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Na sklonku roku.
(14) Dospěvše k poslední stránce knihy,

jež dokonávající rok diktoval, obruťme ještě
jednou její listy a aspoň letem uvažme 0 nej
blavnějších událostech, jež se staly a o stava
věcí, jaký se pa prahu nového roku vytvořili

Především zajímati musí nás naš? říše, na
vnitřní události nejbohatší snad na světě. Mír,
po němž touží národové rakouští a jaký velebí
andělové při světové události betlémské, ne
chtěl se anésti na nebobé Rakousko, naopak
wrak, jaký před sedmi lety vyvolali Němci,
hrozí každé chvíle propuknouti v booři. A proč?
Protože vláda bojí se kroku, jeož ji a říši je
dině může spasiti, protože bojí se opravdového
parlamentárního života, který by jí pomohl
k přirozené většině, o niž by se opříti mohla
a tak ze všech rozpaků si pomohla. Obstrakce,
jíž Němci hrozí, dostane-li se něčeho ostatním
národům bez jich přivolení, objevila by se
malomocnou, jakmile stála by ta pevná většina
a vláda chtěla poctivě k úpravě jednacího řádu
přistoopiti. Takto pobybujeme se bez kunce
v jednom krohu, ploém chyb a klamu, trpíce
hospodářsky ovnitř j na venek a ztrácejíce kus

-po kuse ze svého velmocenského postavení.
Maďaři využitkovali slabin našeho parlameu
tároího života finančně i politicky, pracujíce
víc a více k rozluce, jež asi s personálví unií
reskončí a Němci v říši zvykli si pohlížeti na
Cislaitanii jako ua vasalský stát A to všecko
proto. že nemáme parlamentu, který by pro
mlavil v čas a podepřel vládu, i když by ona
slabou se cítila. O vnitřní politické situaci
uveřejnili jsme řadu článků a naši čtenáři nám
doznají, že jsme si nelibovali v kombinacích
a nesloužíce žádné t. zv. politické straně, šli
vědy svou cestou. Dnes ovšem nikdo v Čechách
neví, na čem jsme a teprv březen neb doben
přinese více světla.

Vedle naší říše zajímala náe nejvíce Francie,
země revolac a násilných obratů, jíž jsme též
několik statí věnovali. Zednářská vláda dobývá
tam pošici za posicí a není již žádné pochyb
"nosti, že k odtržení církve od státu, vlastně
"v tomto případu naopak, co nevidět dojde.
Jakých prostředků v boji proti katolické církvi
zednářskávláda užívá, ukázaly události po
sledních dní, zvlášť bídácký systém adavačství
proti katolicky smýšlejícím důstojníkům ve
vojště, násilná smrt posl. Syvetona, jež podnes
není objasněna a konečně 'oběšení sekretáře
zednářské lože, který prodal za 1 milion franků
jisté papíry: oationálům a žáto byl v Kaiře

(utracen. Jistě tam nentekl s milionem, aby si
tam zoufal! Všecky tyto věci čtou se jako
v krvavém románu a ne jako denní události
ze země, v níž velký Orient provádí svou
osvětu a své bratretví.

V Italší děje se tříbení duchů; boj mezi
Vatikánem a Auirinálem, který škodil oběma,
především ale zemi a národa, považuje se za
skončený a » obou stran pracuje 80na jakémsi
moda vivendi (snesitelný způsob spolužití),
jenž se rá osvědčovatí 1 v životě politickém
účastenstvím katolíků na práci zákonodárné,

Jinak živí se tam zjevné nepřátelství k Ra
kousko a to jednak k vůli irridentě, jednak
k vůli Balkánu vůbec a italské Albánii zvlášť
a neví pochyby, že při očividném zbrojení
dcjde mezi oběma říšemi k rozluštění národ
nostních sporů se zbraní v race.

Ve Španělsku připravují podvratné živly
revoluci, od níž si alibají nový systém ropu

této druhdy slavné země, v níž sluuce neza
padalo, docházejí. Přímo k politování je krá
lovna matka a mladistvý král, kteří oba, ač
cizinci. chovají k národu ty nejlepší úmysly.

Německo zbrojí na souši i na vodě a jeho
loďstvo je dnes jediné, jež vzbuzcje obavy
Anglie jako nejnebezpečnějšího soupeře v poli
tice koloniální. Jinak finanční stav této říše
není, jak přirozeno, skvělý, což jí však ne
brání, aby neposílala miliony do kolonií a sta
tisíce k poprotestanštění německých bratří
v Rakousko. Při tom holedbá se jako první
nosič kultury, již všuk prapodivným způsobem
osvědčoje vůči Polákůw.

duylie čpainu oc%;daluhuje Rusku za jeho
loyální chování ve válce burské: mohlo ten
krát nabýti posic v Tibetu a Afganistanu, ono
toho však neučinilo, za tu dožilo se války s Ja
pomskem, jež je dílem Aoglie. Až posad měla
totiž ona všechen obchod v Tichém oceáně
v race, vystavěním však dráhy sibiřské a opa
nováním Vladivostoku, Port Artaru a j. zlaci
něja doprava zboží evropského do Číny a Ja
ponska, Anglii hrozila ztráta finanční a proto
vehnáno Japoasko do války 8 říší, s níž
v žádném ohledu se měřiti nemůže. Třeba až
posud zůstávalo na moři vítězem, kráčí přece
ko konečné porážce a tadíž i k nutné finanční
pohromě. Snad již první měsíc nového roku
ukáže. že se karta i na moři obrátila, přes
afóra hulskou, kterou zase nastrojila Anglie,
aby se ruská eskádra v čas nedostavila Port
Artarn na pomoc. A i kdyby toto loďstvo bylo
poraženo, bude vypraveno třetí, tak že by
ani to neznamenalo konec války, ale pouze
její prodloužení a oboo říší ochuzení. Pro Ja
ponsko znamenati bude tato válka konec panství
jeho v Číně'a pro Rusko snad jitřenku nové
budoucnosti ve smysla moderně reformním.

Soad jen této válce má Turecko co děko
vati, že může si posměch činiti z evropských
emissarů, poslaných na Balkán k provádění
reforem v tom směru, aby vyražena byla zbraň
povstaleckým komitétům ua Balkáně. K ne
spokojenosti občanské přistoupily v poslední
době i rozmíšky náboženské mezi Řeky a Bul
bary, kteří nechtějí záviseti již od řeckého
patriarchy v Cařibradě, ale od svého exarcby.
Torecko nadržoje Řekům a tím živí samo pc
vstání a připravuje evropskou válku.

Kdy povznesou se národové k té kulturní
výši, aby necbali svárů národnostaích, odložili
zbraně a vyřídili své spory mezinárodním
smírčím soudem, jaký si sice již svolali, který
však neměl posud většího významu, než která
koli očená akademie, resp. kterýkoli filantro
pický sjezd, k němuž se páni sjíždějí, aby se
pobavili a v bázní boží rozešli!

Existuje již 1900 let veliká korporace,
nesoucí název Toho, jenž pravil: „pokoj svůj
dávám vám“; svět však nestojí o pokoj,pro
tože nemiluje ctností, jež On kázal a konal,
nýbrž raději pýše hoví a lakotě. Prota novší
mavě.-chová se k té valiké korporaci Kristově,
an0 00 pronáuledaje učitelko míru, křesťanské
lásky a snášelivosti. To však jí neubližaje;

kraje pustnou a naopak kraje pusté se zalid
ňají, ač panovnické dynastie hynou, formy a
ústavy se mění, ona trvá a jestli na jedné
straně mraky ji zastrou, na straně „jiné vy

Inserty se počítají levně.
Obmova vychásí v pálek v poledne.

svitne slunce zář tím mohutněji. Její dynastie
sedí již 1900 let nu trůně Petrově, ona ne
zhyne, protože Její král je panovníkem volbou
a ne rodem. Královský kněz, aneb, chcete-li,
kněžský král, nastapoje po svém předchůdci
a nikdy se řada jejich nepřeraší. „Marně boaří
se národové — Kristas kraluje.“

Dopis z Prahy
V Prase, dne 28. prosince.

(Několik slov k poukasování na dekadenci české
společnosti. — Jeden krok ku předua dva spátky.)

Dávno nebyl český národ tak jeduomyslný,
jako jest za nynější doby, kdy se obecně do
cela svorně přiznává, že se naše česká společ
nost nachází na nakloněné ploše a že přestala
jíti ku předu. Znamená-li to jenom okamžitý
stav, brzy pomijitelnon stagnaci anebo jsou-li
to příznaky povahy horší, o tom ovšem že
rozhodne teprve čas, který ukáže nám buďto
další cestu v budoucnost, anebo zvolna uloží
nás v dobrovolný rozklad — —

Dlouho se vzpíráme tomu, abychom bez
námitek vyslechli tvrzení klidných a věcných
sledovatelů našeho života, kteří neúprosně a
zarpntile uvádějí a dokazují, že naše česká
společnost rožije a nejedvá poměrám svým.
přiměřeně a že následkem toho nachází se již
v patrné dekadenci, tak že prý brzy, jest-li že
se záhy nevzparmatuje, ztratí cit 4 smysl pro
právo a tím samým že pozbude síly k dalšímu
vlastníma svéráznému rozvoji, což by zname
nalo úpadek.

Nesouhlasíme se škaroblídy, kteří takto
na česxou společnost pohlížejí. nepatříme tak
černě na stávající poměry, avšak při své nej
lepší vůli nemůžeme se s nimi dáti do vády
nebo hádky, poněvadž praemisy jejich vývodů
skutečně zakládají se většinou na smutné
pravdě. Proto máme za včasné a aprávné upo
zorniti na to, že v našem společenském ústrojí
shledává se povážlivá choroba, jejíž důsledky,
kdyby pokračovala, byly by hrůzné, strašné
tak, jako jsou strašné v koncích svých důsledky
každé pokračující choroby. Jedním slovem
konec pokračaojícíchoroby nemáme dost odvahy
v tomto případě pronésti — —

Sociologové poukazují k toru, že v po
sledních letech nastalá u nás politická bez
radnost, nezpůsobilost a rozdrobenost jest ob
razem duševního i hmotného rozvratu naší
společnosti. Na jedné straně stojí zástupy sla
bých, pobodlných, požívačných 4 zbabělých
břichopásků, na drahé straně pak nachází se
politicky nevychovaná, bezohledná a snadno
vznětlivá skupina davů různě rozmrzelého
lidu. Mezi oběma skupinama den ode dne šíří
se propast, tak že druhdy obě skupiny ty
v jeden celek vížicí pásky jedna za druhon
mizí a při tom není nikoho, kdo by se o to
staral, nejenom aby dosavadní pásky obecné
solidarity nebyly přetrhovány, ale aby nové
byly zjednávány a navazovány.

To znamená obecnou otupělost oněch du

vzájemných úzkých styků všech činitelů naší
společnosti. Proto poukazující na to škarohlí
dové mluví o dekadenci rozamu u nás, který
zvolna přestává chápati právo a povinnost a
pozbývá studu.

Následkem toho začíná se naše společ
nost rozpadávati ve drobné skopiny, jež sle
dojí především osobní zájmy svých vůdců,
jimž obyčejně běží v nejpřednější řadě poaze
o vlastní soukromé prospěchy. To nutně vede
k toma, že z takových sobeckých poměrů klíčí
lest, podvod, úplatnost, zlodějství atd., pokud
k čemu je příležitost. Skrornná poctivost, čest.
obětavost stávají se eměšnými, pracovitosí
jeví se býti hloupostí, právo a spravedlivos!
paškvilem.

Nechceme zde opakovati případy a pří
klady z českého veřejného života, jimiž o de



kadenci české společnosti mluvící škarohlídové
rávo a včasnost k tomu dokládají. Odporovati

jim, nebo z nepravdy je usvědčiti nelze. Všechno
totiž, co české společnosti jako příznaky těžké
její nejen mravní, ale i bmotné choroby vytý
kají, jsou smutná, nikým nekáraná, ale mnohý
mi na místě tobo následovaná a kopírovaná fakta.

Mravně otřesený, politicky rozvrácený,
stadu zbavený, cti 8e posmívající, po právu
šlapající, prací pohrdající, podvody a krádeže
nestibající, darebákům lichotící, ignoranty po
slouchající český život dosvědčuje, že o de
kadenci české společnosti wlavící lidé mají
do vysoké a vážné míry pravdu, když chovají
obavy, že se český národ za takovýchto po
měrů velice těžce a nesnadno opět někdy
skupí v jednolité své síle kolem některé vzne
šené myšlénky a že následkem toho zůstane
politickya duchovněrozdrobena tím podroben
poručnictví cizímu.

Dnes jevící se tato vnitřní elabost české
společnosti jest skutečně již nyní největší po
silou odpůrců českých zájmů, neboť předce
každý vidí, že rozbárané české poměry přivo
dily v našem národě organický rozvrat, způ
sobily jeho rozdrobení, tak že následek a o
voce toho jest ztráta jednolité duševní a poli
tické samostatnosti. Různé české strany skutečně
jako frakce vidíme pracovati pro zájmy cizí — —

To ovšem nemožno nazvati pokrokem a
nutno připustiti řeči o dekadenci.

Avšak tu stavíme se rozhodně proti tvr
zení, že se jádro Českého národa nachází v de
kadenci. Co dnes škarohlídová vytýkají české
společnosti, to možno vytýkati jenom někte
rým jednotlivcům z nf, kteří na úkor celku
pracují jenom sami pro sebe, halíce se vrůzné
togy, jež v naší společnosti požívaly a poží
vají zvláštní úcty. Ovšem že dloohé trpění
takovéhoto „vlastenčícího sobectví“ jest na
nejvýš nebezpečné, neboť za okolností, v nichž
se náš národ nachází, mohli bychom býti ním
ve svém pokroku příliš zdrženi, tak že bychom
ve chvíli poznání toho, co 8e stalo, třebas vi
děli, jak jsme okolím svým předstiženi, že
bychom je potom sotva i 8 největším napjetím
svých sil dohnali — —

Nechceme se zde více šířit“ o nářcích,
jež naši Škurohlídové přednášejí, avšak uši si
zacpávati nelze, zejmena když se pravda po
vídá. Že se dekadence u jednotlivců v naší
společnosti jeví, to jest jisté, to popříti nelze.
Avšak celek národa našeho, jádro jeho totiž,
z něhož naše budoucnost klíčí, jest doposud
zdravé tak, že se nevzdáváme víry, že plevelem
na národu roli dědičné bujícím udušeno nebude.

Doufáme, že na nynější nesrovnalosti i u
nás také co nejdříve přijde, tak že stanou se
směšnými a tím rázem budou odstraněny. Boj
proti pim i jinde jest již dlouhý, neboť před
více než-li padesáti lety Jindřich Heine ve své
básní „Atta Troll“ je pevně bičaje, dle českého,
již před 25 lety tiskem vydaného překladu
pravě:

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.*)

Píše Dr. Vácslav Řezníček.
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Když od posledních desíti let mluvívám
s čerstvými absolventy našich středních škol a
když mezi řečí jim upřímně vyznávám, že za
nejutěšenější a nejblaženější doby svého života
pokiádám studie na středních školách, mladí pá
nové se ve tváři zamračí a když dodám, že bych
byl nejšťastnější, kdybych je mohl opakovati,
s trpkosti pronesou: »než to, radéji bych se za
střelile, nebo »všecko bych podstoupil, jenom to
ne|«

Takovýto odpor ze středních škol nyní
vycházející mládeže proti tomuto učelišti, který
jest skoro všeobecný, mne nanejvýš překvapuje a
zajisté nutí k vážnému přemýšlení, když také
skoro každý otec, jebož syn maturitu odbyl,
nablas si libuje, že to má za seboua že by to
ještě jednou prodělávati nechtěl, co během stře
doškolskych studií svého dítěte poměl strachů a
co prodělal nesnází a nepříjemností.

Loni vypuknuvší sebevražedná epidemie
středoškolských studentů byla symptomem toho, co
jsem výše pověděl,

Ovšem že se za nynější doby bývalé uči
telské postavení profesora středních škol promě
nilo do jisté míry v úřad, avšak když jsem po
drobně prošel pro střední školy platné normalie,
nad něž nemůže býti nic chvalitebnějšího, mou
dřejšího laskavějšího a liberálnějšího, stala se mně
nynější nespokojenost středoškolského studentstva
tím zábadnější.

Proto mám za to, že ty stíny, jejichž chlud
nynější středoškolské studentstvo mrazí « uvádí
v zoufalství, nepochází ze systému, ale má své
příčiny v osobách.

Za naší stádentské doby nebyly nahodilé

©) Viz stať »Královéhraďecké vzpomfnky»
v lokélní části dnešního čísle.

Prvním zákonem buď rovnost
úplná všech tvorů božích
bez rozdílu náboženství,
srsti, barvy nebo vůně.
Přísná rovnost! Každý osel
měj si nárok na nejvyšší
úřad v státě; — lev ať zase
do mlýna se žene s pytlem.

» .
*

Při novém roce hledí každý dobrý ho
spodář uvésti své účty do pořádku, aby zvěděl,
zdaž mu minolý rok přinesl aktiva nebo pas
siva a aby se tím v nastávajícím uovém roce
spravoval.

Když popatříme na závěr bilance našeho
českého života za právě minulý rok, shbledáme,
že jsme učinili jeden krok ku předu a dva
zpátky — —

Že by nebylo u nás cbati jíti ku předu,
to tvrditi nelze. Šli jeme ka předu, ale vždycky
nezapomněli jsme jíti jednou tak daleko zpátky
a to snad proto, poněvadé jedno české přísloví
praví: kdo uteče, ten vyhraje.

Kdyby to bylo ve všech případech veřej
ného života pravda, tedy jsme v minulém roce
vyhráli

Ovšem ža to, bohužel, pravda není.
V životě politickém jeví se naše české

úspěchy jako obrovská nulla. Neželeli bychom
toho, kdybychom byli v tomto ohledu vyšli
S prázdnou v nějaké nutné pasivitě, avšak
když tato nulla jest výsledkem nejhonževna
tějšího našeho boje, jemuž bylo dáno jméno
„obstrukce“, pak jest vidno, že jsme nevyhráli.
Jak málo bylo tímto bojem získáno, vidno
jest z toho, že si dnes politiky nynějších
českých politiků vůbec nikdo nevšímá, neboť
vrcholem její výsledků jest, že letos před no
vým rokem nebyl ani jako jiná lata svolán na
dva dny pro forma sněm království Českého,
aby povolil čtvrtletní rozpočet na rok 1906.

A znašich českých poslanců si toho nikdo
ani nevšiml a české voličstvo patrně vůbec
neví, co v zemském zřízení království Českého
stojí. Ve příčině té musíme velice a opřímoě
litovati, že nebylo možuo nalézti modus vi
véndi za příčinou společného státoprávního
Postapu mezi námi a stranon státoprávní, jejíž
vůdčí hvězdou stala se „bílá světla“, v nichž
časem ke svému úžasu shledá stadené bludičky.

O úspěších na poli národobospodářském,
jež nám rok 1904 donesl, vůbec mluviti nelze,
V tomto sm'ru jest letos u nás deficit tak
značný, že pohltí aktiva kolika budoucích let
tučných, na nóž však Dotařskou smlouvu ne
máme.

V kultorním obledu vykazuje se zřízení
českých paralelek při učitelském ústava v O
pavě. To však politik i v naších poměrech
musí pokládati za zisk tak nepatrný, že se
v programo české politiky úplně tratí.-->=>—>——————————
školní neúspéchy žáků přičítány na vrub jim, ne
byly za né trestání jejich rodiče a. on', nýbrž
příčiny jejich hledány byly docela správně tam,
kde se především hledat: mají. Za naší studentské
doby pokládal učitel za vlastní svou pohromu,
když prokázaně schopní žáci v jeho předmětu
přiměřené neprospívali, neboť ihned býval zostřen
dozor na jeho paedagogickou zdatnost a odbornou
způsobilost, sděliti ji se svěřeným mu k vycho
vání dorostem.

Pokud se na vykonané u nás řiditelské a
zemské inspekce pamatuju, směřovaly vždycky
k tomu, aby se při takové inspekci prokázalo, co
žáci vědí. Za to, co nevěděli, a v čem chybovali,
nebyli činění zodpovědní oni, nýbrž učitelé, A ti
pak si podle toho také vedli. Když totiž zkoušeli,
pátrali, co žáci umějí, čemu rozumějí a sbledavše
v tom mezery, ihned se blahovolně postarali o to,
aby oni je ve vědomostech žáků doplnili. Ale za
nevědomost toho, čemu žáci ve škole nebyli učeni
a naučení, co se s každým neprobralo, co se všem
nevyložilo, co se patřičně nezopakovalo a nepo
chopilo, co nad rozum, věk a síly žákovy bylo,
z toho se nedostatečná známka nedávala. Za naší
doby bývali profesoři za prospěchy žáků zodpo
vědnými učiteli a nebyli žádnou vlastní své uči
telské neúspěchy odsuzující zkušební komisí.

Proto musím na střední školu vzpomínati
co nejvděčněji a nejradestněji, neboť až na některou
nabodilou výminku, bez níž se pravidlo neobejde,
nestalo se v naší třídě, ani ve třídách přede mnou
a za mnou nikormu nic, co by ho muselo boleti
jako křivda. Vím z vlastní zkašenosti, že se žá
kovi všelijak může ublížiti a těžce ublížiti. Avšak
příčiny k tomu spočívají někdy v okolnostech,
nebo v náhodě — — —

Kterýsi laskavý čtenář těchto mých vzpo
mínek vytýkal maě v jistém česopise, že prý
v nich všecko napořád chválím. Ó tom ovšem
není žádné pochybnosti, že bych také mobi a
dovedl -ledacos pověděti, co by zrovna kulaté ne

jinéch jsemse nepřesvěščil a přesvědčiti nedovedl
a k jejichž povtdování povolán jsem nebyl, pe

Národ, který vydržoval a vydržuje z d
brovolných sbírek kolikstředních škol,který
tímto způsobem v Opavě prokázal potřebu
celého gymnasia, politisuje jinak, uež-li jak
v kulturním ohledu politisoval národ český,
který žádaje v Brně zřízení české university,
mne si radostně roce nad zří
učitelského ústavu v Opavě. zením paralelek

Zde ačinili jsme n dněji jed
kupředua dvaoa nejíJedenkrok

Jak byly upraveny u nás sociální
to jest nejlépe viděti z toho, žepracajlcímu

tiny nošeny Pivokní potřeby a požívao míry, že v celé i
sledkem toho všeobecnýnářek. smě ponoje né

Proto právě minulý rok nelze zařaditi ze
stunoviska českého mezi Jeta šťastná. Do jisté
míry ovšem že nese toho vinu pohroma ži
velní, dloubé sucbo totiž, avšak ještě větší
měrou oblíšili jeme si sami. Jak, to jest kaž
dému známo, tak že mluviti o tom bylo by

zaytečným opakováním stokráte již pověděnévěci.

Také nesmíme opomenouti poznamenati,
že nejpřednější tlumočníci českého veřejného
mínění šťastně postavili se konečně na stano
vjsko pštrosa, který jsa v nesnázi, strká hlavu
do písku, aby neviděl, co se kolem něho děje.

. Není totiž povážlivějšího zjevu, jako když
noviny před publikem nejenom že zamlčují,
ale dokonce překrucují, co se děje a o čem
ono má věděti.

Nesmíme o tom pomlěeti.

Poslanec Vojtěch hrabě Sternberg pro
mluvil v posledním zasedání říšské rady dvě
nanejvýš pozoruhodné a věcné řeči. Avšak
většina českých listů nejenom že je omlčela,
ale některé je docela překroutily tak, že když
je potom soudný čtenář četl v plném jejich
znění, musil se *hroziti, na jakém ubohém sta
novisku stojí vídenští korrespondenti většiny
českých novin.

Něco podobného není zajisté že na celé
zeměkouli možné, aby směl novinář své čte
nářstvo tak odbývati, jako činí čeští žurnalisté,
kteří referejí z říšské rady do pražských listů.

Čeho chtějí tím docíliti? Tím jenom če
skoo publistiku a českou politiku před od
půrci českého národa kompromitají — —

Když o tom mluvíme, musíme pozname
nati, že příště podobnému jednání věnujeme
pozornost větší a bez ohledo na osoby uká
žeme, co se tropí, když se o žnrnalistické in
formace českého čtenářstva jedná.

Ve směru tom za minolý rok nejenom že
se šlo dva kroky zpět, ale nešlo se ani jeden
ku předu, tak že důsledek toho jest ten, že
rozhled a názory českého publika na místě
rozšiřování byly omezovány a omenšovány.

kládám za naprostou zbytečnost, kdvž by v tom
nebyl dokonce nyní ovšem těžko dokázaný omyl.

Ostatné účelem těchto vzpomínek není za
stiňovati si nadcházející stáří dávno rozptýlenými
stíny let mladých. Kdvbých byl tázán, co ze svých
studentských let dodnes pokládám za otázku dů
ležitou, pak zajisté bych se nejdříve přesvědčil,
jak sefvěci mají nyní a potom bych nejspíše
moudře mlčel.

V oktávě hned od počatku šsolního roku
začali jsme se připravovati k maturitě ale při tom
byli jsme tak šťastní, že učitelé naši nás při tom
hleděli více připravovati na život. Pan katecheta
Ehmer, pan profesor Dr. Hejzlar pan profesor

ervenka a pan profesor Miltner mluvili k nám
již jako k rozumným, soudným lidem a pan pro
fesor Vondráček, když někdo nech těl uznávati, že
to sním dobře myslí, potřásl svou šedivou hlavou
a varovně prohodil: +Co se vleče neutečela

Já jako oktaván měl jsem již osobní styky
se skutečnými pražskýmijliteráty, neboť v prázd
ninách po septimé byly,v časopise »Rucbu« uve
řejněny mé spisovatelské prvotiny a potom v ok
távě jsem více povídek v Praze otiskl.

Učitelé moji o tot věděli; neboť jsem tak
činil pod plným svým jménem, avšak nikdu mně
v tom nebránil, ale všichni mně potěšení z toho
plynoucí přáli.

V době té seznámil jsem se s redaktorem
»Národních Listů« Josefem Barákem a s MUDrem
Otokarem Jedličkou, ve Smiřicích usazeným, a
vešel jsem ve přátelský poměr se všemi staršími
hradeckými gymnasisty, kteří byli literárně činnými.

Zejmena když tehdy domů do Hradce na
svátky přijížděli akademikové nynější královéhra
decký (pao starosta Dr. Frant. Ulrich a pao re
daktor básník Aug. Eug. Mužík, který jako septi
mén s námi. u Horálků nějský čes bydlel, nastaly
mně blshé dny. Procházíval jsem se s nimi a po
slouchal jejich laskavá. sdělení o pražských lite
rárních poměrech, tek že jsem v duchu žik více
v Preze než-li v Hradci.

Školní povinnosti nečinily. mně tádných
obsíší s překonával jsemje. hravé. »Dobrou« ve
všech. předmátech jseur ci ubájil a ostatně cablehl



Obrana.
Magdebark — Nymbark. Moochose

pe o ukratném řádění katolického vojevůdceilly-ho při rozvalení Magdeburku, ale o roz
valení našeho Nymburko málo se píše. V zájmu
spravedlnosti avádíme obdivovatelům „obhájců
čistého evangelia“ na pamět, co píše nekleri
kální Zapova „Českomoravská kronika“ av. V.
str. 880. „Švédové s hlavním vojem postoapili
ku Praze, kdež čekáno na spojení se saským
vojevůdcem Arnimem. Ten táhl přes Moichovo
Hradiště k Mladé Boleslavi, zmocnil 8e tohoto
města a odtud postapoval přes Nymbork ko
Praze. Jednotlivé části voje Saského plenily
zatím krajina daleko široko a dostaly se z jedné
strany přes Jičín až do Hradce Král., z drahé
ke Kolínu a Kutné Hoře acelý tento kraj hu
bily pleny i pálením. Nejhůře vedlo se Ny m
burka, kterýž zavřel před Sasy (lutherány)
brány městské, nechtěje se vzdáti. Nepřátelé
hnali útokem a město po dosti tahém odpora
dobyto. Prý i ženy bojovaly na hradbách.
Nyní byli všickni obyvatelé bezroz
díla vražděni, domy obloupeny a
město,nedávno teprv hrozně apusto
Šené, nově vypáleno a ve hromadu
kamení proměněno. Tolik prý krve
v Nymburce prolito, že potůčky
tekly městskými branami ven. Kroni
kář Beckovský ve spise jednom r. 1707 vyda
ném praví, že Nymburk ještě za jeho času
s těchto ran zpamatován nebyl a k své pře
dešlé podstatě přijíti nemohl. Trpěl jako
Magdeburg, nebo i hůře než Magde
bark, říkalo s60 něm mnoholet. A
rovněž tak naložil také o něco později
Banér (švédský luterán) se Žatcem.“

A ještě slovíčko ©té evangelické
teleramel ! Při azavřenímíra se Sasy roku
1635 obdaroval císař Ferdinand II. hojně
všechny, kdož jakýmkoliv způsobem měli o
dokonání úmlav nějaké zásluhy. „Při tom ne
zapomenuto ani na plnomocníky Saské, ba ani
ne na dvorského kazatele v Drážďanech. Dr.
Hoč, který horlivě se staral o tento mír, a
všemožně se také přičiňoval, aby nebyl
vtužen nu přívržence kalvinismu,
(aby se tedy kalvinistům nedostalo svobody
náboženské !), obdržel prý za to 10 tisíc tolarů.“
Tak píše Zapova neklerikální „Českomoravská
kronika“ V. 889. Pěkný obrázek: dvorní kaza
tel laterský s pytlem 10.000 tolarů darovaných
od katolického panovníka za to, „že zabraňo
val náboženskou svobodu kalvinistům!“

(3) Spiclovství a udavačství fran
couzských zednářů vstupuje stále do 0
střejšího světla. Odpůrcové zednářské vlády
Combovy oveřejňují četné ukázky ze zpráv,
které dodávala vládě zednářská lóže „Grand
Orient“ o důstojnících po informaci svých špe
U]

jsew se do psaní a čtení, jež se školou netnělo
co činiti.

Sedával jsem denně dlouho přes půlnoc.
Kollegové Ladik Seidl i přítel Vyčítal, s nimiž
jsem v oktávě bydlil, již dávno a dávno spali,
když já od stolu vstával. Pak li mne školní povin
nosti tak zaneprázdňovaly, že jsem nemohl po
stihnouti, abych si literární novinky přečetl a
v hlavě rodící se mně nápady zapsal, nezbylo ji
ného východiště, než-li že jsem si udělal »šulfibra
a tři půldny zůstal doma čili nešel do školy, abych
to dohonil. Při tom již od kvarty psával jsem si
denník, kterémužto zvyku až dodnes ještě stale
hovím, Nékdy pilněji, někdy stručněji. Jako gy
mnasista jsem se tím tajíval a proto psával jsem
do něho. když kollegové byli již v limbu —

Z tohoto denníku pramení možnost, že jsem
dovedl celé řadě známých, přátel a vážené hr.
decké společnosti vypravovati rozmanité drobnosti
a události, na nichž již mech zapomenutí rostl.
Ovšem že jsem toho pověděl daleko méně, než-li
mám zapsáno — —

Před velikonoci zemřel nám v oktávé milý
spolužák František Hlaváček. Skonal po delší ne
moci doma u rodičů ve vsi Příkazech u Potštýna
a přes půl třídy jelo nás na jeho pohřeb, který
se konal dne 13. dubna 1881. Pochovali jsme ho
v Kostelci nad Orlicí, Do Příkaz jeli jsme den
před tím a odpoledne vykonali jsme výlet na zří
ceniny hradu Polštýna a byli bychom bývali při
příležitosti té tiché tehdy městečko to málem celé
poplašili.

Hlaváček byl druhým z kollegů, který během
Gymnasijních studil z řady naší umřel. První byl
Jan Rezek. Ten umřel o prázdninách r. 1876 doma
v Dolsku a pochován jest u památného kostelíčka
v Krčíně u Nového Města nad Metují. Pohřbu
jeho účastnil jsem se také. Ze čtyř studentů, kteří
jsme Rezka přátelsky ke hrobu doprovodili a do
brobu spustili, jsem dnes živ ja jediný. Jiří Janko
z Dulska zemřel jako bohoslovec, Jan Chaloupka
z Ceské Skalice zemřel jako doktor veškerého lé
kařství a Josef Rezek z Dolska umřel jako soudní
adjunkt.

Písemní maturitní zkoušky konali jsme od
11. do 18. kvétna a ústní odbyli jsme si od 1.

hounů. Stůjtež zde některé okázky Špehonnů
„Grand-Orieuta“. „Coguinet, velitel, jde vuni
formě do kostela a klekne před oltářema líbá
stupně. — Roasset, plukovník, reakcionář,
klerikál, velmi zlý. — Le Monies, de Legazin,
klerikál, má názory svých rodičů, kteřív Bre
tanii byli súčastněni při agitaci“ O jednom
důstojníku špiclové donesli, že učí své děti ka
techismu, o jiném, že jde do kostela, nebo že
byl u sv. přijímání atd. Zkrátka stačilo zed
nářskému ministra vojenství udati, že důstoj
ník plní své křesťanské povinnosti a již po
tajném udání stal se abožák psancem ve vlastní
zemi, již čekal na povýšení marně; za to však
trpěl pronásledování, až někdy musel z vojska
vystoupiti. Ovšem že ničemná zednářská in
kvisice často ze vzteku si mnoho o důstojní
kovi přilbala. Časopis „Matin“ vyšetřil, jak
často zaprodaní zednářští špehouni lbali.

Naši odpůrcové mluví mnoho o španělské
inkvisici; ačkoli nvní sám protestantský pro
fessor A. Scháfer dokázal, že byla španělská
inkvisice maličkostí v porovnání 8 inkvisicí
kalvínskou a lutherskou, banobí se církev dále
vymyšlenými brůzumi inkvisice španělské. Ale
tolik snad i každý socialista ví, že Španělští
inkvisitořinapřed obviněného vysle
chli a pak teprve trestali. Co všakvi
díme ve Francii? Zednářská inkvisice francouz
ská nestyděla se ničiti existenci francouzských
občanů beze všeho vyslýchání. Ta zednářská
vláda, která má v ústech plno volnosti a 8vo
body, pronásledovala jako zločince ty důstoj
níky, kteří přes pošklebky židovských listů
měli odvahu katolicky se pomodliti. A ještě
něco: šel-li židovský důstojník do synagogy,
súčastnil-li se obřadů „dne smíření,“ zachoval-li
židovský půst, mlčeli špehouni jako ryby. Při
vandrovalí židé těšili se plné náboženské svo
bodě, za to však praví plnokrevní synové Fran
cie stíháni „vlasteneckou“ zednářskou vládou
hůř než cikánští tuláci; a to proto, že chtěli
míti aspoň takovou náboženskou svobodu jako
židé. Ó Francie, dcero Karla Velikého, vlasti
Panny Orleánské, země sv. Ludvíka, v jakých
rukou jsi se to ocitla!

A co hovoří naše liberální a požidovštělé
listy o bičemném udavačství francouzských
zednářů? Sem tam dva, tři ostýchavé řádky
a — dost. Za to tupí statně dále francouzské
pronásledované katolictvo dlouhými články.
Takový list, který bned naříká na „denunciaci“,
jestliže se otevřeně poukáže na nepoctivé řá
dění našich nepřátel, mlčí o francouzských do
nášečich jako hrob. Čerpejme z toho příslašné
poučení!

V PRAZE »OBNOVU«
dostati Ise v knihkupectoá p. Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

do 5. července za předsednictví tehdy řiditele gy
mnasta chrudimského, v prosinci r. 1904 zesnuleno
emeritního řiditele realného gymnasia v Praze ve
Křemencové uhci p. Mateje Trapla. Maturitě po
drobilo se nas 42 a z těch odbylo ji 16 s vy
znamenáním. Nepropadl nikdo.

Dne 6. července jsme se z Hradce rozprchli
a nikdy více se tam všichni nesejdeme. Osudy
naše byly rozmanité, a dnes, pokud vím, vyhlíží
náš seznam takto:

Josef Černý, zemřel r. 1882 po maturitě;
Černý Václav, učitel ve Zďarkách u Nachoda; JUDr.
Josef Čížek, advokát a okresní starosta v Náchodě;
MUDr. Durdík Vaclav, lékař v Hradci Kralové;
JUDr. Geduldiger Karel, advokát v Mostě; Grégr
Antonín, zemřel jako člen redakce »Národních
Listů« ; Jansa Alois; Jelinek František, farař v Tý
sové; JUC Josefi Jan, kandidát advokacie v Praze;
Kavan Josef, kněz deficient v Hrabačové; JUDr.
Klumpar Ladislav, advokát a říšský poslanec
v Praze; Kolimann Antonín, prcfesor gymnasia
v Uber. Hradišti; Koudelka Josef, redemptorista;
Koza Jan, profesor gymnasia v Klatovech; Krau
ser Augustin, soudní auskultant ve výslužbě; Ku
basek Josef, poštovní oficiál v Hradci Králové;
Liebich Antonín, katecheta v Chrudimi; ThDr.
Maleček Franc., universitní lektor a kaplan u sv.
Mikulaše v Praze; Marek Václav, farář v Hlinsku;
Mervart Antonín, zemřel r. 1881 po maturitě;
Mimra Josef; Nečesaný Josef, zemřel jako ansol
vovaný právník; Němeček Alois, obchodník v Jo
sefově; Novotny Jan, děkan v Novém Městě nad
Met.; Novotný Josef, zemřel jako právník; Peli
kan František, tarář ve Volfiřově na Moravě; Po
korný Alfréd; Polívka František, řiditel České re
alky a školní inspektor v Olomouci ; MUDr. Prágr
Jaroslav, zemřel v Praze, Puchmajer František,
farář; PhDr. Řezníček Václav, skripror knihovny
musea království Českého v Praze; Satrapa Jan,
okresní tajemník v Českém Dubě; Seidl Ladislav,
farář v Ličně; Souček Jindřich, zemřel jako re
daktor »Jizeruna« v Mladé Boleslavi; Stránský Jan,
profesor gymnasia a' školní inspektor v Německém
Brodě; Svoboda Josef, oficiál při magistrátě kr.
hl. města Prahy; Synaček Josef, kazatel v Jičíně;
MUDr. Škrdlík Antonín, lékařna Pankráci u Prahy;

Z pastýřského listu nejdpp.biskupů
rakouských,

Pravý, trvalý mír je dítkem křesťanské
spravedlnosti a lásky. Pročež mají tyto dvě
ctnosti národy rakouské vésti, jejich právní
činy spravovati a jejich vzájemný poměr říditi.
Každého upřímného vlastence masí to býti
nejvznešenějším úkolem, aby národnostní pro
tivy mírnil a k tomu ze všech sil směřoval,
aby národové žili vedle sebe a pospolu po
kojně, přátelsky, spokojeně a blaženě. Když
již jednou národové zde jsou A právo ku
trvání mají, nemá býti nsilováno 0 jejich roz
laku, nýbrž o jejich sloučení v milé domo
vině rakouské.

Odkud vlastně ten úporný boj a ta nízká
zášť se pramení? Dobře smýšlející občan a
bodrý rolník svára nechtějí; on jim bývá vnu
cován bez milosrdenství, tak jako by nevidi
telné moci svou podvratnou činnost štřily.
Blaho církve, zdar státu, zájem dynastie, bla
hobyt poddaných, ba velikost, štěstí a lesk
Rakouska závisí jen na tom, když se badou
vzájemně snášeti různé národnosti, čili lépe
řečeno, jestliže se lépa sbodnou, dorozumí a
usmíří strany, které národnosti ve veřejnosti
zastapují. Proto nemělo by to nikdy ve veřej
nosti docházeti k vášnivým výstapům; uikdy
neměli by se zástupcové národů jedné říše ne
přátelsky vzájemně napadati, sebe snižovati,
vždyť jsou přece výkvětem národních kmenů
a dle toho mají si počínati. ,

A tento nevyhuatelně potřebný přátelský
vzájemný poměr by se dostavil, kdyby všeckv
oživoval křesťanský dach a kdyby všichni smý
šleli, cítili, mluvili a jednali katolicky a pak
rakousky a národně. Při takovém smýšlení byl
by boj mezi rakouskými národy a kmeny pouze
ušlechtilým zápasem o vysoké a nejvyšší cíle,
o svaté a nejsvětější statky, o palmu křesťan
ské osvěty a civilisace. Což v pravdě neblahý
neklid mezi výtečně nadanými národy vzneše
ného soustátí má trvati bez přestání? Což
nadarmo po celé dvoutisíciletí mělo by býti
křesťanství po celé Evropě a zejména po střední
Evropě rozšířeno? Neměl by více již duch
pravé lásky křesťanskéa spravedlnosti Evropu
oživovati, vzájemné vztahy její pořádati a ku
společnému pěstění vznešených cílů a snal
povzbozovati?

Je potřebí jen křesťanské trpělivosti, aby
mír mezi obyvatelstvem rakouským opět za
vládl. Nechf se rakouští národové jen svobodně
vyvinují a v dosažení křesfanské osvěty u
křesťanského pokroku se vzájemně podporují.
To prospívá a podporuje společné blaho. V ná
rodnostní pestrosti spočívá vlastně svéráznost
Rakouska, tohoto nádherného wmosaikového
obraza, ve kterém všecky části harmonicky se
proplétají a shodují, pročež také žádná část
bez ujmy ceiku nemůže býti zničena. Jestliže
vše řídící Prozřetelnost boží již to chtěla, aby

Šolc Václav, profesor realky na Král. Vinohradech;
Váňa Josef, farař v Bohárné; PhDr. Votruba
Josef, profesor. gymnasia v Truhlářské ulici
v Praze; MUDr. Vyčítal Václnv, lékařv Kopidlně.

Mezi zemřelé po nějaký krátký čas náležel
také bodrý noš kollega Jan. Satrspa, o němž
k našemu žalu přinesly r. 1883 pražské listy zprávu,
že v Hořiněvsi umřel. Brzy po uveřejnění této
zprávy jel jsem domů a kdvž jsem přijel do Jo
sefova, tu na nádraží spatřil jsem procházeti se
umrlého Satrapu s plaidem na rameně. Dvořil se
roztomilé slečince — Poděsil jsem se toho zjevu,
až v pražských novinách zesnulý kamarád s nej
veselejším smíchem mně vysvětlil, že umřel jenom
v novinách následkem podivného špásu — —

Nedávno zesnulý kollega náš MUDr. Prágr
byl nanejvýš obratný a podnikavý človék, který
povahou svou rád tíhl k veselému životu, takže
v Praze jako absolvovaný medik pohostinsky vy
stupoval s lidovými zpěváky a z jeho dovednosti
a vtipu vytryskla všeobecně známá a doposud
oblíbená píseň »Vždyť jsme jen jednou nasvětě«,
jejíž byl skladatelem a nedostižným přednášečem.

Jak jsme měli k maturité cestu obtížnou,
toho dokladem jest, že si přítel JUDr. Klumpar
na ni v oktávé v měsíci lednu jednou odpoledne
před školou zlomil nohu. Kdybych to nepozna
menal, třebas by mně to bylo vytýkáno jako ne
úplnost, jichž se ve vzpomínkách těchto nalezne
beztoho tak dost.

Abych nebyl v nich přes příliš obšírným,
uzavírám je a mladší milí přátelé a současníci
z hradeckých mých studií laskavé odpustí, že jich
jmenovitě neuvádím. Na všechny se již nepama
tuju a abych některého vynechal, toho. učiniti
nechci, proto přestávám se svým: hradeckými
vzpomínkami i pokud se osobností týče odchodem
naší třídy z Hradce, na kterýž všichni zajisté že
rádi a vděčně vzpomínáme — — —

Vzpomínky tyto psal jsem sobě pro potěšení
a mnobým svým přátelům k libosti. Jest-li jsem
něčeho opomenul, prosím o prominutí, stalo se
to nerado — —ooo

M



země habsborské monarchie byly obývány
četnými národy, vyplývá z tobo pro ně přísná
povinnost, aby se jako dobří sonsedé snášeli
a vzájemně podporovali, ne však aby se tříštili
a seslabovali. Z toho vzniká také pro každého
Rakučana neodkladná povinnost, aby vyrov
nával kdy kde stávající neshody, aby vznikající
protivy mírnil a odstraňoval. Katolické Ra
kousko je podobno katolické církvi. Jako ona
pro všecky národy země je určena a všecky
pod mateřskou ochranu béře, tak podobněi
různí národové v Rakouska nalézají svůj útulek
a mocnou záštita.

Kéž příslušníci Rakonska pěstují ctnost
křesťanské smířlivosti dle napomenutí sv. Pavla:
Pokud na vás záleší, mějte mír se všemi lidmi.
(Řím 12, 18). Katolická církev uznává jedno
tlivé národy v jejich samostatnéto trvání jakožto
zařízení božské Prozřetelnosti a v tom spatřuje
též jejich oprávnénost. Ona žádný národ ne
pronásleduje a žádnému nenadržuje, nýbrž za
vrůuje pohanské osamocování a rozlaku ná
rodů. Cirkev váží si u ctí lásku a příchylnost
ko vlastní národnosti ; váží si a ctí řeč,právo
a svéráznost každého; avšak musl rozhodně
odsuzovati, když tato láska a. příchylnost
zvrhvou Be v oespravedlnost vůči právům dru
hých, když zvrhnou se ve vášnivé pronásle
dování každé jiné národní svéráznosti. Zde
platí slovo Páně: Co mechceš,aby tí jiní činili,
mečiňty jim. Jestliže vzdělání 1 historický vý
voj některý národ k vynikajícímu místu oprav
ňoje, nevyplývá z toho, že druhé lze potlačo
vati a jim v dosažení těchto statků brániti.

Národní snahy, které Boba a práva ne
dbají, jsou nekřesťanské a vytvářejí jeden
z nejnebezpečnějších zárodků revoluce. Jistý
assyrský král sdělil se svými předáky pojatý
úmysl, aby celou zemí svému panství podrobil.
(Jadit. 2, 3). Nesnášenlivý natřonalismus hlásá
nezřízenou sebelásku, obsahuje v sobě rozluku
od příslušníků druhého národa a nenávist vůči
nim, rozsévá a živí rozkol-mezi občany a vede
ku šlapání práv drahých národů, ba dospívá
docela ku odpadu od Bohem založené církve.

Aby zachována byla spasitelná svornost
a jednota, nesmí 8e náboženské a světské.zá
ležitosti mísiti aneb na roveň klásti. Katolíci
musí k tomu přihlížeti, aby ve věcech týkají
cích se víry, mrava a církevní kázně vládla
jednota, jevící se poslušností k diecésnímu
biskupu, 8 římským papežem ve společenství
stojícímu; v záležitostech čistě světských aby
vládla svoboda a ve všech pak věcech aby
láska vávodila. Hlavně ať neschází vůdcům
jednotlivých stran moudrá umírněnost. Nábo
ženské zájmy nechť mají přednost před svět
skými a ne naopak.

Politický přehled.
Dr. Kórber s celým svým kabinetem podal

už žádost za propuštěnou. Císař však dosud
o jeho žádosti nerozhodl. Ministr-president
dr. Kórber chce odstoupiti proto, že zdraví
jeho následkem přepracování jest otřeseno, ač
příčinou odstoupení jeví ee vlastně obava, že
by takto parlamentem nebyly schváleny půjčky
k účelům vojenským. Nové ministerstvo má
býti zase jen úřednické, jemuž prý v čelo bude
postaven ministr dr. Wittek. — Sněm dolno
rakouský v dvoudenním zasedání předvánočním
změnil školské zákony v podzimním zasedání
usnesené, tuk jak si vláda přála. S opravou
touto nejsou spokojeni odpůrcové křesť.socialů,
že v podstatě své nové Školské zákony mnoho
se nezměnily. — 27. pros. konala se v Olo
mouci ustavující schůze agrární strany na Mo
ravě, jíž se účastnili i agrární poslanci z Čech.
Lidová strana moravská klidla na schůzi jen
odpora smích.— VBerlíněvyjednávalrak. vy
slanec a rakouští delegáti o obchodní smlouvě.
Výsledkem cesty rak. zástupců do Berlína jest,
že obchodní smlouvy s Německem budou asi
obnoveny.

V Úbrách se situace dosad nevyjasnila.
Předseda ministerstva hr. Tisza zamítl návrh
oposice, kterým měl býti opraven jednací řád
obstrakci však nezamezající a žádající, aby
Tisza odstoupil. Oposice z nových voleb prý
dostává strach. Sněmovna odročena do 3. ledna.

Ve Francii záhadné úmrtí posl. Syvetona
zaměstnává mysli všech. Strana podezřívá
stranu. Ve sněmovně byla opět prudká debata
o udavačství v armádě; udavačství vztahuje
prý se i na samého presidenta republiky.

Proti vzmáhajícímu se volání po opra
vách v Rusku vydal car úkaz, kterým prohla
Šuje, že změna dosavadní soustavy vládní pro
tentokrát nemožna, že však v nejbližší době
provedena bude řada velikých vnitřních oprav.

Že raští bohatýři v Port Arthuru nejsou
dosud zmalátnělí, svědčí, že 8e jim poda
řilo nazpět dobýti pahorku 20Smetrového i
s množstvím japonských děl. Rusové překva
ili Japonce, že se toho ani nedáli. Přes to

Japonci stále hlásají do světa, že hned toho
brzy jiného opevnění portarthurského na ve

liký avůj prospěch dobyli, což £4 nedlouho a
káže -se klamným ochlabením. Ze v přístavu
portarthurokém loďetvo raské není zničeno,
ukazuje i to, že před vánoci aniklo odtud za
sněhové vánice +8 ruských torpédoborců. Na
Japonce padá oyní strach, jak zakročiti proti
blížícímu se loďstvo baltickémo. Kde jaká
lepší loď všechystá sek boji. Japonci opevňují
na kvapi přístav Dálný proti útokům se strany
mořské. Na mandžarském bojišti bylo několik
menších srážek, při nichž Rusové útočící Ja
ponce zahnali. Japonská armáda trpí strašně
následkem mrazů; nohy i race bojovotkům u
mrzají. Nedávno přešla celá jezdecká četa ja
ponská k Rusům. Z mnohých stran žaluje se
též na raskou správu vojenskou, že opatření
vojska jest někdy chatrné a že ve správě Čer
veného kříže roského přišlo se na velká zpro
nevěření, do něhož zapleteny jsou osobnosti
vojenské vysokého postavení.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Hrál. Vzděl. a podp. křest.

soc. spolek žen a dívek pro Hradec Králové a
okolí v roce 1904 udělil obudým členkám svým
podpory 96 K, na vánoce pak rozdělil mezi ně74K20L.

Valná hromada jedmoty katelie
kých tovaryšů v Hradci Králové odbývá
se v neděli dne 1. ledna 1905 o 2. hod. odpolední
s obvyklým programem. — Spolkovým účelům vě
noval opětně osvědčený příznivec jednoty vsdp.
kanovník Dr. Soukup 10 K. Zaplať Pán Bůh!

Z Holohlav. Členskáschůzekonaná 26. pro
since 1904 lidovým křesťansko-sociálním epolkem pro
Holohlavy a vkolí v hostinci p. J. Tačka v Holobla
vech a spojená s přednáškou velezasloužilého p. řídí
cího učitele V. Špačka z Košátek mile se vydařila.
V nynějších Bohu odcizených dobách, ky nespokoje
nost a rozervanost úžasně se šíři a zachvacuje celé
massy lidf všech vrstev, jako osvěžující májový déšt
na vyprahlou půda, tak blahodárně působila na všechny
přítomné milá a klidná slova p. řečníka, který mluvil
o spokojenosti. Nespokojeným nečiní člověka snad
chudoba neb nemoc, vždyť častokráte lidé, těšící ae
úplnému zdraví a oplývající vším možným pohodlím
a přepychem, z nespokojenosti berou do raky amrto
nosnou zbraň, by životu svému náhlý ačiuili konec.
Nespokojeným činí člověka zlé svědomí. Chceme-li
býti spokojenými, plňme povinnosti své k sobě, bliž
nímu a Bohu. „Nehleďme na chyby jiných a stále jen
zbytečně nekritisujme, nýbrž raději snažme se poznati
své vlastní chyby a zvítěziti nad hříchem, zvláště nad
sedmi hříchy blavními, z nichž tak mnoho zla mezi
lidstvem pochází. Jako dítxo touží po matce, tek duše
lidská touží po Bohu, od něhož vyšla, člověk je tvor
náboženský. Divoch Boha hledá, křesťan Boba již
zná! A tohoto Boha ctíti jest povinností člověka
nejen prostého, nýbrž i vzdělance. Kdo neplní povin
nosti evé k Bohu, není pravým vzdělancem. Ka konci
poutavé své řeči p. řečník vzpomíná slov velkého
biskupa Brynycha: „Proti knize kaihu, proti apolku
spolek“ a vysvětluje přítomným, jak právě za dnů
našich, kdy téměř šílené útočí se proti církvi, potřebí
jest, by katolíci vzchopili se k obraně. Pokud nepřá
telé šíříti budou mezi lidem knihy nevěrecké a ne
mravné, potud musíme my šířiti knihy, proniknuté
pevnou vírou a mravně nezávadné, pokud stávati
badon spolky, jichž jediným účelemjest tapiti církev
a bráti lidem ze srdcí víru v Boha, pokud svatou po
vinností naší jest zakládati jednoty katolické. — Po
přednášce, jež vyslechnuta byla téměř s utajeným
dechem, přihlásilose nových 15 členů. Panu řídícímu
učiteli srdečně děkujeme a přejeme, bz mu dopřál
Bůh dosti sil a trpělivosti k blahodárné činnosti, a
již nyní ae těšíme, že opět brzy nás navětíví, by nás
poučil a povzbadil.

Z Kuněle. „Odbočka“ všeodborovéhosdru
žení konala 18. pros. 1904 veřejnou scbůsi, na níš
dp. Adolf Hubálek, kaplan kyšperský, přednášel 0pa
mátnostech Krakova. Zmínil se o vynikajících králích
velkého Polska a spisovatolích. Porovnával krakovský
„Vavel“ ka královským Hradčanům a jaký má i pro
ostatní Slovany význam. Řečprovázena byla s velkým
napjetím. Po přednášce poděkoval předseda dp. za
jeho snahu a ochotu, jskou spolku věnuje a žádal,
by i na dále zůstal naším přísnivcem. Další činnosti
„Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. U vyřízeníkanonické

generální visitace ve vikariatu Lanškrounském
jmenováni byli: p. Frant. Krihl, bisk. vikář, os.
děkan, farář v Dol. Dobrouči, čestným bisk. kon
sistor. radou ; p.Ant. Nývlt, děkan v Ústí n. 0.,
p. Frant. Michalitechke, děkanv Lanškrouně, bisk.
notáři a bisk. vikar. sekretáři; p. Frant. Nožka,
bisk. notář, farář v Damníkově, osob. děkanem;
p. Jan Matějka, farář v České Třebové, prvodě
kanem; p. Frant. Kovářík, os. farář v Bystrci,
p. Jan Lžičař, farář v Dol. Libchavách, p. Val.
Appl, farář v Čermné, biak. notáři. Expositorinm
canonicale obdrželi: p. Jos. Neškudla, farář ve
Výprachticích, p. Frant. Černý, farář v Rudol
ticích, p. Adolf Brix, katecheta a professor v Lan
škrouně. Farní synodalie obdršel: p. Frant. Kuhn,
katecheta v Ústí n. O. Pochvalným listem bisk.
Ordinariatu vyznamenání byli: p. Zeph. Benesch,
bisk. vikar. sekretář, em. farář v Hilvátech,p.
Fraut. Sychra, farář v Čenkovicích, p. Ot. Fiala,

farář v Heřmanicích, p. Al. Dudek, farář v Žich
laka, p. František Krčmář, farář v Jamném, p. J.
Hanslik, katecheta v Lanškrouně, p. Alex. Štancl,
kaplan v Č. Třebové, p. Václ. Sokol, kaplan
v Ústí n. Orl.. p. Jan Středa, kooperator v Dol.
Dobrouči. Pochvalný list bisk. Konsistoře obdrželí:
p. Frant. Pachmajer, farář v Koapovci. p. Karel
Kučera, farář v Horní Dobrouči, p. Jaa Zirm,
farář v Třebovicích, p. Frant. Král, farář v Lukové,
p. Jan Suchomel, farář v Ostrově. — Ve vikariatu
Poličském jmenováni byli: p. Jan Hejtmánek, č.
konsist rada, bisk. vikář, farář v Něm. Bělé,
osob. děkanem; p. Jan Letošník, bisk. notář, děkan
v Poličce, bisk. vikar. sekretářem; p. Leop. Vrzák,
farář v Bystré, p. Jan Javisch, farář v Limberku,
bisk. notáři. Expositorium cauonicale obdrželi:
p. Vine. Blažek, katecheta a professor v Poličce,
p Ed. Neumann, farář v Rohozné. Pochvalným
listem bisk. Ordinaristu vyznamenání byli: p.
Klem Markrab, em. děkan v Trpíné, p. Frant.
Horáček, farář v Baníně, p. Václ. Dvořák, farář
v Sádko, p. Váci. Jelínek, farář v Korouhvi, p.
Václ. Říha, farář v Teleoím. Pocbvalný list bisk.
Konsistoře obdrželi: p. Fraot Uhlíř, farář ve Svo
jenově, p. Váci. Fremuth, farát v Jedlové, p. Jan
Lazák, katecheta v Poličce.

Vánoční stromek v Hradci Král.
Jako léta mioulá pořádala mateřská škola vánoční

byla velmi zdařilou a zejménu po stránce dekla
matorské zají avou. Malí herci sehrali na svá
léta neobyčejnou odvahou bru „Od jesliček září
láska“, kterou sepsal spisovatel český, p. farář
Košťál y Skuhrově Bylo zapotřebí hodně cviku a
trpělivosti dříve, než ovládali malí ocbotníci své
úloby. — V Rudolfinu slavena byla též dojemna
vánoční slavnost pro hluchoněmé chovance dobro
činným komitétem dam. Vánočaí bru sebrali cho
vanci mimikou, kterou tlumočila slovem jedna ct.
sestra učitelka. Potom provedeny byly 3 zdařilé
živé obrazv, kteróž se velmi svou komposicí za
mlouvaly. — Obě slavoosti poctili návštěvou vzácní
hosté, J. M. udp. biskup Dr. Doubrava, vedp.
kap. děkan Dr. Frýdek, p. kan. Dr. Soukup, p.
místodrž. rada Steiofeld, p. insp. Dunovský mimo
Četného obecenstva, které zejména do Rudolfina
dostavilo se hojnějším počtem. Avšak mateřská
kole domácích dětí zasluhovala by také trochu
větší pozornosti se strany zámožnějších vrstev ob
čanských, protože v nyněj-í době probuzeného
uvědomění, které mají lidové vrstvy o jakýchsi
socialních povinnostech těch zámožnějších vůči
chudším, pociťuje se společenská lhostejnost mno
hem trpčeji nežli jindy.

ké pěvecké kvartetto, jež po
prázdninovém tourneé v Egyptě a Palestině
v těchto dnech sklizelo vavříny opět na Orientál
ním tournée v Bělehradě, Sofii, Plovdivě, Caři
hradě atd., zaslalo již spolku na podporu chudých
studujících zdejších středních škol program kon
certu, určeného na den 8. ledna 1905 do městského
Klicperova divadla. V bohatém programu, jejž po
drobně příště otiskneme, střídají se vybrané solové
spěvy a zpěvy celého kvartetta 8 výtečnými sklad
bami předních mistrů, jež na drahocenných svýci.
houslích přednese profesor konservatoře v Chicaga
Walter Schulze, mladistvý Angličan, umělec prvého
řádu a žák profesora Ševčíka. Poněvadž koncert
pro proslulost účinkajících a dobročinný svůj účel
zajisté přivábí velký počet domácíhoi přespol
ního, umění milovného obecenstva, upozorňujeme
v čas na předprodej lístků, jejž « nevšední ocho
tou převzal knihkupec p. Jiří Tolman.

Z Klleperova divadla. Pobyt společ
nosti p. Sedláčkovy chýlí se sice v Hradci Král.
ke konci, přesto všakp. Sedláček i ostatní členové
společnosti výběremkast a 8 nevšední snahou
hledí obecenstvu představiti pravé umění. Seha
kegpearova veselohra „Zkrocení zlé ženy“ půso
bila nemalým dojmem, který se zračil v obdivu
nad výkony pí. Procházkové, jež co nejšivěji pro
jevovala známky ustrašenosti a poslušnosti nad
rozkazy Petruchia, p. Pařížského, majícího právě
tehdy čestný večer, v němž sám na umělecké dráze
věru značněji pokročil. Hráli pěkně i p. Morávek,
sl. Štroblova, p. Bohuslav, p. Kříž, p. Erva, p.
Hubert atd. Byl to milý večer. Ve středeční ve
selohře „Pan ředitel“ své umělecké nadání pro

musí každý obdivovuti, neméně i pí. Procházkové
(Hendergonova), k nimž se řadily výkony pí. Se
dláčkové, sl. Štroblové, sl. Kučerové, p. Morávka,
p. Fišera atd. Souhra byla souladná.

Ve schůzi městské rady Králové
hradecké dne 20. pros. 1904 učiněnabyla tato
usnesení: Uděleny byly nadace J. Mikešové pro
žákyně obecné školy dívčí. — K dotazu praesidia
o. k. kraj. soudu stran zřízení druhého místa no
tářského v Hradci Král. dáno vyjádření negativní.
— Offerta p. Jos. Komárka, klempíře zde, na
koupi stavební parcely č. 10 v bloka V/1 postou
pena tech. komissi. — Vyžádá ae svolení politi
ckého úřadu, aby náklad na pořízení nových varhaa
v kostele sv. Klimenta zde a v Kostele v Loche
nicích byl kryt ze jmění kostela sv. Pavla v Pou
chově. — Usneseno, aby pořízen byl jenerální
projekt městských lé7ní. — Z nadace Vondrovy
pořízen bude nor, ornát pro vězeňskou kapli.
— Bchválen byl návrů na rozdělení českou aka



-demjí zaslaných exemplářů soupisů památek okresu
královéhradeckého. — Zpráva c. k. okres. hejt
manství, že místodršiteletví volilo k vyplácení
zvýšeného platu za hraní varhan řediteli kůru

-v Lochenicích na další 3 roky, vzata na vědomí.
— Majitelé domů se vyzvou, aby předkládali úřední
výkazy o odpisu nájmů z prázdných bytů stran
čiačovního groše. — Za prozattmního sluhu měst
ských úřadů přijat byl pan Rudolf Vacek. —

"Okresní výbor požádá se o saprodání některých
součástek kaloriferu z Grandhotelu. — Schválen
návrh vodárenského odboru, aby uzavírání vody
od 1. ledna 1905 prováděli ponocní a policieaby
prováděla ve věci té kontrolu. — Panu H.Malzovi,
hostinskému na Novém Hradci Králové, povoleno
do odvolání sekání ledu na rybníce Plachta za
poplatek K 5 — ve prospěch okrašlovacího spolku
v Novém Hradci Králové. — Uděleny byly po
žitky na prospěch českých škol ve Vídpi a nadaci
Skuherského v Praze. - Uděleny byly dvě pod
pory na dobu jednoho roku, tři podpory a jeden
příspěvek ne sirotky byly zvýšeny a 4 podpory
byly prodlouženy oa doba 1 roku. — Dne 27. pros.
1904 usneseno: Panu MUDrn L. Tvrzskémo sdělí
sc rozhodnutí okresního výboru, kterým zamítnuta
byla stížnost jeho do předepsané mu stav. úřadem
6 m šířky chodníku před novostavbou jebo v Pa
lackého tř. — Panu továrníku E. A. Malburgovi
vzdají se díky za vánoční dar K 50-— pro zdejší
chudé. -- Offerta pana Dra Alfréda Rudolfa na
koupi parcely č. 8. v bloku IV, postoupena tech.
komissi. — Měst. zastupitelstvu předloží se ku
schválení smlouva o pronájmu místností c. k.
cejchovního úřadn v obecním domě čp. 127. —
Rozpočet na opravy c. k. okresním hejtmanstvím
nařízené v domě čp. 126. bude spolumajitelům
"domu toho dán k vyjádření. — Schválena byla
osnova nadační listiny nadace Josefa Strejčka pro
chudé. — Zamítnuta byla žádost p. Jos. Manycha
za slevu nájemného z pronajaté mu náplavky. —
Tech. kaucelář byla ponkázána, aby staviteli panu
Josefa Novotnému vykázala potřebné místo pro
skládání materiálu ku novostuvbě jeho vedle sy
nagogy. — Právovaroímu měšťanstvu odpoví 8e,
že nelze městskému zastupitelstvu odporačiti koupi
právovarních pozemků blíže Zděné boudy pro
rozšíření lesního majetku, poněvadž žádaná cena
K 660— za jeden korec jest příliš vysoká. —
Panu mést. zvěrolékaří uloženo, aby opatřil návrh
pravidel o vybírání poplatků z dobytka ba novém
tržišti. — Spořitelné v Chlumci vydána bude kauce
stavitele p. Konst. Mráčka za stavbu paedagogia
a jatek. — Panu J. E. Sedláčkovi, řid. div, spo
lečnosti, propůjčuje ge městské divadlo k žádosti
jeho do 5. ledna 1905. — Vybírání písku z Or
lice pod Vonešovými sady a vysekávání ledu pod
Morušovkou na téže řece pronajato bylo na rok
1905 Josefu Šrámovi, povozníku z Malšovice. —
Udélena byla jedna podpora chudinská a jedna
žádost za podporu byla zamítnata.

Úmrtí. Dne 26. prosince t. r. zemřela v Čes.
Budějovicích návštěvou tam dlící paní Radolfa
Červená, choť c. a k. dvorního továrníka, dáma
e. k. řádu Alžbětina II. třídy a předsedkyně dám
ského spolku Červeného kříže v Hradci Králové.
Zesnula po kratičké nemoci, saopatřena av. svá
tostmi umírajících, ve stáří 52 let. Tělesná schránka
zesnulé byla v úterý dne 27. t. m. v Českých
Budějovicích církevně vykropena, pak do Hradce
Králové převesena, kde konal se pohřeb za veli
kého účastenství ve čtvrtek dne 29. t. m. o 3.
hod. odpol. na hřbitov Pouchovský.

Nouzová akce. Vzhledemk letošníneúrodě
upozorňaje královéhradecké c.k. okres. hejtmanství, že
byly zavedeny na rakouských dráhách nonzové tarify
pro snížený dovoz píce, steliva, kukuřice, pro zeleniny
pícní, řepu řezanku, piliny, vlnu dřevěnou, výpalky,
mláto, vikev, boby a stelivo slatinné. — Snížené do
vozné platí toliko pro zásilky o váze nejméně 5 000
kg, případně i 10.000 kg a mohou se díti toliko na
adresy obcí, hospodářských společenstev aneb podob
ných epolků. — Příjemce (obec nebo spolek hospo
dářský) ručí, že zásilky tyto vydány byly toliko
zemědělcům okrsku nouzí stiženého a sice pouze pro
jich vlastní bospodářetví. Skládati a nakládati má
příjemce, případně zasflatel. Jinak obatarává je dráha
za poplatek dle tarifa. Na lístě nákladním se pozna
mená, zda příjemce sám skládání obstaral a zároveň
4e potvrdí, že zásilka povozy nebo vléčnou dráhou
byla odvezena. Při zásilkách na obec adresovaných
má starosta na lista nákladním potvrditi, že dotčená
obec v době dovozu nouzí byla stížena. Je-li zásilka
ne somědělské společenstvo adresována, mají hlavní
korporace zemědělské stvrditi, še zásilky vydány byly
zemědělcům obcí, nouzí v době dovozn stišených.

Zábava v Adalbertimu. V densv.Syl
vestra uspořádán bude v Adalbertinu přátelský
večírek, při němž bude hráti sbor tamburašů.

Schůz! voličů venkovskýchobcí okresu
královéhradeckého svolává na den 3. ledna 1905
p. Vojtěch hr. Sternberg, říšský poslanec, na Pražské

oo do hostince„Chicaga“.Začátekpřesněv 5 hodin.

Královéhradecké vzpomínky, ježpo
celý minulý rok ve feniletonu našeho listu uve
řejšoval bývalý žák královéhradeckého gymnasia
p. dr. Vácslav Řezníček, skriptor knihovny
Masea království Českého a spisovatel v Praze, ve
dnešním čísle končí. Vzpomínky ty, týkající se
života a poměrů v Hradci Králové za let sedm
desátých minulého století, nalezly tolik čtenářů a

toho odbodlala vydati je ve svláštní 68
mostatné knížce, která vyjde asi v po
lovici ledna 1906. Čtenáře jejich na toto opa
tření upozorňujeme a kdo by si výtisk jejich
koupiti chtěl, dostane jej, pokud zásoba stačí,
v lednu. Poněvadě jest již značná část nákladu
jejich zamluvana a poptávka stále roste, třeba či
niti objednávky co nejdříve. Přihlášky přijímá a

kán : „Biskupská kuihtiskárna v Hradci Kráové.

Z Břeuhradu a Hradce Hrál Vne
děli dne 36. prosince £. r. o 4. hodině odpolední ko
usla se slavnost školního vánočního stromka ve školní
budově, při kteréž přednášeny byly školními dítkami
básně a zpívány písně k době vánoční se vztahující.
Před početím slavnosti prominvil případně ku školof
mládeží, jakož i k obecenatru v hojném počtu se do
stavivšímu místní školní dozorce p. Eduard Feik, a
po ukončení slavnosti dp. katecheta František Říb
z Opatovic. Po ukončení alavnosti vzdal jménem škol
ních dítek aprávce školy p. Karel Vojáček díky šle
chetným dobrodincům a všem, kteří ku této slavnosti
jakýmkoliv způsobem přiepili. Jmenovitě přispěli: Jeho
Biskopská Milost Dr, Josef Doubrava 5 K, p. Prokop
Grégr, majitel „Národních Listů“ 10 K, p. Jan Grégr,
majitel ineertní kanceláře 10 K, nejmenovaný 20 K,
dp. katecheta Frt. Říb 8 K, p. Vojtěch Višňák, traf
mistr 4 K, ochotníci v Břeshradě 14 K, vojenští vy
uloušilci z Březhradu 10 K, haeičaký sbor6 K.Zvláštní
dík vzdán budiž aprávci školy p. Karlu Vojáčkovi,
jakož i vážené jeho paní choti a neteři, kteří k aska
tečnění a upravení slavností této se přičinili. Konečně
natno podotknouti, že každoročně slavnost vánočního
stromku školního se zde odbývá; školní dítky bývají
poděleny školními potřebami na celý rok a i cukro
vinky obdrží. Cukrovinky dostanou také dítky malé,
rodiči přivedené

Z Kostelce m. ©. Katolická Jednota po
řádá v pátek 6. ledna a v neděli 8. ledna vá
noční zpěvobru „Od jesliček září láska“ ve 4 jed.
v sále na Rabštejně ve 4 bod. odpoledne.

Z Vamberka. Zdejší křesť.social. spolek
„Svornost“ pořádal na den sv. Štěpána pro děti
členů vánoční stromek. Dp. Václav Hvězda,farář,
velice pěkně v proslovu k rodičům i dítkám vy
líčil rozdíl, jak odbývá se krásná památka vánoč
ního stromku v rodině bohaté, však bez víry, a
jak v rodině chudé sic, však s pevným nábožen
ským přesvědčením v duši. Na to přednesly děti
případné básničky štědrovečerní. Uměly to tak
pěkně, že přítomní až k slzám pobnuti byli. Na
konec rozdávány byly malým deklamatorům dárky.
Děti i dospělí dlouho zajistě budou vzpomínat, a
zase se těšit na příští vánoce.

Koniášové v Čechách. V čísle51. t. 1.
byl výtečný článek pod uvedeným názvem, ale
věřte, že bych si přál dnešní doby, by více Ko
niášů po vlastí naší chodilo. Budete se zajisté
tázati, proč? A tu hned odpovídám, by drobet
těch krváků nám popáli!. Co lid náš na vosnici
odbírá? Myslíte spisy Třebízského, Šmilovakého,
Jiráska, Světlé atd. I toto! To jsou plácačky po
vídky a nestojí tv za nic, to jej nebaví! Ale dáti
za krvák 24 K i více, to není mnoho, to odbí
rají i lidé, kteří skutečně od úst si musí utr
bnouti Pořádnou knihu nekonpí, za tu nedají ba
léře. Slyšte! Máme i u nás „čtenářskou beseda“
a v ní následující krváky: „Císař Josef IL a
krásná zpěvačka,“ „Tajnosti klášterů Neapolských“,
„Ripaldo-Rinaldini“ aneb „Mořský loupežník“,
„Monte Christo“ atd., sajisté skvostný výběr! A
víte, kdo to kupoval a kdo byl knihovníkem ? Aui
byste netušili, že to byl řídící učitel. Více nepíši
neb péro se mi příčí... Také ačitel.

Krejearový spolek v Přeloněl, za
ložený na opatření teplého pokrmu školním dí
tkám, konal 18. prosince 1904 valnou hromadu,
z níž seznáno, že se vařilo ode dne 4. ledna do
23. března 1904 celkem 67krát a bylo rozdáno
úbrnem 10.832 porcí teplých pokrmů 162 dítkám
denně. Mimo to dostávaly dítky denně housku a
příležitostně i buchty na účet dobrodinců. Vaření
z ochoty převzaly zdejší velectěné dámy. Všeho
vydání bylo celkem 525 K 11 h. Jedna porce
přišla tudíž na 5 h. Dozor na udržování pořádku
u dětí při rozdílení pokrmů měli členové obou
sborů učitelských. Mimo mnohé dobrodince i letos
městská rada darovala potřebné palivo a avítivo.
Všem dobrodinedm: Zaplat Bůh!

0 slušnosti. oslnžnosti mnohoamnoho sepíše, jak ale ta slušnost dnešní doby dopadá, ukazuje
nám následovní obrázek. V měsíci dubna t. r. byl
v tomto listě uveřejněn článek, jak jistí studující
lživě udali jednoho vojína, že půjčil na divadlo šaty,
z čehož vzniklo velké vyšetřování i četniotvom, ač na
věci nebylo ničeho pravdy a také dokázala se ni
čemnost udání toboto. Podotknouti se musí, že naše
nadějná miólež učinila ndání to „měmecky“. Jeden

těch studujících, kandidét učitelství, psal otci nda
ného vojína, še on je nevinen a při tom to šikovně
strkal na drahé. Hdyš věsk p. kandidát přišel domů,

ta si otce(s ten učitelem jest) udaného vojína aninevšiml, třeba se i „s dívkou“ procházel okolo školy
a děti byly před školou, ostentativně chodil a dával
Da jevo, še nemusí pozdravovati, neb prý páni pro
fesořiříkají,še si nemusí nikoho všímat. 24.t.
m. najednou pan kandidát přišel k otci udaného vo
jíne a čádal způsobem ne přílišslošným dopis, který
v dabna saslal naspět. Když ma vydání bylo ode
přeno, tu pan kandidát pronesl významná slova: „Ne
dáte-li jej po dobrém, jé Vás -naučím a donutím Vás
soudně, že jej vydátel“ Tak se chová kandidát uči

teletví. Co očekávati Ise od něho, až bude ačitelem?
Uveftejňajeme bez posnámky.

Náklad na školství v Náchodě, po
čítajíc v to vydržování městské realky, pak obec.
a měšťanské školy a průmyslovky, činí celkem
116.900 K ročně, což věra svědčí o velké
péči města o školatví.

Velitelství ©.armádního sbora dle
„Zeita“ přeloženo bude již v nejbližší době
7 Josefova do Liloměřic a to z důvodů jak vo
jenských, tak i ekonomických. Svého času zřízeno
byla toto velitelatví v Josefově, poněvadž tam
bylo dostatek vhodných místností, tedy z důvodů
hlavně bospodářských. Avšak místnosti ty nevy
bovují již dávno svému účelu, a daly by se jen
s velikym nákladem přízpůsobiti nynéjším poža
davkům. Také bytové poměry jsou v Josefově
velice nepříznivé a též není dosti škol. Zato Lito
měřice hodí se za sídlo sborového velitelství,
jemuž tam bude přikázána budova úplně účelu
svému vyhovující. — Tim ovšem Josefovu vzejde
citelná škoda.

Od Golčova Jeníkova. Velkostatkář
golčjeníkovský p. R. Fiedler jako každoročně u
spořádal i letos na Hod Boží slavnost vánočního
stromku. při níž na 12) dětí pracajícího lidu
ze všech dvorů panství jeníkovského poděleno
bylo úplným oblekem, pečivem, cukrovím i hrač
kami. Mímo to chudým jeníkovským darován kaž
dému k svátkům metr dříví, jenž panským dovo
zem každému byl dopraven. Všecka čest takovému
velkostatkáři! — Město Golčův Jeníkov jest sice
v kraji čistě českém, přes to však na svém če
ském štítě byžděn jest skvrnou, německou židov
skou Školou, kterou sí tamější židé, jichž tu je
na 400, vydržují. Tamní židé žijí jen z mozolů
českých, ale ani jim nenapadne, aby proto k če
skému lidu projevili větší vážnost zrušením nepo
třebné školy německé a v českém občanstvu
místním nejeví se rovněž úsilnéjší snaba na pro
kázání ryzosti v češství rodného města. Muozí
Židé sami už vycítili toho potřebu a posílají děti
své do školy české. Jak' dloubo ještě český
Jeníkov bude se honositi německou školou?

Voda Metuje zakalema. V předvánoč
nim čísle „Hlasů od Metuje“ každý byl velice
překvapen článkem, nadepsaným: „Na noviny
peněz dost“. Vypočítává se tu, jak se ve zdejším
okolí hojně odbírají časopisy: „Obnova“, „Meč“,
„Kříž a Maria“ a podobné lísty katolické, pří
čemž 8e používá slov, značících pohrdání, posměch
i opovržení těm občanům, kteří jmenované Čsso
pisy odbírají aneb čtou. Mám za to, že ten článek
byl dán do „Hlasů -od M.“ bez vědomí vydavatele,
nejspíš nějakým tiskařským učenníkem z rodiny
protestantské, neboť, ačkoliv čítám ony pohaněné
listy, přece nikdy nedočetl jsem se v nicb o ně
jakých špatnostech, kterými by byly vzdělanost
neb pokrok v národě ohrožovány, naopak obsah
jejich jest vždy vlastenecký a mravně bezvadný,
a sice v tom směru, jakým nás vodil po čas mojí
školní návštěvy sám pořadatel listu „Hl. od M.“,
tajemník hospodářského spolku zdejšího, všeobecně
vážený, a od svých žáků ctěný a milovaný učitel
p. Fr. Nepilý v Krčíně. V místě i okolí jest též
známa jeho zbožnost i srdečné přátelství se zdej
šími duchovními pastýři, jakož i zbožnost a la
skavost spanilomysiné jeho choti. Muž, který vždy
nás pravému učil náboženství, který nás učil se
modliti a pracovati, který nás učil církev a vlast
milovati, který ve zbožnosti byl veřejným pří
kladem, ten nemohl vědomě takový článek, kato
líky urážející a jeho vlastnímu přesvědčení se
příčící, sám do listu dáti, ani schváliti. Vždyť co
se týče směrů listů katolických, není možno vy
týkati, že by psaly neb hájily nějakou nepravda,
neb nějakou neodůvodočnou smyšléaku vědeckou,
kterou by lid ve svém přesvědčení mohl býti
zmaten neb pohoršen. „Kříže“ a „Marie“ vodou
k následování ctnosti a k vystříhání se nepravosti,
tak jako to dělával pan učitel, když jsme k němu
před 30 lety chodili do školy a snad posad dělá,
když chce názorně ukázati, kam vede ctnost neb
hřích. Proto ai věru tyto listy posměch nezaslouží.
A co ae týče listů katol. zanášejících se událostmi
všeobecnými a politickými, ty ovšem pěstují ru
briku obrany víry proti výpadům protestantského
a nevěreckého tisku. Jakó b, to pak byly orgány
strany, aby mlčely na útoky proti přesvědčení
svatému, jež kotví v důvěře ve Spasitele, děje
pisně zjíštěnými doklady pro nás věčnou blaženost
obystajícího. Což jeme tak bídní, že nemá míti
pro nás svatá víra Cenu ani jako pro národ isra
elský, abychom útoky na ni nechávali bez po
všimnutí? Či jsme tak nevědomí a nevzdělaní, že
bychom dějin její neznali a nevěděli, jak nám má
býti drahou a svatou?! Právě za útoků, jež se
na nás se všech stran sypou, nalézáme opory
v našich listech útoky ty odrážejících, ne snad
tupením odpůrců, nýbrž historickými doklady, aby
chom věděli, že pevně stojíme; a proto budiž
vzdána čest těm listům od každého věrného ka
tolíka, těm, které víru svatou háji, i těm, které
k oblíbení ctnosti navádějí. Pán jim dejž avépo
moci k práci tak záslužné! List pak od stran ne
odvislý, jako jsou „Hlasy od Metuje“, orgán
spolku hospodářského, neměl by se nikdyo-chat
zahoditi tak, aby se posmíval a pohrda. -rácí
sáslužnou na národa roli dědičné. Dříve byl utěn



Kříž svatý i Panna nejsvětější, než povstal první
protestant, aby předměty úcty a lásky nejdávněj
ších a nejslavnějších našich předků pohaněl a po
tupil. Dříve mečem Slova Božího byla zničena
pohanská tma starého Říma, než první filosofvěku
nového začal zakládat pohanství nové, klanění se
svému rosumu. Dříve obnovena byla Duchem
svatým tvářnost země, než povstali reformátoři
jednotu vyznání roztrhávající. Ale sv. Kříž i Maria
budou v úotě i tehdáž, když zhyne poslední pro
testant, neboť Slovo Páně opět jako mečem pře
může i tuto novověkou tmu, a Duch Svatý opět
shromáždí v jednotu k betlémským jeslím ovce
věrné i rozptýlené.

Osobní. Pan Vilém Waldek, dirigent prů
myslových závodů panství Kosteleckého n. O., stal
se administratorem téhcž panství.

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
objednávcesleva. — Prwý náklad v po
čtu 4000 exemplářů již rozebrán.
Uspořádáno tedy právě druhé vy
dání. Objednávky vyřídí administrace
Časových Úvah v Hradci Králové.—,,,,,

Různé zprávy,
Několik slov na nváženou. Stáleozý

vají se hlasové ze stísněných poměrů našich menšin a
zoufající nářek o nějaký ten halířek, ale jsou to po
nejvíce hlasy volajících na poušti, zatím co doma roz
ličným způsobem k vůli různým reklamám balíře téměř
ployma rukama vyhazajeme a ani nenvážíme, co vlastně
tím podporujeme. Míním zde na př. časopis pro mládež
„Malého čtenáře“. Týž časopis v čísle 6. t. roč. chlubí
se, že na hádanko (hlavolam) „Hledejtejkaře“ došlo 3258
rozluštění. Kolik rozluštění došlo na druhé hádanky,
vidíme z uveřejnění jejich luštitelů, že jest jich též
na sta. Nuže, počítejme| Každý rozluštitel musí dáti
nejméní 3haléřovou známku na dopis; obálko a papír
čítejme za 2 haléře, tedy dohromady 5 haléřů stojí
nejméně odoslání jedasho rozluštění. Při 3208 rozla
štění činí částka ta 16.29U baléřů, nebo-li 162 korun
90 haléřů, které spíše mohly býti obětovány našim
menšinám, než různé reklamě. Nahlédnéme jev, kolik
set, ba tisíc korun vyžadojí všechna ona rozluštění i
jinými časopisy podporovaná, co se takto marné vy
hází peněz a že by bylo záslužnějším skotkem, aby
dítky naváděny byly k spořivosti, šetrnosti a k obě
tování něčeho za vlast. Neupíráme, že hádanky jsou
milou zábavou mládeže, ale mnohá hádanka, zejména
i hledání kuřete, dalo více práce učitelstvu, než-li lu
štitoiům samým. Aby reklamní snaha tato byla zjed
nodušena a spolu aby mládež dospěla k blubšímu
pochopení vlasteneckých snah, jako k podporování na
šich menšin, k čemuž nabádána býti má, nechť luštění
a zasílání děje se ná-ledorním způsobem : Každé dftko
napíše roziuštění na lístek, na ten přilepí národní
kolek za 3 haléře a doručí sběrateli, od kterého Mal.
Čtenáře neb podobný list odebírá. Ton pak úhrnečně
baď měsíčně neb čtvrtletné zušle rozluštění redakci.
Tím ovšem nakladatel masí také přinésti nějakou obět,
což snad ochotně ačiní při takovém množství odbě
rateletva a žactvo konati bude povinnost národní.
Nectť uchopí se myšlénky této činitelé povolanía za
jisté slušný příjem každoročně bude plynonti z ná
rodního kulku.

Zemské hospodářatví království
Českého započíná nový rok schodkem 13,27+.039
K, o pů:páta milonů větším proti roku předešlému.
Stav tedy žulostný a přece Němcům ani nenapadne,
aby klidnou prací přispěli na urovnání financí zem
ských a vláda k tomu ruky také nepřiloží.

Pryč 8 Čechy Í Dr. Luegorvo spolkas po
věstným Woifem a jeho druhem Voglerem vydel k ně
meckým stranám provolání, abs ve Vídní utvořena
byla pěn. národní rada, která by zamezila příliv če
ského buu do Vídně a Čechům ve Vídní usedlým aby
upravila ueo kladnou cestu z Vídně. Ó té křesť. 60
elální lásky luegrovské! Pro Vídeň obětovali a obětují
Čechové miliony, jsvu tam i asedlí ve středa mocnář
ství, jehož »1 vážiti učíme se už na školách obecných
a přece nenávidřným Čechům nemá se poskytuouti
ani pohostinství, kterého tam však požívají vzdálení
cizinci. Všeho do času!

Převnha židovstva ve Vídml jeví se
také makavé mezi 47 policejními lékaři, z nichž
jest pouze 15 křesťanů, ostatní židé. Nedivno pak,
že proti nepoměru takovému i v jiných úřadech
a zaměstváních zdvihá se křesťan. obyvatelatvo
vídeňské.

Zadlužení hypotekární činínynív krá
lovatví Českém 1.198,902,510 K, na Moravě 403,549.760
K, ve Slaz-ku 96,671.794 K Od r. 1867 stouplo za
dlužení v Č chnch o 106 94, ve Slezska o 127 4,

Defraudant Jenner, jenž Ústřed.bance
němec. ap -fitelen ve Vídni zpronevěřil 285.00 K, byl
minulý čtertek odsouzen na tři léta do těžkého Zu
láře, z 5 «poluvrinníků pak jebo nejvíce (£ roků) do
atalo so (3 t'stoinovi.

Nedej Bože, abysepotvrdiloproroctvístátní
zdravotní rady, která prorokoje strašnou zkázu našemu
dobytku, ješ prý ae dostaví jisté následkem letošního
sucha, hlavně a skotu hovězího, ovcí a koz. V píci
jest nedostatek kyseliny fosforečné a vápoa a z tobo
nastane u zvířete měknatí a lámavost kostí, kterémuž
zlu celé chlévy bez milosti propadají. Štěstí ještě, že
lze neduhn tomu předejíti, ano týž v začátcích s vý
borným prospěchemi léčiti. Tímto prostředkem jest
pravé, nefalšované pícní vápno. Vyrábí je naše domácí
česká firma: Dražetvo Hospodář v Mřiloticích nad
Bečvou, již co nejlépe k nákupu doporučujeme. Do
ciziny za drahé prášky peněz nevyhazojte !

Jem dobré přírodní vímo prospívá
zdraví. Odmítněte rozhodně škodlivé chemické
eloučeníny, jež bývají nezkušeným jako pravé
víno prodávány. Obracejte se při objednávkách
svých toliko na osvědčené firmy. Pravým přírod
ním vínem všech druhů poslouží p. Adolf Bařtipán,
botelier v Hradci Králové, Adalbertinum.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 26. prosince 1904.:

5] pbenioeK 16.40.—1680,šita K 13-00—12-60, jedme
ne K 11*10—1120,ovsa K 760—800, prosaK00:00
—0000, vikve K 00*00—00:00, hrachu (modrý) K 22:00
—2400, čočky K 00-00-0000, jahel K25-00—00:00,kraj
K 2200—3600, bramborů K 6-80—6%0, jetelového
semene červenéhoK 128*00—142*00,jetelového semene
bílého K000*00 —00000, růžáku K 00*00—0090, máku
K 80:00—36'00, lněného semene K 00:00—00'00, 100
kg žitných otrab K 14:00—14'60, 100 kg pšen. otrub
K 13:00—18'50, 1 kg másla K ?-40—2-80, 1 kg sádla
vepřovéhoK 168—000, 1 kg tvarohu K 028—0-30,
1 vejce K 0:08—0r10,1 kopa zelí 0:00—0-00, 1 kops
petržele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty K 300—600
1 hl cibule K 400—1200, 1 kopa drob. zeleniny K
100—300, 1 pytel mrkve K 6-00—7-00, 1 kopa cerele
0 00—0*00, 1 hl jablek 0-00—00 00, 1 hl brašek 000
—00'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 24. prosince 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšsnice bl 41, žita z4, ječaens 47, ovsa
54, prosa —, vikve —, brachu 2, čočky —, máko
—, jahell—, krap —, jetelového semínka 21,
lněného semene —. 3%.) Zeleniny: zelí kop,
petržele—kop, kapusty 18 kop,cibule 17 hl, drobné
zeleniny 56 kop,mrkve 9 pytlů, cerele — kop, brambor
7 hl., 3) Ovoce: jablek 9: hl, brušek hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 177
kusů, kůzlat 0 kusy.

Listárna redakce.

Za příčinou svátka „Sv. 3 králů“ vydána
bude „Obnova“již ve čtvrtek, pročež prc
síme o včasné zaslání zpráv.

(Zasláno.)
Ctěné firmě

J. Pilnáček,
c. a k. dvorní továrna na mýdla, svíčky,

voňavky a sodu

v Hradei Králové.
Vaše „salmiak-terpentinové mýdlo

v prášku“ mám již dříve vyzkoušené a jsem
s výsledkem velice spokojena. Prádlo je velmi jasné
a pěkné, a svláště teď v zimě, kdy se nemůže uni
bílit ani sušit venku, je toto mýdlo zmnamenilé.

S úctou

Viléma Kurzweilová,
choť iogenieura.

PRAHA, Táborská ulice, 10. listopadu 1904.
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První český katolický zárod ve Vídni
o

František Ruber
9 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.
+0 vVide Ri,

VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

vVvVýhodnáj
w Koupě.w

Úplný sklud zboží pro švadleny a krejčí, zejména
různé vložky, krajky, krajkoviny, zvláště pozamentýrské
ozdoby a aplikace, hedvábné pentle různé šířky ve všech
barvách, dále velký výběr šněrovaček elegantního střibu,
vše úplně nové a patřící do konkursní podstat
Petra Kopala v Hradci Králové w odhadní cenědle inventáře

a) v Hradci Králové úhrnem sa. . . K 10.951-17
b) v Náchodě úbrnem za . . . „K 87303

jest v celku na prodej.
Po případě lze větší partie zboží koupiti zvlášť.

Bližší správy podá a podmínky aděélí správce konkursmí
podstaty

JUDr. Alfred Rudolf,
advokát v Hradci Králové.

-—

J —
u Založeno1853. u
O Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

htobů.

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 «

Založeno r. 1860. .
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 280
(proli hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ze stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše alině v ohnizlacené
a stříbřené, xač se ručí,
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platit
možno téš ve lhůtách. Oprava
unovuzlacení 4 stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou su již svěcené 8e stvr
zením lebo biskupské Mi.
losti. Starý závod můj můše

te vykázati čepnýmí pochval.nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k zá
konpení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.
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Úhrámové

svíce
voskové"B

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové“G
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) S krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené Ss be
ráckem velikonočním,

třínožky hladké,
neb kráálené,

svíčky ke křtu,
av. přijímání Aa 8v.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
mětťy pro místa pout

nická. prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svice pro chrámové
lustry.

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní"S

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručnje veledůst. krahůmduchovním největší speci
elní závod:

„MONOPOL“
akciová svičkárna a

voskárna
v Mladé Boleslaví.

Filiální sklad:
Praha, Kr.Vinohrady

Škrétova ulice č. 2.

zorky a cenmíkyzdsram

———

Santos Perl | 1250
Bourbon zaruč. 11'50
"Bourbon jemo. 12— ;
Laguaria gel. 1250

Kubasajffohe 12—Kuba ] 13—
Jamaika z.chut. 1250
Ouatemala zel.

jemná
*Ouatemala

spec. druh vlj.
Portoriko v. sil.
Portoriko vljm.
*Portoriko zvl.

Piraldi
Soemanik zr.j:
*Soemanik epc.
Jáva zlat. velej.
*Menado spec.
Liberia ob, zar.
Ceylon velejem.
*Osylon special.
Krůsně pražená kára:
Rodinná směs

» jemná
Perl vel. chutný 15—
Liberia zar. chuť16:—
Kavár. směsjm. 16'—
*Kaváren. vljm.1675

Speciality:
Pařiž. směsjem. 17-75
Vídeň. , A. 1876
*Pražs. , ff. 1970
"Pražská výteč.2060
Londýn. kr.zar. 23—
* Zvláště jemné a silné.

Solidut obsluha.

Fr. Jelínek,
Slatiňany.

1350

1430
12:60
14

15—
13—
15—
15—
17—

19—

18 |

odborný závod kávou.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní

me“ obleky
všech druhů.

X

sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 288. M

XIOODOOOOOOOOCXXXX

Závod umělecký a papírnický

Jos, Keslicha v radci Král,
doporučujeobrazy Madonny a Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
drubů, kříže, sochy, požebnání,

knížky, obchodní knihy,
hry, kalendáře, poštov. krabice

atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obsluha, levné ceny, velký výbě"

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a sovstav. 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
Da požádání zašle.

na výběrtéš 1 ma splátky
bez avýšenécen. — Zalošeno r. 1843

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

Jest Dotbravský

a radost při pohledu na takto vykrmeného a amí ne sok
starého vepře jest zcela cprávněna, nebot jedině příkr
movánímpravým pícním vápnem “WB se značkou

Hospodář““ Ise takového ohromného úspěchu dosíci.
Výnos i jiného domácího zvířectva lze ohromně zvýšiti
jediné pravidelným přikrmováním pícního vápna se značkou
„Hospodář“ z továrny firmy:

Družstvo „Hospodář“
w Miloticích nad Bečvou (Morava).

5 kg. balíček za 2 K, 60 kg. pytel za 12 K. Zásilky vy
řizujeme dle vzdálenosti buď z továrny neb ze skladů.

—————BRIKETY //n
Nejispornější topivo!E

Dodává v nejlev. ceně, každé
množství franko do domu —

Josef Janoušek,
Hradec Králové II.

(Pražské Předměstí).

«BRIKETY. CALADN

žá©BRIKETY Ng a
O—————

ku mši svaté
zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína aid.

— doporoučí —

Adolf Bařtisán,
Hradec Králové, Adalbertinum.

DV
PIANINA

aHARMONIA

© nejnovějších
= soustav — lovně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGO UTLWVUHOTA,
FIRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Bttščíně mábřeší preti lab- i
skómu zmástu
Král. Vinóhrady, Eartsva třida č. ©

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

oOoOoOoOoOooOoOoOoooOoOoOo

||
r Rychrořé n. K
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ZOOBO
K nastávajícímu novému roku přeju vele

ctěným ovým pánům hostům a příznivcům
Grand-Hótelu

šťastný a veselýnový roh.*

č
HEX

HEHE HEHE v hluboké úctě oddaný
V plnéúctě Vp ©JosefMorávek,—© -Adolf Bařtipám,

“ hotelier. 3 Ý : hotelier v Adalbertinu.
KBA TĚ7 P

Z E Ůl.ů.
Tři domky hal OKVVYVYYYWYTA

jsou lerně na prodej P. T. obecenstvu—
, Hradce Králové a okolí.

na Pražském Předměstí,
Da | Dotazy zodpovědí se tamtéž v čísle 19.

Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

SRB“českéi jinojazyčnéJj
má stále na skladě a může okamžitě

dodati *

první královéhradecké knihku
poctví s antikvariát

fin JEUURÁv Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě untikvarních knih jednot
livých4 celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vazbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze=
jících děl na ukázku zdarma.

IB“ Denníprodej novin. -S

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačití
avůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech drubů povozů do oboru kočár
vického spadajících.

o

Pilnáčkovo

mýdlo Sovečkou Rozšířil jseaa postavením nové

moderní dílny
závod svůj na takový stupeň, že mobu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vybovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

jest pravé,nepadělané jádrovémýdlonejlep Bačte prohlédnouti můj +»klad
| jakosti, velice vydatné a při tom :JI v Pospíšilové třídě, číslo 225.= ryze český v bek! Z

y ý výrobe V úctě dokonalé
Podporujte proto náš český růmysl a kupajte vždy

a všude výbradně jen v

„Pllnáčkovomýdlos ovečkou“! b Čeněk Buben,

Vyrábístaráčeská

továrnanamýdlaaovičky U,Pilnáčekz,Hradet
08 

kočárník.

(oPŘEPEPEPTOil.
lesových toalet Biskupská M Brudničn

P knihtiskárna pumpyJ. B. Langhans,
©.a k. dvorní fotograf v Hradci Králové,

universální, které neza
mrzají a nerezaví, v nejpřejíc všem svým vzác- 3

lepším provedení,ným příznivcům a od

, scůj jedině zařízený atelier pro fotografování| při běratelům SAL berpadla,

filo v vl šťastný ZX střikačky
: s ;"světí e U m e | e Mm. sahradnía nervůJA

Vi JH úplněstejnýchcenáchlzezakaždéhodinyvečernípoří- nový rok vodovody,RPRKKODM
BM dj strojem mým snímku od denního světla k nerozeznání.

Půškání v případě tom odpadá, jelikož snímky lzeprovésti hned v úboru plesovém.
samočinná napajedla

pro dobytek,

větrné motory
vyrábí a má na skladě

V. Strnad, strojírnav Libici 1(
OP> Žádejte cennik! "m

a modní látky tu- | cizozemské | 4%

doucnost.
V STAANÍ

ORP*>pro podzimní a zimní období v největším výběru doporučuje a vzory na požádání ochotně zašle |„m

SUKN V. J. ŠPALEK,v HradciKrálové.

východočeské naklodatolatvíB. E. "TTOLIAD, Mpa.Knihkupectví."Wa'.
Hradec. Králové.. o Prvýzávodna českémseverovýchodě.|

Telefon č. 17. i Pošt. spořit č. 802.161.3 Založeno roku (883. ř Psací stroj.

prosí při této příleži
Ads“ tosti snažně o zachování

PdyšÍBE- Svatební skupiny. Vzácnépřízněprobu

KKKAUX

|
+

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradcl Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiekárny v Hradci Král



Ústřední správa
Spolku sv. Bonifáce důstoj. duchoven

stvu v Čechách.

Před rokem vysval nejd. episkopát naší vlasti
katolický lid k obraně své víry. Vysvánítomuto bylo
ochotně vybověno. Spolek sv. Bonifáce byl ve všech
skoro farnostech zřízen jakožto katolická liga proti
kacířství, vnikajícíma k nám z Německa. Ustřední
správa spolku sv. Bonifáce v Prase vyslovuje všem
důstojným apolabratřím uznání za vydatné spolupů
sobení při velikém tomto díle. Zajistě atalo se mnobo.
— Bohu budiž za to děkováno. — Však není to po
sud všechno. K důstojnému kněžatva vznášíme opětně
důtklivou prosbu, aby podporovalo účely a snaby
Spolku sv. Bonifáce. Především jest potřebí chrániti
náš lid proti útokům na naši víra, proti lžím a rou
báním odpadlických kazatelů. I do území ryze če
ského již pronikli s neslýchanou drzostí. Jakož vy
pravuje ovangolický církevní časopis (Die Reformation),
vycházející v Berlíně, (č. 51, ročník 1904, atr. 816.)
ustaven byl „Mezinárodní výbor pro evangelisaci Če
chův.“ Tento výbor prý ae oddává naději, odůvodněné
fakty“, še evangelisační Činnost může způsobiti ve

liké bnatí „pryč 'od Říma“ mezi Čechy. Zřetelnými
slovy pronáší se zde úmysl, aby bez ohledu na ně
mecký, v první řadě stojící rachb „pryč od Říma“ u
vedlo se ve skutek podobné hnutí české. Věru, máme
dosti příčin, abychom byli na stráži a nečekali, až i
mezi námi bude ae čítati odpadlíků na tisíce. Musíme
postaviti hráz proti záplavě lží, hrnoucích se na nás
z Mšako-německého protestantismu. A to právě jost
úkolem listův, vydaných Spolkem av. Bonifáce, „Sv.
Vojtěcha“ a „Sv. Bonifáce“, kteréž každého měsíce
zdarma rozesíláme nákladem 600.000 výtisků. Tyto
časopisy dostávají všechny duchovní správy v celé
semi. Prosímesnažně, račtež pečovati, aby tyto listy
řádným způsobem byly rosdávány. A právě pro toto
rozdávání jest potřebí, aby Spolka sv. Bonifáce získáno
bylo co možno nejvíce členův. Kdokoliv jest ochoten
vykonávati modlitbu epolkovou a věnovati několik
haléřů apolkové pokladně, jest beze všech dalších for
malit členem spolku sr. Bonifáce a má právo, aby mu
byl epolkový list zdarma dodáván. Věechny útraty,
které vznikají roznášením a rozdáváním listův jedno
tlivým členům, smějí se zapravovati z docházejících

žspěvků členstva. K této první prosbě připojujeme
drahou. Požadavky na nás vznášené, aby odstraněna

byla nouze o kostely, která na četných místech jest
přímo úžasná, jsou obrovské. Vyzýráme všechny, jimš
blaho církve v této zemi leší na srdci, aby nám po
mábali. Ústřední správa apolka sv. Bonifáce nejdůtkli
věji doporučuje péči a ochraně velebného dachoven
stva sbírky, kteréž při rozdávání našich časopisův
dle rozkazu nejdůstojnějších Ordinariatů kbonati se
mají. První číslo II. ročníku našich časopieů obdrží
jednotlivé úřady farní nákladem poněkud větším. Pro
síme snažně, račtež těchto přebytečných výtiskův ažiti
k dalšímu podporování účelů spolkových. Nebezpečí
pro naši ev. víra věra neubylo, naopak chystají se
ještě borší útoky na církev v Čechách. Sbromážděme
se v jednomyslném úsilí, sbychom hájili, co jest nám
na zemi nejdrašší, totiž svatou víra katolickou. Ú.
střední správa Spolku sr. Bonifáce: P. Alban Sohach
leiter, O. S. B., president Spolku sv. Bonifáce v arci
diecési Pražské.

KARLA ADAMCE,
dudavatele 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,

Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan Staněk,
Konviktaké ul., padlř spe
olelné na kost náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádob:: a td., vše

vp oném slohu církevním. Htaré© „ předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen ©ohni sla a střídří, Na požád hotové

práce na ukázku, 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. Chodším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné

robby bezoenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., rob

—=-.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bilé i trikotové pro dámy i pány,
Baf nákrčníky,IS

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéiIněné,

OMP-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.

ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čis. 136.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
3 Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelnch
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice i se čelesnými rámy, sí

těmi vsasením.

|; Veškeré rospočty, skízsy i odborná
ML rada bezplatně, bezevší závaznosti
: ku definitivní objednávce.

PŘ“ Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání. fi

Založeno roku 1836.

=ZUNE

,l

Josef
A Krejčík

V PRAZE,
mů ©umělecký závod 80

P. chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čísle 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporněuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,křášové cesty, jesle, Boží hroby, kříže, kasatelny,
spovědníce, kříttelny,konsoly, svícny, lustry,

Hikyáydie nÁe“ c, Pennpremie, fotografie a díp . aný k a
růsnépředmětyhodícíse sa ey

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

© —

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:

fetisky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

; s úplnou zárukou/
<Solidní obsluha při mírných

cenách.
Ceny i obrázky velkých hodin

ň na požádání zašle.

bes avýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Železný nábytek.



Chrámové

svíce
voskové“Gi

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové“i
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,
sv. přijímání a BY.
biřmování se stubami
a případnými nápisy,

svíčkyaobět.před
měty promísta pout

nická. prvnější pří
padpými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní"S

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora
toho spadající výrobky do

oračuje veledůst. kruhům
duchovním největší speci

elní závod:

„AKONOPOL“
akciová svíčkárna a

voskárna
v Mladé Boleslavi.

Filiální sklad:
Praha, Kr.Vinohrady

Škrétova ulice č. 2.

Výrobky všestran. aznané.
Vzorky a cenníky zdarma

a franko.

Zásilky vlehkých žočkách
do všech stanic dobírkou

vyplaceně.

Zaruč. jemné chutí. K
Viktoria dobré 11—

Santos Perl | 1250
Bourbon zarně. 11:50

Laoudria zel, 1250
Kubazel. dobré 12—
Kuba Perl 13:50
Jamaika z. chut. 12:50
Ouatemala zel.

jemná 13—
*Ouatemala

spec. druh vlj. 14:30
Portoriko v. sil. 12:60
Portoriko vljm.14:
*Portoriko zvl.

Piraldi 16—
Soemanik zr. j. 13—
*Soemanik spo.16 —
Jáva zlat. velej. 15—
*Menado spec. 17—
Liberia ob. zar. 13—
Ceylon velejem.17—
*Ceylon special. 19—
Krásně pražená kára:
Rodinná směs 13—

» „jemná 14—
Perl vel. chutný 15'—
Liberia zar. chuť 16:—
Kavár. směsjm. 16—
*Kaváren. vljm. 1675

Speciality:
Paříž. směsjem. 1776
Vídeň. „, ff. 18-76
*Pražs. „ ff. 1970
*Pražská výteč.2060
Londýn. kr.var.23—

* Zvláště jemné a silné.
Solidní obsluha.

Fr, Jelínek,
Slatiňany.

První východočes. křesťan,
odborný závod kávou.

XCODXEBIXCBI[XIE63XCBIX6B2

objednávku na

XCBDXCPIXE6I|X|CHIX663XGB3

Založeno r. 1860. o
Vyznamenán státní medallii.

Velectěnému duchovenstvu
doporačuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Morkur“)

svůj bojaě aásobený

slklad náčiní
bohoslužebného

re stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a stříbřené. zač se ručí
Vlastní | výroba. umožňuje
veškeré objednávky co net
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovnslacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zablou se již svěcené se ztyr
zením Jeho biskupské Mí

losti. Starý závod můj můžese vykárati četnými pochval
nýmí přípisy P. T. zákazníků
a odporačuje se tedy k za
koupení a opravě Čalichů,

a monstrancí, ciborií, relikvi
dřů, nádobek na sv. oleje,

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

TovárnaPre
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JL. Jos. Lomášek |
ve Vysokém Mýtě,

j i dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A |
č1o 7. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ I

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína oladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
elivowlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

f 1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medaili
S- státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmí ji

l nými diplomy s právem rašeníj slaté Imedaille.Vzorky zdarma a franko,

rala. Prasátka krmivo s přídavkem „pícnáho“ jem hltají
a podle toho téš rychle rostou a tuční. Také dojnicím při
dávejte pícní o vápna, nedbrf mnohem více budou pak
dojítů 5 kg balíček za 2 K, 60 kg pytel za 33 K.

K dostání v továrním závodě firmy:
Družetvo „Hospodář“ v Miloticich n. Bečvou,

Morava.
Zásilky vytizají se dle vsdálenosti buď z továrny

neb ze skladů.

bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

o
©Auuduubuodabudubaba ©)
P. T. obecenstvu =—

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti

svůj 26 let v Hradci Královétrvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech druhů povozůdo kočár
nickéhospadajících obora

Rozšířil jsem postavením nové

moderní dilny
závod svůj na takový stupeň, že mobu ct.
obecenstvo obaloušiti výrobky v provedení
vejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vyhovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Račte prohlédmouti můj skl
v Pospíšilově třídě, číslo 225, "a

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník,

Ok ©
m

C. a k. dvorní dodavatel.

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle liturgických před
pisů zhotovené, svíce polovoskevé, pro svou
bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce
obětní a smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající ——
době velikonoční

pasohaly příslušně vypravené a ozdobené
(s beránkem, rány s krůpějemi krve, po
zlacená grana), triangle, vše v libovolné
velikosti; konečně kostelní gyite Sstoa
rinové, lustrové, renaissanční, barokové,
hladké nebo dekorační, svíčky tabalové,
duté a všecky jiné druhy svíček nabízí
nejlevněji stará Česká c. a K. dvor. továrna
Da svíčkyJ. Pilnáček
w Hradoi Král. | Založenor.f1816.

Závod doporučea nejdůstojnější biskupskou kongi
stoří Ordinariátním lisťemylsroku 1886. =
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Číslo 2. |
Předplatné na čtvrt roku 2 k 50h

> na půl roku 5 A — A

Katolictvía protestantství
čili:

„Jak se učenci baví“.

(14) Vše je na světě možné; možné je,
že anglikáni vrátí se do lůna pravé církve, že
se vrátí pravoslavní i ortodoxní Řekové, že by
však sloučení katolicismu a protestaatství bylo
udy možné, tomu vevěřím. Jsou-li spory mezi
katolíky a jinými křesťauskými vyznáními,
jsoo rázu více osobního a místuího, neboť
v základních článcích víry mají k sobě všecka
tato vyznání jen krok; jinak však má se věc
v poměru k protestanstrí, jež od původní kře
sfanské pravdy nejdále se uchbýliloa po této
nakloněné ploše. bezpochyby až tam dospěje,
kde přestává křesťanství a počíná rationa
lismos. V zájmu křesťanství a positivní víry
mohlo by soad dojíti k jakémusi kompromissu,
jenš by protestanství zachrániti mohl před
jeho pádem a jeuž by i katolictví mohl pro
spěti v době materialismem u socialní demo
krucií načichlé, o nějakém všuk sloučení pod
jednou hlavou není ani řeči. Pařížská „Revue“
zabývala se tímto sloučením a zaslala kato
lickým i protestantským učencům dotazy s žá
dostí za odpověď, jež by se mohla nveřejniti.
A učenci odpověděli, ač na obou stranách byli
přesvědčení,že se nejednáověc vážnou,nýbrž
o pouhou výměnu názorů, tedy o učený žert.
Nož, jak vyzněly odpovědi? — Tak, jak jse
očekávali, tak asi, jako když ve svého času
zemská jednota dochovenstva tázala učitelstva,
byl-li by uspoň jakýsi modus vivendi mezi
oběma možný. Na straně katolická dosti 0
choty, na straně protestantské hlasy sice vážné,
ale také posapně odmítavé.

Tak abbě Brunetiére doufá, že protestan
tismus sám dospěje k uznání antority ve víře,
ba při šíření 56 Sociulisinu a ne sry k nec

vůbec. Sloačení dle něho je možué na poli de
mokracie a křesť. socialisma. |

Red. abbě Bricout radí oběma, aby r
poblíželi na se jako nepřátelé, ale jako odli
čení bratří a aby se v dochu Kristově „né
a nevěru svorně potírali.

Red. Fousegrive myslí, že protestaut.s
mas dojde k přesvědčení, že jednotlivec může
státi se křesťanem, jen zřekne-li se individu
alismu.

Posl. abbě Gayrand nezná žádného kom
promissu; reformace zadržela svými důsledky
vývin evropských států a zadržuje posuď,
zvlášť missionářství; proto není pro ni jiné
cesty, než poctivého návratu k centra kře
sťanské jednoty.

Posl. abbě Lemire neví o nějakém kom
promissa věr v dějinách u proto je tento po
chybný i zde, leč by se mu rozamělo ve směru
socialním na poli křesť. lásky. Katolictvíi
protestantismus mají společně šířiti dobrodiní
hmotná, hájiti mravní ideu a náboženskoo svo
bodu oproti nataralismu.

Kardinál Perraud poukazuje pouze na
encykliku papeže Lva XIII., za to generální
vikář pařížský odpovídá obšírně, že jednoty,
kterou Spasitel mol ve své velekněžské mo
dlítbě na mysli, je dnes třeba více, než jindy;
víra v nadpřirozené pravdy, jež jediná tvoří
pravé náboženství, mosí b:ti zachována a kol
ní věřící bez rozdílu, ať katolíci, ať protestanté,
se seskopiti, jinsk bade hynouti a svobodní
myslitelé budou posilování. Doch individuality
obrožuje křesťanské náboženství a tím i pokrok
v civilisaci. Nepochopuje, proč by protestanti
nemolli uoznati aatority od Boba ustanovené
k hájení a výkladu pravdy Boží, když autoritu
písma a zjevení uznávají. Tof je jen krok dále
na téže cestě; blavní překážka však nespočívá
v neuznání autority, nýbrž v předsudcích, po
300 let živených proti katolické církvi na straně
protestantské,' v nepřátelství, osočování, pře
krucování politických a historických odálostí
a konečně v rozličném stanovisku, s něhož se
na obou stranách na totéž čení poblíží. Hro

V Hradci Králové, dne 5. ledna 1905. |

madnou konversi nepovažuje za možnou 8 ani
za žádoucí, ježto by nebyla trvalou, ale věří
v konversi (obrácení se) rodin a skupin.

A co protestanští učenci odpovídají? Ti
jsou svorni v přesvědčení, že sloučení je ne
možné, ježto katolictví soustřeďuje autorita
v papeži, reformace vede k autonomii svědomí
jednotlivců. Protestanti jsou prý čím dále tím
méně dogmatičtí (věříme) a proto i kdyby
někdo sepsal články, jež byly v 17. století
společné, dnes by je ani věřící protestanti oe
podepsali (to je pěknél) Ovšem mohli bychow
se seřaditi k společné sociální práci a k ochraně
positivního (jakého, toho bez dogmat?) nábo
ženství.

Pařížský prof. Boret Maury, protestant,
má za to, že by smír byl možný i na poli
biblickém, proto s radostí pozdravil biblickou
komissi, založenou od Lva XII. a vydaný od
ní nový zákon považuje za dílo mistrovské.
Konečně — snad jen žertem — navrhuje, aby
missionáři si porozaměli a Sami mezi sebou
si obraničili okresy svého působení.

Zajímavou je námitka pastora Fallota.
„S kým by chtěl vyjednávati Řím? Vždyť by
mezi námi nenašel nikoho, kdo by k tomu
měl mandát; Řím je církev jednotná, prote
staotství představuje množství v jedné pásce.
Každá skupina protestantská je autonomií a
žárlivě bájí svá práva. Pastor Lafon mysli, že
protestantství co nevidět z Francie zmizí, aniž
by ovšem katolictví získalo.

Filosof Naville odporučuje péči o skatky
křesťanské lásky, důkl.dnou znalost událostí,
jež katolicism a protestantatví od sebe dělí a
pěstění toho, co 8poje;e © ue co rozlučuje.
Ovšem došly i jiné protestantské odpovědi,
z nichž čiší stará zášt k Římu, U nás v Če
cbách vypadly by tak bezpochyby všecky od
povědi losvonromistů.

A nyní ku konci, co my tomu říkáme?
Jedné a to nejdůležitější věci na žádné straně
senevzpomnělo — co by totiž řekly opravdo

zvlášť ty protestanteké. Ty by, myslím, nikdy
na nějaký kompromiss nepřistonpily, protože
jako hlavy protestantských církví připravily

zkvétá-li protestantism dnes, existuje a zkvétá
jedině z milosti císařů a králů, jsa tím, čím
je jen dotad, pokud oni chtějí. Toť osad všech
státních církví; která si netroufá úhájiti sebe
svou vlastní vnitřní silou, udělá ovšem nejlépe,
dá-li se pod ochranu světských vlád, ale pak
žije jen tak dlouho, dokad ony žijí. 5 nimi
vítězí a bynou, o nich neplatí: „brány pekla
je nepřemohon“. V Rasku vyjednávaly ještě
v 15. století duchovní kraby o smír s Římem
a co řekli carové? — Citíce, že na straně
Říma je autorita, jež by si od nich žádné za
sahování do vnitřních záležitostí libiti nedala,
v Cařihradě pak že je rozkol a slabost, řekli:
„ne“a dali si potvrditi patriarchu z Cařihradu. A
když od Petra V. žádali biskupové jmenování
nového patriarchy, odpověděl jim týž, on že
je patriarchou. To by dnes řekl Vilém, Edaard
a po nich bezpocbyby i ti menší. My katolíci
můžeme vyjednávati s protestanty o sloučení,
ale tito musí k tomu míti dříve guberniální
povolení, jehož se jim ani od vlád nedostane,
ani od parlamentů. Proto nábledy, uveřejněné
v „Rovue“, mají ráz pooze akademický, jímž
se učenci s obou stran měli jen trocha pobaviti.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 4. ledna.

(Novoroční překvapení v politických poměvech. —
Vyhledávání vo záležitosté sanace Svatováclavské
záložny. — Prasklé obecní plynové roury v Thu

novské ulici.)

Nastávající nový rok začíná býti pro
českýpolitický život povahy nanejvýš významné.
V době tak zvaného obrození národa českého

Inserty se počítají lruně.
Obmovavychásí v pálek v poledne. Ročník XI.

není totiž drahého příklada, aby v ní někdy
den v ohledu politickém

otvíral a zabajoval „novou éru“, jako se stalo
právě letos. Čeho největší většina české apo
lečnosti vůbec neočekávala « co z českých pc
litiků jedivý poslanec hrabě Vojtěch Sternberg
již před dvěma měsíci s orčitostí předpovídal,
stalo se najednou skatkem. S rokem 1904
skončena byla u nás vláda Joho Excellence
ministerského předsedy pana Koerbra a nový
rok 1905 začíná ve znamení potěrů úplně
nových.

Proč pravíme nových? Poněvadž ve sta
rých nebylo více možno učiniti ani kroku ku
předu. Politický vzduch zhoustl v nich tak,
že dusil již na všech stranách a z toho násle
duje, že musí býti na všech stranách důkladně
vyvětráno, aby se mohlo volněji dýchati čili
nově žíti.

Byli jsme opětně svědky toho, že okol
nosti staly se silnějšími než-li osoby, jež Ko
nečně nalehavosti povolily a astoupily 4 sice
jenom proto, poněvadž musily. Co nám Čechům
Koerbrova óra všechno vřinesla, nesloší na
pořád svalovati jenom ua hlavu jeho, ale jistou
příslušnou míra z toho nutno připsati na účet
rozháraných a poratených potěrů příliš od
věci k osobnostem přiklonivší se politiky české,

Že se často za óry Koerbrovy. vládlo
proti mysli Čechů, to ponejvíce vyplynulo
z daných samotnými Čechy příčin. Když česká
politika na své vlastní domácí půdě s horlivo
sti lepší věci hodnou a 3 nennavností zarpu
tilce vybledávala pořád a stále znovu obyčejně
jenom to, co nás tříští, místo aby moudře sble
dávala, co nás jednotí, pak ve Vídni vlastně
nezbylo než-li vládnouti bez ohledu na nás.
O tak rozvášněnou a roztřískanou politickou
společnost nernůže se opírati nikdo. neboť jest
nezpůsobiloa býti panojicí stranou. Každá
strana, která chce míti při vládě vážný vliv A
rozhodující hlas, wmasí především prokázati,
že má k tomu potřebné vlastnosti.

A naše česká společnost a její politika
v době óry Koerbrovy tyto ku vládě potřebné
vlastnosti zrovna nějak nápadně neukazovala.
Ohánějíc se silnými slovy a zvučnými hesly
omezovala se při tom na výhrůžky, jichž spl
niti nejenom že uemínila, ale ani nemohla.
Když někdoz jejího středu dostal se ku vliva
a moci, ta mu ze strany české věnována byla
pozornost tím, že se mu přes tu chvíli nasta
vovala noha nebo přede dvéře stavěla židle.

Čas, po který pan Koerber vládl, byl
z české strany zbytečně promarněn. Stále byly
vyhazovány trumfy bez ohledu, že se nimi nic
vážného nepřebíjí, ani nic platného domů ne
bere. Pořád jsme se bněvali, ale při tom jsme
Sarni nevěděli, co vlastně dříve a rozhodně
chceme.

Česká společnost rozstoupila se na řadu
stran a frakcí, z nichž každá honila komáry
svých zájmů, co zatím naši odpůrcové hieděli
na všech stranách sesíliti a upevniti své posice,
kdežto my jsme se přeli a kočkovali o věci
mnohdy docela malicherné.

Zatím čas nad námi letěl a my z éry
Koerbrovy nemáme nic, leda ten draze zapla
cený užitek, že průběhem jejím politika naše
vyzkoušela celý arsenál svých zbraní a že zvá
žila veškeré své síly a poznala při tom, že
to byly všecko jenom experimenty velice drahé.
Se vším přišla pravidelně v nevčas. Jeho Ex
celence pan předseda ministerstva Koerber
obracel se k naší politice zády, přecházel přes
ni k dennímu pořádku a přes tu chvíli skatky
svými dával vašim politikům lekce, z nichž
si mohou nyní vzíti nanejvýš platné nančeaí,
jak si česká politika může a má příště vésti,
aby se opětně neoctla docela zbytečně v bez
radných situacích, do nichž se sama uváděla
v letech minulých.

Rovněž třeba také vždycky opatrně po
čítati se smýšlením našich nejširších vrstev,
při čemž nezbytně nutno věděti, že vrstvy ty
jsou ve svém smýšlení v největší míře nespo
lehlivé. Jedno krapobití učiní z neoposičněj
šího kraje nejlojálnější kanton a jeden muž



změní mínění celého města a proto pro poli
tiku musí býti kompasem jenom skotečné po
třeby a zájmy voličstva u nikoliv pomijející
nábledy nahodilé nálady.

Nová éra, již nám Nový rok ve svém
tajemném klíně přináší, ukládá naší politice
získati české společnosti co nejvíce skutečně
platných, blahobyt a spokojenost její podpo
rujících opatření a proto jest nade všechnu
pochybnost jasné, že programem jejím musí
býti dovednost, vystříhati se všech tako
vých ideálů, které musí skončiti fiaskem, po
strádajíce faktických předpokladů, že jich
možno dosíci.

Proto máme za to, še třeba varovati se
především všeho, co by bylo způsobilé českým
snabám zjednati nové nepřátele. Těch máme
tak dost, že přidělávání nových je zbytečností.
A nepřítel obyčejně zjednává se příkrým, ne
politickým vystupováním, jež probouzí vášně
a vzněcuje hněv. České politice netřeba si
nějak zadávati, avšak rozhorleně polemisovati
8 politickými jepicemi bude snad příště také
přežitkem — —

To víme, že počítati se 8 námi musí,
neboť jsme zde v síle, o níž ani sami dost
dobře nevíme a proto dnes můžeme jíti docela
klidně ku předu. Povážíme-li, že ještě za na
šeho věku padla slova, že v Praze za čtyři
leta nebude nikdo česky mluvit, rozvážíme-li,
že honosně blásáno, jak brdeme přitlačení ke
zdi a víme-li, jak tato hesla dnes komicky
znějí, musíme dojiti ku přesvědčení a sebevě
domí, že jenom na nás záleží, nby podobné
tlachy stalv se naprostou směšností samy sebou.

Nám běží o budoucnost, proto musíme
hleděti, aby naše politika vlastní vinou ne
bránila tomu, conám s aritmetickou v postapu
času spočívající jistotou do klína padnonti
musí. Z toho důvodu nesmí se český člověk
nikdy a nikde rozpakovati zvednouti prospěch,
který před ním leží a nesmí hlásati, že mu
náleží větší kus. Ten větší kus často leží
kousek dále a podmíněn jest tím, že přijat
byl menší.

O tom není žádné pochybnosti, že příští
éra, jež nám letošní Nový rok přináší, uebude
nás býčkati. Avšak ona nemusí nám býti ne
přátejskou, když shledá naši společnost roz
umně, sebevědomě a důsledně kráčeti v před.
Náčelníkem vové vlády stal se obratný a soudný
muž, který z vlastní zkušenosti dobře ví, že
žádná vláda český národ nepřečkala, ale že
český národ nejen přečkal, ale ještě přečká
vlád velmi mnoho.

A protonejvětší vtip české po
litiky musí spočívati ve způsobu,
jakým vlády přečkávati budea jak
se vůči poměrům, které mu Nový rok přinesl,
postaví. Doufáme, že česká politika nabyla již
tolik rozhledu, aby dovedla vybrati pro další
svůj postup cestu tu nejšťastnější! A proto
s Novým rokem, nové Štěstí, nechť nám začne
znovu kvéstil Jak dnes poměry stojí, můžeme
si snad i gratulovat, jenom abychom si je sarni
nějak zbytečně nepokazili.

* +
*

FEUILLETON.
Z filosofických reflexí blázna.

Prozrazuje Josef Váňa.
IV.

„V ústech bláznů je srdce jejich.“
Sirach 21, 29.

Osudy jednotlivých lidí jsou prazviáštní
Veliké a hluboké tajemství, až se točí hlava
při pomyšlení tom. A čím více o tom člověk
přemýšlí, títu do většího bludiště zachází, tím
méně světla a poznání mu vzejde. Naopak
chaos nejnemožnějších důvodů a pochybností
zavíří mu duší, stísní wo mysl a člověk by
málem přišel o rozum... .— — —..

Vešel jsem jednou v pozdním už létě do
venkovské světuičky.

Nezapomenu toho do smrti.
Všude hadrů a cárů zrovna oastlánoa ze

všeho čišel puch, páchnula plespivina a špína
a čpěl pronikavý, močkou prosycený tabákový
kouř. Vzduch mohl by byl krájeti. U stola
seděl muž tak padesátník a kouřil ze smra
dlavé dýmky.

Oči měl od pití červené, opuchlé a ústa
naduřelá. Hlavu podpíral pravicí a hleděl tupě
před sebe. Jen čas po čase odplivnul zlostně
do prostřed světničky a kouřil zase dál. Žena
kotila cosi u plotny a asi čtyři malé zama
zané,umouněnéděti válelyse po zemiahrály
si u postele.

Uprostřed světničky stál nakřivený dětský
kočárek. Kňonralo v něm cosi, jako kdyby
někdo kotě škctil.

„Dobré jitro! Co pak děláte?“, pozdravil
jsem.

„Í nic! Práce člověkaneživí !“, zabročel
nevlídoě muž a odplivnul zase silně do prostřed
světničky.

Dotýkáme se dnes záležitosti, jíž se
jindy všemožně vyhýbáme. Jsou to důsledky
nepříslušnou důvěrou celé řady činitelů umož
něných malversací, jež byly prováděny ve Sva
továclavské záložně. Když sa ústav ten v říjnu
r. 1902 segal, byl to zesnulý úvodníkář tohoto
listu bisknp Brynych, světlé paměti, a byli jeme
to my na tomto místě, kdo jsme především
naléhali, aby byla nejdříve zjednána žádoací
spolehlivá číslice, která by stav vykradené
záložny objasnila. To bylo jedině správné vý
chodisko jak pro její členy a dlažníky, tak
pro její vkladatele, aby se poměr mezi nimi
na základě zajištění rozdílu mezi aktivy a
passivy mohl urovnati.

Avšak když jsme na těchto místech v říjnu
a v listopadu r. 1902 příslušnou bilanci žádali,
osopili 8e na nás i lidé, kteří dnes rádi uzná
vají, že jsme měli rozhodnou pravdu, že to
byla jediná cesta k urovnání celé té záleží
tosti. Na místě, aby se nejdříve konstatovalo,
co peněz v záložně vlustně schází, vyskytla 58
ihned celá řada ochotných pánů ze záložně té
vzdáleného publika, kteří dloubými řečmi pu
stili se do rovnání poměrů nešťastného ústavu.
Jak to provedli, nechceme zde posuzovati,
neboť právě zahájeno bylo u zemského trest
ního soudu v Praze vyhledávání o podrobno
stech různých způsobů sanace Svatováclavské
záložny, jehož výsledek bude zajisté že velice
zajímavým. ,

Událost tu mlčenímtentokráte pominouti
nemůžerne, zejména proto, poněvadě na naše
slova dochází, neboť jsme v čas varovali, aby
v záložně nijak nezáčastněným osobám nebylo
připouštěno míchati se do její poměrů, které
by se byly beztoho přirozenou cestou rozuzlily
a skoncovaly. Hůře dopadnouti, nežli jak dnes
dopadají, nemohly!

O tom není žádné pochybnosti, že v zá
ložně té ztráty utrpěvší vkladatelé nebudou
mlčeti a proto nedá se očekávatí, že celá věc
jen tak brzy ztichne a usne. Kdyby se bylo
vyřízení její bývalo ponechalo jejíma posled
nímu výboru, který měl tu odvahu a byl tak
poctivým, že ihned, jakmile na malversace
přišel, bez pardonu a ohledu všechny pachatele
jejich hnal ke zodpovědnosti, může se dnes
za to míti, že by věci stály značně jinak, nežli
stojí nyní, když sanační akce Svatováclavské
záložny ujaly se také osoby docela jí vzdálené.

Nechtíce předbíhati zahájenému vyhledá
vání u zemského trestního soudu, poukazujeme
dnes prostě k tomu, kam to vede, když 8e
míchá někdo do něčeho, do čeho mu vlastně
nic není, jakose stalo při pádu Svatováclavské
záložny, když ji ctěli „sanovati“ pánové, kteří
do ní nebyli nic dlužní, ani kteří v ní neměli
Sami nic uloženo.

» *
"

Minulý týden byla Praha překvapena pří
Šernou zprávou, že ve Thunovské ulicí na
Menším Městě postiženo bylo na třicet osob
otravou plynem, který z prasklých rour vnikl
do celé řady domů.

Proč ty roury popraskaly, to se dosad
nevysvětlilo. Když nepopraskaly po čtyřicet

(O,
„A co máte tuhle v kočárku ?“
„E, to je naše nejmladší odnož“, pochlu

bil se wuž.
Nahlédnul jsem do kočárku.
Tam se svíjelo asi dvouleté děcko. Ru

čičky, tvářičky bledé, nos špičatý, oči v mo
dravých důlkách zapadlé a celé tělo jako hou
sličky. Leželo na promočených, ostře páchnou
cích peřinkách a dumlalo celým úsilím gamový
sosáček — na prázdno. A celý roj moch dral
se chuďerce do očí, do nosa, do úst. Dítě se
svíjelo, obracelo, krčilo nosíček, přimhuřovalo
očička, svíralo rty, šermovalo slabýma ruči
čkama, ale nic naplat. Mouchy tím hůře řádily,
tím dotěrněji dorážely.

„Proč pak tomu dítěti ty mouchy neode
ženete'“, zvolal jsem podrážděně.“

Muž se ušklíbnal, odplivaul a žena mlčela.
„Vy nemáte kousek svědomí a citu. Tak

necháte to ubohé robě trápiti a celkem sami
vic neděláte . . ."

konečně žena na dívku asi osmiletou, která za
kamny cosi vyškrabovala v hraku.

„To dítě je nemocno. Já se vám divím,
že ho můžete nechati takhle těm mouchám na
pospae. Což kdyby vám umřelo.. .*

„Krávo, nemůžeš se hnoutl“, vyjela žena
divoce znova pa dívku.

Ale nebnula se kráva, nehoula se máma,
nehnol se táta. Rozehnal jsem se tedy rukou
nad kočárkem sám, chytil much celou href a
mrštil jsem jimi zlostně o zemi.

„Bestie |“
„Bestie ... barbaři .. .!“, vřelo to ve

mně a nemohl jsem se až ani na ty plodící
netvory podívati ....— — —

Za týden dítě umřelo.
Anděl smrti vysvobodil je od strašných

muk, od poznání svých bezcitných rodičů, od

let, může se sonditi, že byly dobré a kdyz
praskly letos při prvním mrase, hádá sena. to,
že konečně dosloušilý.

Kdo je za to zodpovědným, že se to
mohlo státi a že v čas nebyly novými nahra
ženy, nebo příslušně chráněny, to vyšetřiti ná
leží povolaným k tomu instancím.

Avšak na Menším Městě vzbadil případ
ten pochopitelné vzrašení. Poplatníci a majitelé
tamních domů ve své většině nesoublasí 8 pro
jektovanou stavbou representačního obecního
domu u Prašné brány a poukazují na jiné sta
rosti, jež obci přísluší. A nyní najednou vy
skytne se tento případ, z něhož se vyvozuje,
že obecní plynové ronry nejsou dosti bezpečné,
aby celé ulice otravou neohrožovaly — —

To se Praha před Evropou „represento
vala“, když noviny mohly psáti, co se v Tho
noveké ulici přihodilo a když nyní se násled
kem toho celá Praha strachuje, aby se něco
podobného také jinde neopakovalo.

Případ ten zajisté že zavdá podnětk nej
vážnějším úvahám na svých místech, neboť
není první, že člověk trne, co jest v Praze
možno! Vždyť tomu není ani půl roka, co bylo
pouhou náhodou shledáno, že jeden z pilířů
Karlova Kamenného mostu jest povážlivě po
demlet, tak že se mohl při větší vodě nebo
dřenici ledu Se vším, co by se na něm zrovna
pohybovalo, do rozbouřených vln porončeti.

Obrana.
Z činnosti „obhajitelů čistého

evangelia.“ Zapova neklerikální Česko-mo
ravská Kronika piše mimo jiné: „V době, kdy
Švédové byli proti císařskému vojsku slabší,
dělyse v královstvíČeskémnejstrašn ější
věci dlouhý čas téměř bez odvety. Neboť po
ústopu od Praby nastala loupežná
válka v nejdoslovnějším slova smy
slu a krásné provolání o „vysvobo
zení“ Cech bylo zapomenuto. Praví
se, že 6000míst bylo úplně vypáleno;
švédský plukovník Adam Pful chlu
bil se. že sám 800vesnic podpáliti
dal. Čísla tato zajisté jsou přehnaná, ale
ukazují, že ještě po mnohých létech s brůzou
bylo vzpomínáno na doby, kdy třetina Čech
zdrancována úplně, ostatek částečně, — Při
vpádu saském do Čech vybíral karfirst saský
daně; „nařídil, aby veškeré táce od mistrů
pivovarskýsh i šenkýřů vín do kasy kurfiřtské
odváděny byly. Rovněž tak uložena daň na
mlynáře z kol mlýnských. V Praze a po kra
jích vybírára cla i jiné poplatky králi pří
slnšné a ukládány berně. Krajští komisaři
saští — na větším díle emigranti
(evangeličtí vystěhovalci) — musili se
k těmto službám korfirstovi pro
půjčovati.“ Vojskosaské„osvoboditelsk6“
v Čechách špatně hospodařilo a při té bez
uzdnosti ua ceně stále mu ubývalo. „Vojsko
saské stávalosek boji neschopným
a při tombylo pro veliké sarovost

poznání bídy a útrap života, od poznání po
žitků a nádherysvěta....

Potkal jsem otce, když sháněl pohřeb.
Oči měl od pití zase červené, ústa nadořelá
a obličej napnchlý.

„Tak už umřelo dítko ?*
„Ano, dnes v noci. Zívlo a bylo po něm.“
„Mátezírmutek, že.. .?*
„Já ...?1 — 1 toto? — Nevídáno, ta

kové škvrněl“
„A co říká vaše žena“
„Ta .. 9! Je ráda, že amřelo, vědyťbude

chovat za nedlouho jiné... — — —.*“
Chytil jsem se za hlavu a otíkal jsem,

jako když do moe střelí. Jinak bych se byl snad
neudržel. Měl jsem tisíc chutí chytiti opilce
za chřtán, sevřít mu brdlo, až by nemohl vy
dechnouti a mrštiti jím o zemi.

„Bestie, barbar |“
Ubohé robě! Kdyby vědělo, jaký život je

čeká, jaké bude jeho zrození|
Odpočívá klidně pod srdcem matky a

neví, že by mu lépe bylo, aby 88 nenarodilo.
Údělem mu budoa jen útrapy a bída, pozná
ním „hřích a nepravost, chlebem nadávky asarovost....

Narodí se ten ubohý tvor a první jeho
slovo, až nabude rozomu, bude snad prokletí
svých vlastních rodičů ....— — —.

Chodil jsem jako opilý. Myšlénky ee mi
bonily jako divoká chumelice hlavou, oči.
mi svítily, race se zatínaly, Lidé se zastavo
vali a krontili hlavami.

„Blázen, zas už třeští, zas už to naň
přišlo... .“

Usednul jsem konečně v ;houští a dal
hlava do dlaní.

„Kdybychjá smělmíti takové dítě——!
Ach, ani pomysliti nesmím — — —! 8amou
radostí bych sešílel .. . — — —. Ani vyslo



nenáviděno. A úkol, jaký v těchto
poměrech provosovala značnáčást
emigrace do vlasti 80 navrátivší,
byl velice sematný a potupný. Mosíme
úplně souhlasiti s J. Čelakovským (Osvěta
1878, str. 179),praví-li, še „pro některé
výhody a okamžité prospěchy při
jali na sebe mnozí emigranti še
rednou povinnost vydírati takřka
poslední sousto zúůst zuboženého
lidu pro nenasytné žaludky saské
a třebas nevolky převrhli se tak
s osvoboditelův na nástroje ntla
čování vojenského. Nemohliť věru
snabám svým po návratu starých
řádůzasaditi citelnější ránu, než
když ačinili se spoluzodpovědnými
s řáděním saské soldatesky v Praze
i pokrajích anokdyž sami tomuto
řádění nerozvážně postavovali se
za plášť“ — ,... nad Prahou(1631)vládla
libovůle saské soldatesky jako před tim. Neboť,
praví úřední spis, vojáci saští tyranskya ne
křesťansky se všemi sousedy zacházeli, je tím
svým nepasyceným sžíráním z domů vytisko
vali, a kde který hospodář z domu pro veliké
soužení ušel, je bořili, a sammou nevypravi
telné bezbožnosti nešlechetně páchali. Na
všecky námitky a prosby odpovídáno, že voje
vůdce císařsko-ligistický Tilly si v Sasich
také lépe nepočínal“ — „Banér (švédský lu
teránský vojevůdce) ustoupil do Braadejsu n.
Lab., zmocuil se 2. června 1639 zámka, zajal
zde císařskon posádku, a hned na zejtří opu
noval také Starou Boleslav. V těchto dvou
městech bylo nyní na delší čas hlavní ležení
švédské. K tomu účeli stavěny Šance, vykopány
hlaboké příkopy a vše jako v táboře zřízeno.
Obyvatelstvo na větším díle vyhuáno, domy
pobořeny, kostely vytlučeny a v konírny pro
měněny,ba ani mrtvým tělům nedo
přáno pokoje, a když unich skvo
etů nenalezeno, házena psům za po
krm!“ (Zapova
761, 763—4, 1057).

(3) Zvrhlý tisk. Našinec přímo trne
nad sprostou drzostí a zákeřnými výpady pro
tikatolického tisku. Časopisy, které mají plná
ústa lidumilnosti, snášelivosti a bratratví, dosud
pemobou naváděti k veřejnéma rdousení ka
tolíků; proto aspoň ve své zlobě vymýšlejí si
a rozšiřují nejhorší zločiny, kterých by snad
ani krvelačný šílenec nepáchal. Balamatí a
fanatisují své čtenáře tagovými historkami
o „klerikálech“, jež by se sotva u surových
lidojedů mohly odehrávati. Tak na př. reali
stický Čas, „časopis české intelligence“, od
vážil se v č. 316 z roku mminolého „vzdělávati“
své zfanatisované čtenářstvo prolhaným, kr
váckým líčením, jak prý jeptišky ve fran
couzském městě Aixa trýznily chovanky. Ce
lým tím prolhaným povídáním nebudeme třísniti
papír Obnovy. Vybíráme z té hrůzostrašné
elátaniny jen některá místa. Prý „děcka v ú
stavě tom padla ne do továrny, ale do plau
táží; od 5 bodiu pozdě do noci musila šít 4

viti nedovedu, čím vším by 86 Ini ten tvor
stal. Viděl bych v ném sám sebe, svoo druhou
bytost, svůj život, svůj cíl, své snažení, své
touby, své naděje, svou radost jedinou ...
Vědělbych, proč se tolik plahočím, proč tolik
pracoji, proč strádám, proč trpím, proč žiju....
Jasnými staly by se mi tradné okamžiky mého
života a duše má by viděla v tom tvora suma
sebe. A vše, co táhne končinami duše mé, dal
bych v úděl i té došince něžné, jemné, učinil
bych z toho dítěte básníka, umělce, učinil bych
z cěbo tvora radujícího se ze života, žehna
jícího © památce mé, žehnajícího ©památce
svého ploditele, svého živitele, svého vychovatele....————.

Ani sám nepozoroje pronášel jsem úryv
kovité tyto věty v samomluvě, nahlas.

„Blázne, snad bys se nechtěl také ženiti ?“
Jakýsi surový hlas vytrhl mne náhle

z toho zadumání a ze samomlavy.
"A snad. bys nechtěl býti dokonce i

otcem... .?"
Surový blas přešel náhle v hlasitý, jízli

výemích....
Neodpověděl jsem. Na takové bratální

poznámky neodpovídá ani — blázen.
„Bestie, barbaři! Surovému kořalovi ne

zahřmějí takhle do duše, ale mně, ubohémo,

právo mně Tvůrcem samým zrovna tak pro
půjčené, jako každému jinéma ...

„Eh, darmo o tom přemýšleti. Osudy
jednotlivých lidí jsou prazvláštní. Veliké a
hluboké tajemství, až se točí hlava při pomy

+
+ +

Lepší jest člověk, jemuž se nedostává
moudrosti, a jenž hyne v bázní boší, než-li
který má hojnost rosumu a přestupuje zákon
Nejvyššíbo.

vyšívat věci, s kterými ústav vedl pak obchod.“
Prý „často nejelegantnější polosvět byl nej
lepším zákazníkem posvátného tohoto ústava.
Decka bez oddechu musila pracovat a při
vstání byla surově bita a vlasy jim trhány (!),
vyškabané vlasy dávány do pytle (ll), kam
přišly též vlasy vyčesané, a když pytel byl
plný, prodal se. Tresty byly úžasné. V zimě
studené sprchy, klečení celé hodiny v kapli
na dlaždičkách; děti musily za trest zhotovit
jazykem celá sta křížů na podlaze (I) a když
hanebná strava donutila je zvracet, masily vy
dávené znova jísti. (II) Sestra Klára držela
ústa a sestra Monika cpala násilně zbytky
potravy dětem do úst. (!1) Kopání, bití pěstí
a holí hojně rozdávané vůbec nepadá vůči této
bestialitě na váhu. — Hlavní nemocí byly
souchotiny, čímž ještě hroznějším stává se li
zání křížá na podlaze . . .“ Už dost; dále ci
tovati toto hanobení katolických jeptišek ne
budeme. Vždyť už to, co zda pověděno, dosta
tečně svědčí o vášnivém fanatismu a úmyslné
prolbanosti helvetského Času. Kdyby některý
žid dopustil se vraždy, vyrukuje Čas i s Ma
sarykem s dlounými obranami. Ale krváckou
historku, nejapně vymyšlenou proti katolickým
jeptiškám francouzskými zednáři, aveřejňoje
Čas hned jako pravdivou.

K doplnění té historky měl ještě Čas
poznamenat, že v učkteré zednářské redakci
leží na důkaz všeho několik pytlů vyškuba
ných vlasů, a že některé chomáče byly i s kůží
s hlavy vyrvány. Bylo by to účinnější než ně
která indiánská povídačka. Co jeu těch vlasů
ona děcka musila mít, když s vyškobanými
chomáči provozovaly jeptišky hotový kšeft! A
„lidomilný“, „nestranný“ Cas k tomu všernn
ještě štve poznámkou, že zůstává ještě skrytou
záhadou, kolik takových týrání se děje v klá
šteřích českých. Není-li důkazu, aspoň stačí
krvelačné podezření, žel

Každý trochu rozumnější člověk musí u
znati, že za nynějších poměrů, kdy zcela ne
vinné řeholnice ve Francii trpí veliká proná
sledování, byly by takové zločiny u jeptišek
nejen velikou nešikovností, ale hotovým šílen
stvím. Ani kdyby byly řeholnice vychovány u
kannibalských lidojedů, nepáchaly by takové
surovosti nyní už z opatrnosti. A ani by to ne
bylo možné; kdyby si dovolily aspoň jediný
takový zločin, čenichající policajti zednářští
by naň přišli již drabý den. Ale „realistický“
Čas jest vášní přímo slepý. — Že table hi
storka vandrovala v doslovném znění z „Časn“
do „evaogelických“ Hlasů ze Siona, to už ni
koho nepřekvapí, kde zná fanatickon zášť
tohcto „evangelického“ listu proti všemu ka
tolickému.

Řádným vyšetřováním v Aixu se zjistilo,
že všecky tv hyenské pomluvy si probnaně
vybájil ze msty majitel hospůdky nechvalné
pověsti požívající se svou dcerkou, která byla
z kláštera jako nenopravitelná chovanka pro
puštěna. Soudnému člověku ostatně ani není
potřebí dokazovati, že takové ničemnosti jsou
pičetuným výmyslem. Židovští a helvetští čte
náři Času však měli jistě radost; po čem
„ušlechtilé“ urdce touží, tomu lehce uvěří.
Rozumí se, že i „vzdělavucí“ Právo lida, Zář,
Arbeiter-Zeitung u jiné socialistické listy 8 nej
větší chutí zakously 8edo této surové historky.
Čekati, že by tyto čisté listy nyní své lži od
volaly, bylo by naivností; to si raději zase
nové škandály aa potnpu církve vymyslí.

A ku konci vybíráme ještě jednu ukázku
ze spoasty lží protikatolického tisku. Sociali
stická Zář otiskla v č, 52. z Práva lidu pro
bnané lži, že prý většina (1!) čínských bordelů
je majetkem kněží. „V Šaoghaji náleží missi
onářům veliký bampejz „matky Bezanrinové“
a jezoviti mají bordel „neposkvrněné Magdy“
v Tientsina. Návštěvníci jejich dostávají na pa
mátku dotýkané obrázky (!l) — Račiž, milý
čtenáři, laskavé odpustiti, že ti stavíme tento
zvrhiý útok před oči v celé nahotě! Musí to
někdy býti, abys poznal, jak sprostě a sjakou
tronfalostí odvažují se „utiskovaní“ aoudrazi
kopati do tvé církve. Na kněze v Číně může
prolkaný tisk socialistický pohodlně házeti
nejspodnějším kalem, poněvadž se ví, že oni
kněží Právo lidu a Zář nečtou a tedy že žalo
vati nebudou. Musí to být v Číně katolických
kněží celé legie, když spousta čínských bor
delů jest většivou majetkem kněží (1) Na —

rům svého tisku za takové lži platí nejraději.
Katolíku, považ, co by s tebou tito lidé dělali,
až by nad tebou měli ploou moc, když již
nyní činí útoky tak úskočné a nearvalé!

Politický přehled.
Přísloví „Pěkné slovo železná vrata otví

rá“ přece se na dr. Kórbrovi nesplnilo. Přes
sladké své slibování peprovedl ani jedinou ze
svých úlch. Odstoupil tedy a mocnář jmenoval
předsedou ministerstva dr. Pavla bar. Gautsche,

dosavadního předsedu nejvyššího účetního
dvora, bývalého ministra vyučování v mini
sterstva Taaffově a Badeniově a pak minister
ského předsedu; místodržitel hornorakouský
hrabě Bylandt-Rhaidt jmenován ministrem
vnitra a sekční přednosta v ministerstva spra
vedlncsti dr. Kleio jmenováu správcem min.
spravedlnosti. Ostatní ministři zůstanou v ka
binetě Gautschově. Bar. Gautech započíná svůj
úřad tím, že volá k sobě vůdce stran sněmov
ních, aby vyzvěděl jejich požadavky a dle toho
předstonpil před sněmovnu, která bude prý
svolána koncem ledna, s hotovým programem.
Dr. Kórber jsa ve vleku Němců, povazeslibo
val, bar. Gautsch jest více přítelem skutků,
v tom právě jeví se změna sitaace. —.Správou
vrchního účetního dvoru po bar. (zautschovi
pověřen dosavadní náměstek bar. Hauenschild
Bauer. — Rakouští zástupcové odebrali se
opět do Berlína, aby tu dále projednávali ra
kousko-německé obchodní smlouvy.

V Uhrách zatím chystají se k novému
boji, jenž s úsilím na obou stranách povede
se pří nastávajících volbách do říš. sněmu.

Raské ministerstvo zahájilo již práce
směřující k zavedení oprav; materiál má býti,
do polovice února vyřízen.

Z dálného východu přicházejí zprávy ne
veselé, že Port Arthur, jejž hrdinové ruští přes
deset měsíců proti zběsilým útokům Japonců
hájili, jest již snad v rukou japonských. Gen.
Stessel prý se vzdal, ježto uznal nemožnost
dalšího hájení následkem nedostatku mužstva
a střeliva. Rusové v noci na deu 2. prosince
vyklidili prý více tvrzí před Port Arthurem,
z nichž některé, jakož 1 skoro všecky lodi
v přístavu vyhodili do povětří. Torpédové lodi
v čas opustily přístav. Výzoam kapitulace Port
Arthara není už takový, jaký by měla na počátku
války. Úlobu svou již vykonal, zdržel Japonce
a Kuropatkín nabyl zatím přavahy. Bylo by
tedy nesmyslné, obětovati ještě nadarmo ty
tisíce zbylých zmořených hrdinů port-arthar
ských. Japonci budou ovšem jásati, ale zisk
jejich nikterak nevyváží ohromné ty ztráty na
bocích Port Arthura. Baltické loďstvo, jehož
vlastním účelem nebylo, by vyprostilo Port
Arthur, nýbrž aby zamezilo spojení mezi ostro
vní řiší japouskou a pevninou asijskou, zatím
neporušené blíží se ku svéma cíli.

Duch prostoty je veliký kougelník. Urovnává
drsnosti, staví mosty přes rokle a propasti. sbli
Šuje ruce a srdce. Způsobův, ješ na se béře ve
světě, jest bes počtu. Nikdy však nejeví se nám
podivuhodnějším, neš když st klestí dráhu osud
nými sásekami okolností, prospěchů, předsudků,
přemáhaje válézněnejhorší překážky, naváděje těch,
ješ na pohled všecko rozvádí. aby se srozuměli,
aby druh druha si vášilí, aby se milovali. Tof
právě pravdivé vápno společenské a tím vápnem
staví se národ.

Žijme prostě! C. Wagner.

Akce kongruová.
V poslední době bylo pozorovati v našem

kurátním duchovenstva neobyčejné jakési rozechvění,
jež zavinily různé zprávy nezaručené a
na pravdě se nezakláúející, jako by kongra
ová akce naší Jednoty byla pochybna a minula se
s kýženým výsledkem, což, jax so zdálo, bylo ne
právem imputováno nejdůstojnájšírru episkopátu, Zašel
jsem na nejkompeteutnější místo a čerpal jsem z pra
mene nejčistšíbo a lze mi toto aveřejniti: Nejdůst. e
piskopát propracoval naše přání v petivi obsažená co
nejdůkladněj:, smlonval se s rozhodajícími vládními
kruby e veškerou energií až — jak se říká — na
krev a docílil, co vůbec bylo možno, předloživ vládé
po skončených podzimních konferencích elaborát, aby
minimální základní alažné bylo pro beneficiata
2000 K a pro kaplana 120 K, při čemž hlavní polo
žil důraz na slovo „minimální“ se žádostí, aby, po
kud možno, základní elužné zvýšeno bylo dle naší
petice. Při tomto bodu bylo rozhodně žádáno, aby
tassovní příjem z pozemků počítán byl dle čistého
katastrálního výnosu, což na mnohýchroral
ních boneficiích jest aktem rozhodujícím u výhodným.
Kdyby výnos z pozeroků jiným způsobem vypočítáván
a do fasne zařaděu být: měl, nastaly by zlověstné
tahačky a libovolné výklady těch kterých fiskálních
úřadů proti kněžstvn, jakých v tak veliké míře nám
jest zakouňeti při přiznání k osobní dani z příjmů.
Mimo toto základní slnžné jsou na jisto postaveny
kvinkvenálky a což nejpotěšitelnější,zvýšena
pens e (snad dle normálu státních úředníků), které
dostane se i našim trpícím bratřím kteří
jiš na odpočinka trvají. Dálenebudoudu fas
sovních příjmů počítány fandační a erekční mše
6v. a snad i štola, která v nynějším způsobu zůstati má.
Tato data jsou zaručena, o to se přičinil a vládě
předložil nejdůst. episkopát a o to zásluhu dlažno
přičítati Jeho Excel. nejdůst. panaknížeti arcibisku
povi Olomackému a zejménu také náš nejdůst. pan
biskup Královéhradecký největší o to má zásluhu,
jemuž po skončených konferencích za vydatnou a
úmornou práci i jeho osobní intervenci vřele děkovali
oba P. T. páni kardinálové Pražský i Vídeňský. Ne
bylo tedy a není příčiny bráti v pochybnost účast
nejdůst, opiskopátu na zlepšení našich neblabých po
měrů, ale spíše jest díky vzdáti za otcovskon péči,
kterou se v této kongrnové otázne o nás staral. Zaplať
Pán Bůh! S veškerou důvěrou a vděčností pohlížejíce



k svému nojdůst. episkopátu, prosíme o další přízeň
i do budoucna. Podaří-lí se nám, še vysoký sněm
královetví Českého za příkladem moravského a dolno
rakouského sněmu, jichž nenesení v těchto dnech pa
uovníkem stvrzena jsou, příznivě vyřídí naši petici
připravenou o remunerování vyočování náboženství
přes 6 hodin týdenních, kterýžto akt vyšel též z porad
biskupských konferencí, pak bade nám lépe, a apo
kojení i nejnatnějším opatření budeme s pomocí Boší
dále pracovati a to usilovně na roli vinice Páně,
Fiat, fiat! P. Tom. Střebský, předseda jednoty.

Z činnosti katol. spolků.
Valná hromada jedmoty katol. to

varyšů v Hradci Králové. Počátkemroku
započala tovaryšská jednota nový 17. správní rok
valnouschůzí,kterou zahájila řídil předsedavdp.
Dr. Royl. V zahajovací řeči nastínil předseda ú
koly spolku, které záleží v přední řadě ve mravní
výchově členstva, z něhož mají vyjíti silné po
ctivé povahy, v nynějším společenském úpadku
tak želané a vzácné. Jednatel spolku p. Karásek
podal pečlivě sestavenou zprávu, z níž vysvítá, že
Sice jednota nevládne velikým počtem členů, ale
za to má členy uvědomělé a pro cíle spolku nad
šené. Tím lze vysvětliti, že i malým počtem členů
dá se vykonati tolik, co v uplynulém roce vyko
náno bylo. Výbor koua) 10 schůzí, pobožností
spolkových súčastnili se členové korporativně.
Spolek súčastnil se vynikajícím spůsobem oslav
jubilea marianského. Pořádal ples, 2 divadelní
představení, 2 přátelské dýchánky. Tamburašský
odbor koncertoval se svým dirigentem p. místo
předsedou Gyurkoviczem v Týmšti, Opočně, Ko
stelci a Třebecbovicích vždy 8 velikým úspěchem.
V ruchu socialním ubájil si spolek místo, které
mu v ústředí diecésní organisace náleží. Odebírány
četné časopisy, vyslány byly deputace do Chru
djmě a do Kostelce. Členové spolku pracují obě
tavě ve všeodborovém edružení, zúčastňují se
všech podniků, které spřízněné spolky k upevnění
katolických zásad podnikají. Běžný příjem byl
782 K, z nichž 689 K bylo použito na vydání,
takže zbylo 93 K. Přicestovalým členům bylo vy
placeno 10 K 20 h, nemocných letos nebylo a po
něvadž spolek nemá simulantů, nebylo také z ne
mocenského fondu ani baléře podpory vyplaceno.
Zjev tento stojí v nynějších poměrech za povším
notí. Zpráva knihovní vykazuje 500 svazků dosti
pilně čtených. Provedenými volbami byli téměř váj
chni bývalí výbořizvoleni. Předsedou po 15leté dosa
vádní činnosti, nad kterou sotva který kněz v Čechách
delší dobou může se vykátati, setrval i na dále vdp.
Dr. Reyl z důvodu, aby dal mladším pánům pří
klad, že spolková práce není tak zbytečným lopo
cením, jak to mnozí i ve veřejnosti prohlašují.
Místopředsedou a pokladníkem setrval p. vice
rektor Gyurkovicz. Starším zvolen p. Jenčovský,
jednatelem p. Karásek, knihovníky pp. Soudil a
Sýkora, hospodářem p. Martinec, správcem divadla
p. Beránek, fond přicestovalých povede p. Polák
mladší. Při vvlných návrzích bylo přijato, aby
hojněji bylo přistupováno ku všeodborovému svazu,
aby v dozoru spolkové místnosti střídali se čle
nové výbora. Cvičení zpěvu budou se konati
jednou ve 14 dnech, tamburášské zkoušky 2kráte
týdně, přednášky jednou týdně. Jednota prožila
před lety trpká doby všeobecné společenské per
sekuce, prožívá nyní nebezpečnou dobu všude se
jevící spolkové netečnosti, ba přímo nechuti ku
spolkovému životu, dá Bůh, že i tuto bahnitou
mělčinu přepluje šťastně jako dřívější bouřlivá ú
skalí. Naději tuto chováme, protože katolické
spolky mají zdravý základ a jsou časovou nutno
stí, takže bychom je musili zakládati, kdyby jich
nebylo. Jenom více porozumění pro ně a také
trochu obětavosti v těch řadách, kde se obé vším
právem vyžadovati může.

Zprávy místní a z Kraje.
Diecése králevéhradecká čítáprávě

1,460.093 katolíků, nekatolíků (evangelíků, staro
katolíků atd.) 56.394, židů 11.675, bez vyznání
622. Jest rozdělena na 31 vikariátů, probošství
jsou 2, arciděkanství 3, děkanství 36, far 423,
expositur 6, 11 míst zám. kaplanů a 18 míst ka
planů fuad. Kněží světských jest 983, řeholních
89, z nichž 22 praemonstrátů, 42 benediktinů, 2
jesuité, 2 piaristé, 9 redemptoristů, 2 augustini
áni, 3 minoriti, 5 kapucínů a 2 milosrdní bratří.
Řeholnic bylo 413, z nichž 93 uršulinek, 124
školských sester de N. D., 48 milosrdných sester
sv. Karla Bor., 126 sester III. ř. av. Frant., 16
milosrdných sester de Cr., 3 sestry Nejev. Svá
tosti.

Konee roku oslsven v Hradci Králové
odpoledními službami Božími v kath. sv. Ducha,
při nichž ojdp. biskup Dr. Jos. Doubrava měl
případné kázání. Požehnáním Nejsvětější Svátostí
ukončena pobožnost, jíž se zúčastnilo množství
hradeckého i okolního občanstva přes to, že
právě zuřil mrazivý vichr.

Klerikalismus v sokolovmě. Jiš i
ta sokolovna, obecním majetkem sřízená, slouží

zájmům klerikalismu, ovšem helvotského. Právě
proto, že se zde jedná o heolvetské pobožnosti,
mlčí všichni hradečtí „vlastenci“ jako ryby. Kdyby
se tak v sokolovně měla pořádati nějaká katolická
pobožnost, to by ti „pokročilí“ kroutili furizejsky
očima a naříkali by, že již Sokol propadl demo
rarlisaci, že má sbibělý mozek a zotročilý charak
te atd., jak již to mají naučené z „Osvěty lidu“,
Že však v sokolovně odbývají se bohoslužby hel
vetské, neškodí to mozku a charakterusokolskému
pranic. Na zdar!

Učednická besídka byls zajisté dobrou
myšlenkou s mohla prospěti zanedbávanéma dorosta
řemeslnickému. Než naděje v zřízení toto kladené ne
byly splněny. Dnes navštěvoje schůze besfdky sotva
čtvrtina na počátku přihlášených učňů. Vina tohoto
nezdaru spočívá v nejapném vedení. Může to někdo
považovati za moudré, když jeden „professor“ zraso
val ačňům, aby si netrhali boty na procesích? Proč
pak jim nevyložil, jaká je to bezcharakternost a
mravní zchátralost, když někdo balamatí dvě holky
najednou, jednu v Hradci a drahou v Praze? Takové
pojmy o charakternosli mají se učňům větěpovati, ale
novážnost ka vlastnímu náboženství ve vzdělávacích
přednáškách se baditi nemá. I ten učedník pozná, že
není žádného rozdílu, mezi hoepodským tlachem a
„přednáškoa“, proto se besídce vyhne.

Z Klicperova divadla. Kdyžužreferát
o dílech právě sehraných uveřejňujeme, není
příčiny, proč bychom se přehoupli úplným mlče
ním přes novoroční představení. Pan Sedláček
jest bodrý muž, ani mu nenapadlo někoho zby
tečnou provokací drážditi. Ale co platno, chtějí-li
se Hradecké děti něčím pikantnějším pobavit! Ně
kteří z pokrokového obecenstva, aby vykonali kus
nové zdárné práce ku blahu vlasti, došli si k p.
řiditeli společnosti a upozornili ho na epochální,
nádherné dílo „Tajnosti koleje královébradecké
aneb: Ztracený život.“ Pan řiditel, jehož hlava
jest obtěžkána Othellem, Macbethem, Baronem
Goerzem a jinými vynikajícími dramaty, byl jistě
nemile překvapen, že má ve svých divadelních
vědomostech tak smutnou mezeru. Jeho odborníka

„Tajnosti koleje jesuitské“ jest tolik světoznámé,
že se nacbází pouze v rakopisn. Ale odborník
má i takovou nesprávně odstrkovanou popelku

dobře znáti. Název je tak trochu masný?jméno autora ©Pázdrala snad ani Subertnikdy
beslyšel, ale to nic neznamená. Což nemůže býti
Hradec aspoň v něčem vzorem kralovské Prahy?
— Upřímně řečeno: jest to tuctové povídání pro
pletené ošuntělým romantismem, které snad starší
babičku rozpláče dost, ale na seriosuí jeviště se
nehodí. V Hradci se však chtěly děti pobavit;
a snad si myslily, že-po takovém rozbrečeném
říkání do jesuitské koleje zdejší jistě se udělá
aspoň nějaká trhlina. Ovšem že Pázdralova geni
álnost na to nestačila. A my „útoční“ klerikálové
jsme tolik hloupí, že jsme posud nenavrhli nékte
rému řiditeli divadelní společnosti, aby sebrál na
př. dramata: o šlechetnosti a lidumilnosti prote
stantského apoštola Cahery, o nezištnosti Viléma
z Roupova, o upáleni katolických žen zbožnými
seatrami táborskými a pod. A přece jsme 8e
mobli u našich dobrodinečků tolik přiučit!
— Štolbova „Mořská panna“, kterou si pí Kří
žová zvolila k čestnému svému večera, sehrána
věru S nadšením. Paní Křížová jako klamaná choť
statkářova byla ve svém živlu, k níž družila sei pí
Sedláčková. Hlavní úloha, statkář Hrdý, nemobla
se ocitnouti v lepších rakou než u p. Kříže. K za
okroublenosti děje velmi zdárně přispěli pí Pro
cházková, p. Morávek, p. Bohuslav, také p. Malý,
p. Kostelecký i p. Erva atd. — Slovenská pohádka
„Radúz a Mahulena“ již 8 ohledem na slavného
autora našeho básníka Jul. Zeyera zasluhovala so
strany obecenstva větší pozornosti, která se mohla
jeviti aspoň ve větším účastenství. Hrálo se velmi
pěkně, umělecky, zvlášť p. Zvíkovský (Radáz) a
pl Hodrová (Mahulena) způsobili dojem nemalý.
— Pan Morávek o čestném svém večeru, kdy
sehrána Dairaova veselohra „Katakomby“, v úlose
officiála Bohrmanna 8 nadšením ukázal pravý typ
kancelářského úředatka. Ministr z Oestergordu
v rukou p. Hodra byl velmi zdařilý. Pan Zvíkovský,
pí Procházková, p. Bohuslav atd. neméně zdárně
se na svých místech uplatnili. — V úterý dávána
novinka „Cop", veselohra Vikové-Kunětické. Česká
tato práce vyniká svou vzdělávací tendencí nad
bezcenné © frašky © francouzské, jsouc zvlášť
v prvých dvou jednáních cennější. Paní Křížová
jako pí Olivová ve své starosti o dobré vedení a
vychování svých etrávnic velmi umělecky si vedla
a p. KHž (oficiál ve výslužbě) komikou svou
(ovšem někde až přehnanou) uchvacoval. Strávnice
pí Procházková, sl. Kučerová a sl. Štroblová vy
stoupily s pravým porozuměním svých úloh, zvlášť
sl. Kučerováve své naivnosti byla rozmilou. Pan
Kostelecký velmi dobře zpodobil o dobrý mrav
své dcerky starostlivého velkostatkáře a složka
pí Sedláčková věru jímala svou nelíčeností. Souhra
mohla být někde přesnější. „Cop“ jest sice no
viokou českou, ale v Hradci jakoby českými pra
cemi opovrhovali, milejší jim lecjské cizí škváry.

Přednáška v Klicperově divadle
pořádána jest v pátek o 7. hod. večer dámským
odborem Ústř. Matice školské v Hradci Králové.
Pí. Humpalová-Zemanová přednášetibude o kro
jích všech věků a výklad svůj provázeti bude
světelnými obrasy.

Vateklina psů vsnikávelikýmimrasy,jak
o tom svědčí hojné případy střeskuté simy sr. 1902.
V sájmu lidského života je nutno, aby boudy hlída
cích psů byly v nynějších mrazích obloženy slamoa
a rovněž do boady budiž silná vretva slámy naštlána,
Nad otvorem boudy má se zavěsiti pytel aneb kna
staré bonně, aby nebránil volnému vycházení pes
s boudy, ale aby též chránil hlava psa před mrasi
vým větrem. Kde není pes na dvoře nutným, budiž
mu vykázáno místo v síni, Neběží zde pouze 0 projev
soucitu se zvířetem, nýbrž o bezpečnost lidského di
vota. OÓbeení úřady měly by přiměřené majitelo psů
poučiti o možném nebezpečenství vztekliny přilehko

mpalném sanedbání ochranných prostředků protimrazům.

Záložua v Hradei Králové. Výkazza
měsíc prosinec r. 1904. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,546.4718V, vloženo K 151.17696, vybráno K
118.776-47, stav koncem měsíce K 1,508.872'98. Stav
půjček počátkem měsíce K 1,305.971-20, půjčeno
K 66 009.18, splaceno K 49.68686, stav koncem mě
síce K 1,222.3483'62. Počet účtů 2480, reservní fondy
K 119.229-13, závodní podíly K 6613973, pokladní
obrat K 953.802*70.

Záložní úvěrní ústav v Hradci
Králové. Pololetní úroky na vkladní kofžky
připisují ee v knihách ústavu a úroky ty zúrokují
se dále, byť by i ve vkladní knížce strany nebyly
připsány. Není tudíž třeba vkladní knížky zvlášť
k vůli připisování úroků předkládati. Od 1. ledna
do 15. ledna Be úroky na vkladní knížky vůbec
nepřipisují. — Stav vkladů za měsíc prosinec 1904.
Poukázek pokladničních bylo K 609900 knížek
vkladoích K 1,370.941-36, celkem K 1,980.84136.
Suma, do které lze vydati poukázky a knížky
vkladní, stanovami neobmezena.

Ve schůzi okres. zastupitel. králo
véhradeckého 28. pros. 1904 usnesenototo:
Za revisory účtů okres. fondu zvolení pp. Grošek
z Libnikovic, Piokava a Collino z Hradce Král. —
Návrh rozpočtu na rok 1905 schválen až na 2 změny.
Příspěvek Husovu fondu zvýšen ze 20 K na 100 K
a položka odměny jedné komise z 240 K zvýšena
na 390 K. Přirážka bude se vybírat jako v roce
1904 3bprocentní. — Do komise pro odvod braneů
zvoleni pp. Milan Morávek ze Svobodných Dvorů,
de. Durdík z Hradce Králové a nábradníkem p.
Machek ze Střebše. Do komise pro odvod koní
pp.: Smetana, Dotřel a nábradolkem p. Vinař. Do
komise pro vyměřování vojenské taxy pp prof.
Ctibor a Jarkovský. — Obci Svinarům a Lhotě
Malšové prominut roční příspěvek na úbradu ná
kladu, kterýž okres věnoval na dostavění tamní
silnice, a sice zatím na jeden rok. — Cestaři J.
Brzkovi v Praskačce udělena podpora 200 K. —
Žádosti obcí Krňovic, Předměřic o. L. a Černilova
za povolení k' odprodeji obecních pozemků vyří
zeny příznivě. — Do komise pro válcování silnic
zvoleni pp. okr. starosta a 2 referenti, pánové Vi
nař, Raichl, Collino a Frýdek. Do komise pro
zřízení okresní pojišťovny čeledě zvoleni pp. dr.
Ulrich, Jarkovský, Chmelař, Pilnáček, Weiner.

Zmněna v počasí. Starý rok loučil se
8 životem nerad, v zoufalých křečích. Ve čtvrtek
byl déšť, v následující dny skučel mrazivý ailoý
vichr, pohánějící sněhové vločky. Teplota klečla
pod 13“ R., tak že voda vobon řekách rychle za
mrzala a již také na Nový rok v některých domech
voda v potrabí zcela zamrzala. Pěkný, silný led
vozí se do podzimních skrýší již od pondělka.
Vichr pobral na střechách hezkou hrst tašek,
rosbil několik oken. Větší nehody, pokad víme, se
nestaly. V nastalých tuhých mrazech každý občan
pelášil po ulici jako od Ljaojanu; každý si mnul
ruce — a vejvíce prodavač uhlí, jenže tito páni
jen z veliké radosti. Ve středu poněkud mráz
povolil a na zem s5e snesl znovu drobný sníh.
Chudině v tomto čase není do zpěvu; uhlí stejně
drahé a kamna bez topení nikde nehřejí.

Z dějin poddaných vesnice býva
lého pamství Hradce Králové. (Die zá
znamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
IX. Roudnička, Ve vsi Roudničce byli (na počátku
18.století) 2 sedláci, 3 chalupníci a 2 po
drazi. Sedlák Jiřík Nohejl měl 34 strychy dě
dičných rolí, 6 str. lada, pod 3 vozy (sena) luk a 1
věr. 2 čtvrtce zahrady; platil úroků půlletně 43 kr.
41, den., panu děkanovi odváděl desátku ročně míry
vrchovaté 1 kor. žita, 1 kor. 3 věr. ovsa, za obláče
(lenu) 3 kr. a 3 vejce. Sedlák Matěj Souček měl
30 str. dědičné role, 3 str. 2 věr. lada, pod 2 vozy
(sena) loaky a 2 věr. zahrady; platil úroků o sv. Jiří
21 kr. 41/, den, o sv. Havle též tolik, na statku byla
jedna „železná kráva“, ze které platil 35 kr. ročně,

ana děkanovi odváděl desátka právě tolik jako No
hoj. Nohejlův statek robotoval týdně 2 dny, Součkův
1 den. Chalapník Jan Petříček měl 24 str. dědič,
rolí a pod 1 věr. zahrady ; úroků platil půlletně 38
kr., panu děkanovi odváděl 3 věr. žita a 3 věr. 1
čtyrtci ovsa, za obláč 3 kr. a 3 vejce. Chalupník
Mart. Novotný měl 15 str. dědič. rolí, 6 etr. lada
a porostlin, pod % vozy (sena) luka 11/,věrt. zabrady;
úroků platil 33 kr. půlletně, desátek odváděl týž jako
Petříček. Cbalapník Martin Valášek měl 17 atr.
dědičn. rolí, 3 věr. poroatliny, pod 1 vůs (sena) louky;
platil úroků půlletně 6 kr., desátku panu děkanovi
odváděl 1 věr. žita, 1 věr. oves, za obláč 8 kr., | ale
pici a 2 vejce. Všickni tři chalapníci byli povinni ro
botovati 8 dny týdně. Podruh Jiřík Kemelik měl
pod 1 str. dědičné role; oba podrasi byli povinni ro
botovati po 1 dni týdně. Celá ves platila ročně pánům
komisařům 1 sl. 30 kr., společným sloužícím 1 sl.,
masitého „aufálaga“ 1 sl. Obilí se odměťovalo vrcho
vatě. Věecka role byla ve III. třídě,



Slažebníci a čeládka ma panství
královéhradeckém v létech1708a 1769a jich
alačné. (Dle účtů z týchž let podává V. P—+.)
Dra radní alabové měli slošného ročně po 54 zl. 40
kr., radní bospodyně 24 si. 16 kr., tatáž za vyzvánění
v adrenté 1 sl. 10 kr., dva hospodářští slahové 18 zl.
14 kr., vodák 24 zl. 42 kr., týš příbytečné8 zl., jeho
pomocník 6 sl., klásný 25 zl., týž od natahování ho
din 20 sl., dva ponocní po 24 zl. 16 kr., kominíci
73 zl., porybní (fišmistři) 10 zl. 16 kr., hajní: první
14 sl., drabý 10 21., třetí a čtvrtý po 7 £l., bajný
obecních pastvin 12 zl., hlídač mostů 16zl., dva strážci
bran 4 zl., dva výběrčí cla po 6 zl., kantor 13 zl.
20 kr, varbeník 48 zl. 20 kr., první houslista 29 zl.,
diskaptieta a altista 26 zl. 40 kr., dva školní elubové
na byt 4 zl., kostelníci 3 zl., hlídači obilí o týdenních
trzích 36 zl., zvonfci za vyzvénění „jarmarku“ post
ního a podzimníbo po 42 kr., za vyzvánění proti
bouřce a jarním mrazům 26 zl., dva čČeledínovév rad
pici po 12 zl. 30 kr. Dvůr Šosteny: Šafář 18 zl.,
šafářka 8 zl., 3 děvečky po 7 zl., 1 dévečka pro kra
vín 6 zl. Dvůr Bobdáneč: Šafář a šufářka 20 zl.,
1 volák 12 zl., 3 děvečky po7 zl., 1 pasačka 6 zl.
(Pokračování.)

+ Jam Blažek. 27. pros. roku minulého
zemřel v Chrasti u Chradimě odpočinek tu trá
vící vdp. Jan Blažek, bývalý farář v Kostelci u
Chrasti, osob. děkan, biskupský notář, kněz jubi
lár, po vsdp. kanovníku královéhradeckém msgr.
Fr. Fialovi nejstarší kněz v diecési, jenž se na
rodil v Rychnově nad Ko. 3. května 1817, na
kněze vysvěcen 25. července 1842. Zvěčnělý, který
požíval zuslouženého odpočinka teprv něco na dvě
léta, byl věru také zasloužilým pracovníkem na
vinici Páné i na národa roli dědičné. R. i. p.

Ústřední výbor Z. J. K. D. svolává
na středu dne 11. ledna t. r. o 2. bodině odpol.
do hotela „Liverpool“ v Chlamci n. Cidlinou
voloou konferenci duchovenstva vikarjatů novo
bydžovského, jičínského a kopidlnského. Hosty
json dp. P. Alban O. S. B. a dp. farář Konečný.

Schůze skupiny Z. U. J. D. víka
rláta rychmnovakého bude se konative středu
doe 18. t. m. o '/„11. hod. dopolední ve farním
domě v Nebeské Rybné. Prozatímný pořad tento:
1. Jednatelská zpráva. 2. Dodatky k akci kou
gruové. 3. „O příští generální visitaci“ dle ordi
pariátních instrukcí v rozhovor avede dp. Fr.
Kubánek, farář v Javornici. 4. „Urovnání běžných
„záležitostí skupiny“ dle instrukcí a tiskopisů od
ústř. výboru zaslaných. 5. Volné návrhy.

Nový rolnický emkrover. Rolníci,sdra
žení v hospodářském epolku pro okresy Cbradim, Na
savrky a Hlinsko, usneeli se zříditi družetevní cukro
var z té příčiny, že stávající cukrovary na stesky
rolnictva přicházejí mu málokdy vstříc. Vyšlo se také
od té myšlénky, že cukrovar, který není v rukon ka
pitalistů, když uebode vypláceti dividendu, zpeněží
fepu za nejvyšší možnou cenu. Na jeden podíl (200 K)
dodá se 200 g řepy. Svépomoc jest tu jako všade
jinde nejlepší dražkou rolnictva, ve svépomocí síla a
moc jeho. Záleží ovšem na správě cukrovara, na jeho
vedení vůbec a dohledu, jež má býti vloženo do ru
kou zkušených, nejpoctivějších, nezištných a obětavých;
pak netřeba se obávati nových přívadů, že by rolnické
cukrovary jako před lety nesvědomitostí a nezáuše
„ností vedoucích propadly zkáze.

Ze Žlumie. Zdejší duchovenstvo připravilo
letos o vánočních svátcích dítkám sobě uvěřeným ve
likou radost. Majíc na mysli nejen pobaviti ale i po
učiti, zašlechtiti srdce dítek a získati hojně příspěvků
na ošacení chudé školní mládeže, uspořádalo sdítka
mi krásnou vánoční hra se zpěvy „Malí pastýtové
betlémětí“. Provedení bylo velmi pěkné. Pastýři a pa
stýřky výborně svým úlobám se naučili a rovněž tak
je provedli. Andělé svým nádherným úborem a krás
ným přednesem úlob vzbalili všeobecný obdiv mezi
poslachačstvem. Všestranná chvála jest odměnou a
vyznamenáním všem dítkám za jejích pilnost a krásné
provedení. Kéž jest jim i povzbozením, aby v pilnosti
a milé novinnosti vždy aetrvaly. Dárků sešlo se na
86 koran 50 bal., k čemuž kromě nepatrného vstup
ného zvláště přispěli: duchovní žluničtí (10 K), al.
knížecí cakrovar ve Vys. Veselí (6 K), p. Frant. X.
Machotka (6 K), p F. Syřišté, říd. učitel (4 K), p.J.
Suchánek ze Sekeřic (3 K), p. Kboll, br. lesní (2 K),
st. A. Saskova (1 K), p. G. Machotka (1 K), pí F.
Horáková (1 K), A. Čapkova (1 K), p. Sehnal (K),
pí. Tomášková (1 K), p. Tomášek ;1 K), sl. Sehnalo
va (1 K), p. Pižl (1 K). Třináct chadých dítek bylo
poděleno zimním oděvem. Jménem ošacených chudých
dítek voláme všem pp. dobrodincům a velect. p. říd.
učiteli F. Syřišťoví za ochotné nacvičení zpěvů Zaplat
Pán Bůh! a pronášíme přání, kéž tyto hry v každém
koutku naší milé vlesti baví a ušlechťují naši milou
mládež a stanou 80 všude naší školní chudině pra
menem štědrých darů!

7 Proseče. Sv.-JosefskáJednota zdejší po
řádá v neděli dne 15. ledna t. r. v místnostech spol
kových věneček. O pestrou zábavu bude pečlivě po
staráno. Začátek v 7 hodin večer. Pouze pro zvané.

Z Něm. Broda. Jako léta minulá,tak i letos
ve zdejší všeobecné nemocnicí vystrojen byl štědro
večerní stromek, při němž obdarováno bylo oděvem
celým 26 dítek, 11 hochů, 15 děvčat, 17 pak poděleno
bylo jednotlivými částmi oděvu. I dospělým nemoc
ným byla každému nějakým štědrovečerním dárkem
smírněna bolest, na kterouž zapomněli pro radost
nad svým dárkem a při pobleda na ty malé trpitele,
jež nestačily pohlíšet a ukazovat, co jim Ježíšek na
dělil. K radosti a k úlevě těch ubohých nemocných
přispěli v obnose se 250 K tito šlechetní p. t. páni
dobrodinci: SI. městská rada, al. obecní výbor, al.
správa spořitelny, al. správa zálošny, ol. správa pivo
varu, obchodnický spolek, pí. K. Braadová, choť ob
chodníka, p. Beker, p. Růž. Bacharová, choť lékaře ve
Vys. Mýtě, pí. A. Čejková, choť rolníka v Bračicích,

o. k. rady v Třebiči, p. Fischer, kapec z Dačic na
Moravě, p. K. Gasser, maj. realit v N. Bydžově, p.
H. Gottvald, továrník, p. Ot. Gabrielová, choť rolníka
v Níškově, p. Fr. Havlíčková, choť rolníka v Nížkové,

1. A. Holečková, choť lékaře v Hradci Král., p. Fr.
ladký, tov., vp. Václav Jetmar, kaplan, pí. A. Jong

virtová, choť tov, p. V. Kabeláč, lékárník, vp. Josef
Kopecký, kaplan v Hradci Král., dp. Kratochvíl, prof.,
sl. M. Krištůfková, firmy Lisnar a Krauser z Dobro
šky. p. c. k. okr. hejtman T. Matějka, dp. Můller,
prof v Kutné Hoře, pí. R Menšíková, maj. domu, sl.
M. Menšíková, pí. H. Mischkóogová, choť továrníka,
dp. B. Neuman, c. k. prof., pí. J. Nebesařová, pí. Kl.
Nenernová, choť advokáta, pí. M. Pavlíčková, choť
rolníka v Dobrkově, p. Panský, řezník, dp. R Pejčoch,
provisor v Želivě, p. Pilný, řezník, pí. M. Pochnerová,
choť předn. stanice, dp. Rauch, kaplan, p. F. Rau
pach, spediteur, vldp. Roubíček, opat v Želivě, p. J.
Rychlík, tov., pí. Pav. Sokolovská, choť hostinského,
p. Ant. Štole, hotelier, p. Strádal, kupec, p. Ant.
Stránský, pekař, sl. Fr. Strejtová, MUDr. E. Šubrt,

purkmistr, pí. M. Šapichová, choť inženýra, pí. R.
Štefličková, choť gymo. ředitele, p. Šula, maj. velko
statku, vldp. Ant. Vančnra, děkan, p. K. Veber, maj.
rosl , p. MUDr. Frant. Zabradnický, primářnemocnice,
p. Záruba, uzenář, p. R. Znojemeký, řezník a dva
nejmenovaní. Všem těmto šlechetným dobrodincům
vzdávají jak ti ubozí nemocné, tak i ctih. šedé sestry
srdečný dík a volají tisfceré „Zaplat Bůh!“

K jubileu marianskému vydal v Čas
Úvahách vdp. Dr. Fr. Rey! vhodný spisek,
v němž je popularně vyložen článek víry
o Neposkvrněném početí Panny Marie a
potvrzení tohoto článku lardským 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.
Uspořádáno tedy právě druhé vy
dání. Objednávky vyřídí administrace
Časových Úvah v Hradci Králové.

V,
Různé zprávy.

+ Naši umělcové. Sotvazapadl hrob nad
slavným naším dramatickým umělcem a spiso
vatelem F. Šamberkem, jeož v noci na Boží Hod
po delší chorobě zemřel v Praze ve stáří 65 let,
již zase roznesla 8e smutná zvěst, že dne 2. ledna
náhle skonal slavný náš malíř Felix Jenewein,
prof. české techniky v Brně. Zesnulý narodil Be
4, srpna 1857 v Hoře Kutné. Gymnasium studoval
v Hradci Králové a v Praze, kde vstoupil do ma
liřské akademie. Jenewein vyniká ve svých pra
cích zvláštní ryzostí a svórázností; pěstoval zvlášť
náboženské : alby, které, ač vzácné, Často pro
svou jakousi pochmurnost nenalézají pravého oce
nění. Vynikající práce jého jsou: „Cesta na Gol
gotu“, „sv. Vojtěch odcházející z Čech do Říma“,
„Sv. Fr. Serafinský“, jejž zamluvilo ministerstvo
vyučování pro koatel v Chrudimi, „Jeremiáš pláče
nad zkázou Jerusaléma“ atd. — Čest budiž pa
mátce jeho!

Na koho platímef Na zúrokováníatát
ního dlabu na rok 1996 musí poplatníci rakouští za
platit 316,014.038 K, poplatníci uberští 262,169.154 K,
Toto břemeno před 50 lety bylo poměrně nepatrné. A
kde že tyto ohromné úroky zmizí? Platí je snad kapi
talisté? Úrokoje se anad kapitál sám ze sebe? "Tyto
úroky plynou a masí se platit z daňových poplatků
a uváznou v rukou těch, kteří mají ve své pokladně
státní dlabopisy. Známo je, že tento pohyblivý papí
rový majetek jest v rakou fioančních velmožů. Jediný
Rotschild ve Vídní měl dle přiznání r, 1901 květnové
renty za 124,243.000 kor. ve svých rukou, pak měl
182,000.000 kor. renty zlaté, 128,000.000 kor. renty
koronové a 122,000.000 kor. zlaté renty uherské a
jiných menších položek, dohromady přes 1.100,000.000
korun. Z toho bere tento jediný žid Rotechild přes
40,000.000 kor. ročně úroků. Má tedy vídeňský žid
Rotechild dvakrát tak velikou roční apanáž, jako má
sám císař a král rakousko-uherský! To jsou ty konce
kapitalismu. A jaká nám z toho kyne budoucnost?
O tom nikdo nepřemýšií.

„Zemlijanky“, podzemnískrýše, v nichž se
roští vojáci namand?arském bojišti chrání před kru
tými mrazy, apraveny jsou takto: Vyryje se v zemi
jáma čtyrstranná na šest loktů dloubá a na dva až
dva a půl lokte hloboká. Do jámy sestupuje se po
schodech v tvrdé umrzlé jedné postranní stěně vyse
kaných. Stěny jámy nemusí se nijak podpírat a apev
ovat, protoše zmrzlá půda drží jako ze železa. Když
je jáma vyryta, osokají vojáci baluze zs stromů (je
diné sady a stromy a mandžurských vsí jsou čínské
břbitovy) a spletou nad jámou krov, na něj pak po
loší svázaná a do rohoží epletená gaoljanová stébla,
asi jako kukuřice silná, ale vyšší. V jámě zřídí so
ještě ohnisko, plechová trouba od něbo vede střechou
ven, a příbytek teplý a před mrazem chráněný jest
hotov. Vstupdo zemljanky ozavírá se snopem gaol
jenovým. V zemljance důstojnické jsou lůžka, atůl a
i koberce a tapety, zrcadla, obrazy, ikonostas, židle,
okna, bílé stěny, zařízeno vše jako v evropském po
koji. Prosté mužstvo spokojí se s jednodašší úpravou.
Ale dle povahy své upraví si každý oddíl v jedné

jsnkách spává 6 až 10 mažů. — Možnoje takto u
ravovat, protože mandžarská zíma je úplně suchá.

noci bývá mráz až na 30 stupňů, ve dne teplo na
slunci, ale přece ne takové, aby tálo. Sněbu hojně
padává, ale je suchý a umrzá brzy v tvrdou vrstvu.

Hnutí „Pryč od Říma“. Prof.dr. Bohuš
Rieger v 1. čís. nového roč. Vlčkovy „Osvěty“ roze
bírá spisek frankfartakého neznámého autora r. 1816
vydaný, v němž neznámý spisovatel vychází ze sta
noviska, že Rakousko, jsouc spolkem států, jest po
vinno býti spravedlivo ku svým národům a že je
proti převaze Pruska ve spolku německých státůi
z důvodů náboženských. Prof. dr. B. Riegr úvahu o
zajímavém apiska končí elovy: „Touto pointoa (proti
proskou) končí se spis frankfartekého autora, skoro
jakoby byl předvídal příští vítězství Proska a jeho
následky . . . Zdali zvláště členové habsburské dy
nastie, zdali katelický svět vakatku dostatečně cítí a
oceňuje, co značí nynější pruský pangermanismna
a „los von Rom ?“ Není-liž zachování a sesflení čes
kého národního živlu (a také snad katol. náboženství,
což prof. dr. Riegr opomenal dodati) právě dnes nej
lepší hradbou proti assimilaci (přispůsobení) rakouských
zemí pro krále prnského?“ — Ale ve Vídni jakoby
spali, nevidí rozpínavnosti prašácké.

Čeští starostové okresu olomon
ckého v práci národní. V roce 1904utvo
řen ua Olomoucku sbor starostů, který, aniž by
se jako o jiných spolků řídil nějakým progra
mem, udával směr, jakby občané, zvlášť obecní před
stavenstva, měli postapovati v práci i rozvoji ná
rodním. Čeští starostové jednali tu o vyřízení
důležitých časových otázek a to mnohdy se
zdarem. Kde mohli, podávali petice a žádosti na
ochranu zájmů národních a hospodářských n. př.
vyvolávali agitace, aby se kupoval a všude pro
dával cukr jen z rolnických cukrovarů, nabádáno
k udržování besla „Svůj k svému“, vyzváni čeští
obchodníci ve všech obcích, aby kupovali a pro
dávali kvasnice jen z české továrny, zakročeno
us příslušných místech proti bernímu úřadu exe
kucemi daň vymalajícímu, nápisy, razítka po
štovních úřadů v českých obcích aby byla česká,
jinde česko něm., případně něm.-česká, podali vy
zvání, aby arcibiskopem olomouckým byl Čech,
vyzvány obce, aby zahájily akci pro regulování
Moravy, atd. Nebylo věci, abv si jí sbor nebyl
všiml a na ni občanstvo neupozornil. Věru, zá
služná to práce, hodna každého puctivého vla
stence. V tomto směru jame pozadu za Moravany,
kteří si vlce hledí skutků a méně slov. Kdy zač
neme v Čechách?

Jubileum Ústřední Matice Školské.
Ú. M. Š. ze skrovných počátků rozvinovši ge v mo
butnou a svého drubu jedinou organisaci právě na
20 rok zápasí, aby české dítě zachovala české
škole, svému národu, pomábajíc, úspěchy svými
českému národu vítěziti v zápase za všelidaké
práce, budic úžas a obdiv i u samých odpůrců.
V jubilejním tomto roce svém nejúčinnější oslavou
jubilea tohoto bude jisté důstojný dar jubilejní,
aby U. M. S. vyhověli mohla aspoň nejnalebavějším
proabám tisíců rodičů v místech ohrožených, kteří
volají: Dejte našim dětem české skoly!

, Dětské diplomy památní vydalaprávě
„Ústřední Matice Školská“ a budou jimi podělovány
dítky, jež odvedou aspoň 6 koran „Ústřední Matici

kolské“ ze svých abírek. Diplomky velmi vkusně
provedené jsou ozdobeny podobiznou Komenského a
allegorickou postavou Matice, obé od mistra Špilara.

Z právní praxe. SousedA zřídil na své
louce podle hranice louky sousedovy stražku, v čemž
mu soused B brání a vyhrožaje, že bude žalovat. B
namítá, že soused A porašil tím přirozený odtok vody,
která z louky souseda A odtékala na nížepoloženou
louku souseda B, jeaž právě v tomto cítil ee poško
zan. Sonsed A myslí, že na avém pozemku může dě
lati, co chce, že tedy může vésti vodu ze svého po
zemku kamkoliv, ať je to sousedovi libo nebo ne. —
Námitka souseda B jest oprávněna. Soused může na
svém pozemku zříditi stoky odváděcí, pokad nikdo
proti tomu ničeho nenamítá. Soused B může podati
poubou stížnost na okresní hejtmanství, jako na vo
doprávní úřad; tu pak přišla by komisse na útraty
A a třeba by se mu pokuta nearčila, musel by stoku
zaházeti. Potřebuje-li soused A stoku, ať žádá hejt
manatví; věc nejlépe vyřídí ee tam ústně,

Chov holubů bývá častokráte odsuzován
i samými rolníky jako nevýnosný, ba i hospodářství
škodlivý. Že prý sozobávají zaseté obilí, kazí střechy
atd. Námitky takové jeou bezdůvodné a již neačíslně
kráte byly vyvráceny. Jisto, že když chov holubů není
tak výnosný, že setu aspoň přinejmenším náklad kryje
a užitkom, jenž vzchází chovateli z mláďat a trusu.
A pak ta radost, kterou ma čistotní holoubkové zje
vem svým podávají, není ničím? Radost, zábava vů
bec zvlášť při úmorném povolání rolníkově je kapitálem,
jenž v tradných dobách zkormouceného pracovníka
sílí, povznáší, že neklesne po nezdara, nehodé, ne
štěstí, ule s novoa chntí chápe ae práce. Známkou
otapělosti, bezcitnosti, nepokrokovosti jest, když ma
jitel hospodáfatví neb aspoň domku mimo své vlastní
povolání netouží po vedlejším zaměstnání příjemnějším,
které by domácnost jeho oživovalo, k domu ho při
pontávalo. V tom ohledu poslouží mnohému i holubi.
Ovšem ta musí každý jich cbovatel začíti především
u holubníků, které nikdy nemohou sloužiti k dobrému
zdara holubů, jsou-li ledajak zrobeny, do nichž ae
všech stran fouká, v nichž se bolub nemůže obrátiti
a kde zápachem z nabromaděného trusu, hmyzem atd.
připravuje se holonbkům jenom trýzeň. Praktický
holabník rozděluje se příčním prkénkem as třetinu
holubníku vysokým na dvě komůrky, jež mají býti
tak prostorné, aby se v nich holub mobi volně obrá



sil ocas. Do každé komůrky vloží se mistička, na“níž
si holub připraví hnízdo. Vchod (okénko), který z dola

očíná asi ve třetině výšky, upraví ae nahofe zao
rouhlený v takové velikosti, aby holub mohl volně

projíti. Přímo u spodní strany vchodu upevní se delší
úzké prkénko, na kterém se bolubi procházejí a use
dají přilétajíce. Strop holabníka zřídí se pohyblivý
na způsob poklopu u truhly. Čistotě velmi se poslouží,
nasype-li se na dno asi na 1 cm pfleka smíšeného
s popelem. Dobré jest, natře-li se každý holubník
jinou barvou. Takto zřízené holabníky na zdích pod
střechou jeou jistě okrasou domu.

Med proti záškrtu. Vražednététonemoci,
které zvlášť na venkově podléhá ročně mnoho dětí,
lze především na počátku jejího vývinu úepéšně čeliti
tím, že se nemocnéma dítěti každou čtvrt hodiny
dává užívati lžička pravého českého medu rozpuště
ného, do něhož jeme přidali něco šťávy citronové. Lék
ten dává se dítku tak dlouho, pokud pociťuje v krka
horkost; posléze jeví ee a dítěte zvracení, což pro
něho značí často záchranu. Z té příčiny neměla

by pzádné domácnosti echázeti láhev čistého meduvčelího.

Poslanecké ponse zavedenyjsouveFran
cii od Nového roku. S jich vyplácením 8e počne však
až po 9 letech. Z měsíčního platu poslaneckého, který
obnáší 750 franků, eráženo bude každému poslanci
15 franků měsíčně. Za to bude míti právo, byl-li
aepoň čtyři leta poslancem, aby od 65. roku svého
věku požíval pense 2400 franků ročně. Vdova po po
elanci nebo bývalém poslanci a není-li té, osiřelé
děti jebo obdrží výslažby 1200 franků ročně. Nebude
li stav pokladny pensijní příznivým, budou pense
přiměřené menšími. Kdo požívá již penge jako státní
úřadník, ztrácí právo na pensi poslaneckou. Také je
ztrácí vdova znova se provdavší. Pense sirotčí budou
vypláceny až do plaoletí nejmladšího dítěte. Penae
nesmějí býti ani zastaveny ani zabaveny.

Pro domácnost. Kapr naložený(marino
vaný). 2 kg těžký kapr se drhne,očistí, vypere, nasolí,
na pekáč dá se máslem pomazaný papír, na dílky
nasekaný kapr se doň vloží, poklade se kousky másla
a peče se asi půl hodiny. Zatím se dá do kamenného
hroku asi 1/, litra octa, sklenička- vína a vody tolik,
aby to nebylo příliš kyselé, též se k tomu mohou
dát ploutve z ryb, kdo totiž ei přeje, aby to zrosolo
vatělo Přidá se k tomu jedna cibule, asi 10 pepřů,
nové kořaní, půl bobkového listu, z malého citronu
šťáva, kousek zázvoru, a nechá se to chvíli povařit. Stu
dení pečená ryba se vloží do hrnku, prosype Be ci
tronovoa kůrou a kaprlaty a poleje se to procezenou
horkou tou šťávou, aby ryba byla zcela zakryta. Ona
mastnota v pekáči z té ryby může se též přidati.
Hrnek se pak pováže a dá do stadena. Ryba tato se
Á několik dní udržeti; když se dá více octa než
ody, vydrží několik týdnů, ovšem v zimě, nebo jinak

ledu. Na stůl se k ní podá citron neb ocet. (Pozn.
yby bez trýzně uamrtíme, když nožem za hlavou

učiníme hluboký řez, čímž míchu od mozku odřízneme.
Ryba jest hned mrtva, má pak tuhé, chutné maso).
Masopustní koblihy. Na mísu, na které chceme
zadělávat, dají se 2 lžíce přehřátého másla, 2 vrcho
vaté lžíce cukru s nechá ge to rozpustit. Pak se tam
přidá 2'/, citr. kůra a šťáva, 11/, lžíce dobrého ramu,
lžička soli, 4 žloutky, 1 vejce celé a 2 dkg zmlaze
ných kvasnic a tře se to, až to zhoustne. Pak se tam
přidá '/, kg monky a mléka tolik, aby bylo těsto o
něco tužší než na bachtičky. Těsto se vytlouká tak
dlouho, až se dělají puchýře. Nyní ae nechá těsto
kynouti, po té se dělají nadívané koblihy, které opět
kynouti masí. Vykynuté kobliby se smaží v rozpá
leném másle, do kterého 8e může též sádlo přidati.
Když se koblihy dají smažit, přikryje se nádoba po
klicí, asi za 4 minuty se koblihy obrátí, ač jsou-li
již červené, pak se již nádoba nepřikrývá, aby se u
dělali kolem koblih bílé, pěkné proužky.

16 set agentů vydržuje si u nás jintá
saská továrna na dobytčí prášky. A kdo je platí? Náš
rolník, který neumí počítat. Krabička toboto prášku,
vyrobeného z otrab a pícního vápna,stojí 60 hal. Vy
sypeme-li ten prášek, shledáme, že 1 kg stál by K1 80,
tedy 1 cent K 180-—! Není tozlodějetví, povážímme-li,
že 5 kg nejlepšího pícního vápna, jaké vyrábí naše
domáci firma „Dražstvo Hospodář“ v Miloticích nad
Bečvou, stojí K 2-—,jeden metrék že přijde na K 24- ?
Vezměte hůl na ta cháska! Čí nezasluhoje náš levný
a co do užitku výtečný prostředek podpory, když je
zboží to zaručenů čisté a levné, cizácké prášky pak
nestoudně drahé a bezcenné? Svůj k svému! bratří
rolníci! Tím sebe ochozujete a nepřítele sllíte.

Proti otravě kzrve, není-li lékařhned na
místě, působí dobře, vložíme-li poraněný úd snad už
i nabíhající do kyselého mléka nebo do podmáslí na
tak dlouho, až tekutina zteplí. Trvá-li bolest dále,
opakuje se to poznovu. V některých krajinách nží
vají prostředku tohoto při uštknotí hudem a při otravě
fosforem.

Spolek číšníků z Hradce Král. «
okolí pořádá v úterý 10 ledna 1905 v sále Adal
bertina svůj ples. Začátek o půl 8. hodině večer.
Vstupsé z K. Hudba puna Diviše.

Koncert. V veděli 8. ledna t. r. pořádá
spolek na podporu chudých studujících c. k. gym
nasia, c. k. škol realných a c. k. paedagogia
v Hradci Králové v městském Klicperově divadle
koncert českého pěveckéhokvartetta a slovut
ného houslisty Angličana p. Waltera
Schulze, professora konservatoře v Cbicagu.
Program: I. Oddíl. 1. a) Dvořák: Přípověď lásky,
b) Cherubini: Lásky sídlo. Přednese České pé
vecké kvartetto. 2. Leoncavallo: Prolog z opery
„Komedianti,. 3. Sarasate: Fantasie na motivy
z opery „Carmen“. Přednese p. Walter Schulz.
4. Nicolai: Duett z opery „Veselé ženy Wind

(sorské“. Přednesau členové kvartetta pánové Mi
koláš a Svojsík. 5. „Slovanské národní písně“
(slovenská, rusku, srbská a Česká). Přednese
„České pěvecké kvartetto“, II. Oddíl. 1. Weiss:

Zmařená láska. [Přednese Č. pěv. kvart. 2. a)
Wilbelmi: Romance. b) Wieniawski: Scherzo-Ta
rantella. P. Walter Schulz. 3. Donefoé: Bolero.
České pěvecké kvartetto. 4. Novotný: Bechyúské
písně. Člen kv. p. Mikoláš. 5. Nessler: Vyzvání
k taoci. České pěv. kvartetto. Na klavíru dopro

násl člen kvartetta p. Černý. Začátek v 7 hodinvečer.

Přátelé! Neotálejte s předplatným na
»Obnovu« a »Časové Úvahy<! — Odporučujte
náš list svým známým a zasílejte nám adressy
těch, kteří by náš časopis mobli odbírati! —
Všímejte si též před nákupem naší rubriky
insertní !

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 31, prosince 3904.1

bl plenice K 16-20.—17-20,šita K 12-10—1280, ječma
ne K 1170—11'90,ovsaK 700—820, prosaK0000
—00'00,vikve K 00:00—00:00, brachu (modrý) K 0000

K 22-00—3600, bramborů K 5:60—6-10, jetelového
semene Červeného K 12200—142:00, jetelového semene
bílého K000*00—000*00, růžáku K 00:00—00'00, máko
K 00:00—00'00, Iněného semene K 16.00—1800, 100
kg žitných otrab K 14'00—1450, 100 kg pšen. otrab
K 13'00—13'50, 1 kg másla K ?'60—3-20, 1 kg sádla
vepřového K 2:20—2-40, 1 kg tvarohu K 0-28 —032,
1 vejce K 0:08—0-09, 1 kopa zelí 0:00—0:00, 1 kopa
petržele K 0:00—0'00, 1 kopa kapasty K 1:60—2'00
1 bl cibule K 12:00—16*00, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—3-00, 1 pytel mrkve K 2:00—2-40, 1 kopa cerele
2 00—2-40, 1 kopa petržsle 2:00—3:00, 1 bl hrašek 000
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 81. prosince 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 18, žita 99, ječmene 10, ovea
30, prusa —, vikve —, hrachu 1, čočky —, máku
—, jahel —, krop —, jetelového semínka 117,
lněného semene 2. %.) Zeleniny: zelí — kop,
petržele15 kop, kapusty 18 kop, cibule 16 hl, drobné
zeleniny 10 kop,mrkve 4 pytle, cerele 10 kop, brambor
19 bl. 3) Ovoce: jablek — bl, hrašek — l,
4) Drobného dobytka: vepřů — kusů, podsviačat 267
kusů, kůzlat 0 kusy.

(Zasláno.)
Ctěné firmě

J. Pilnáček,
c. a k. dvorní továrna na mýdla, svíčky,

voňavky a sodu

v Hradci Králové.
K Vaší žádosti jsem ochotna sdělitl, jakého

výsledku jsem užíváním Vašeho „salmiak
terpentinového mýdla v prášku“ učinila.

Používala jsem Vašeho mýdla již přes půl
roku, a musím doznati, že jsem velice spokojena.
Praní uevyžaduje ani tolik času a práce co dříve,
a prádlo je přece mnohem bělejší, lak že není Iřeba
bíliti je na bělidle. Rovněž i spotřeba mýdla a
sody je menší.

Odporučuji je proto každému co velmi dobrý
prací prostředek, který by v šádné domácnosti
scházeli neměl. V úctě

Jos. Hradilová,
choť lékaře.

TRŠICE u Olomouce, dne 18. listopadu 1904.

m- Máte již wa

kalendář
„STÍTP

Obsab „Štítu“ vzbudí jistě velikou pozornost
v nejširších kruzích. Upozorňujeme zvláště na po
dařenouhumoreeku„ZKuřlákovado Prahy“,
povídku dra. Vac.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 při tom zároveň
katolickou církev jako pověrečnou odeuzují. —
O ostatních článcích netřeba šířiti slov. Samy
tituly jsou výmluvoým odporučením.

Katolíci, kupujte svůj kalendář, pokud
stačí zásoba!
1 exemplář za 1 K, 13 kalendářů zasíláme za 8 K
8 připočtením 12 hal. na průvodní adresu. — Objednejte u

Bisk. knihtiskárny v Hradci Král.

EKC, ba
mů © V 6]

I : |- 2M
U

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více chybětl. —

000
Žádejte výhradně Jen původní ba
ličky se jménem-Kathreiner- a nikdy
nekupujte zbožiotevřenó(vyvážení).

Právě vyšlo.
r 0
== (trocfyi =8=

zrušeno křesťanstvím.
Píše Dr. Josel Samsonr.

Vydáno jako 1. a 2. číslo IX. ročníku „Časových
Úvah“ redakcí Dra. Pr. Reyla.

Přítomná knížka bude výbornou pomůckou
k socialním přednáškám. Autor vykládá o veliké
socialní reformě znalecky, s bystrém rozhledem.
Spis ten zajisté po přečtení každý uzná za vý
znamné obohacení katolické hteratury.

Stran 84, cena pouze 16 haléřů.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
větší slovu.

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

MNIMHY
sepsané od Dra. Vácalava Řezníčka:

KKrvía železem. Kladské povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dra díly. Cena1 K 40h.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkya

upomínky. Cena 1 K.
Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazx 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,
Ma stará kolena Idyla « učitelskéhoživota.Cena 60h.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 50 h.
Starší historie Povídky.Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1506.
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 b.

Český duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.
Novými směry. Obraz = naší doby. Cena 80 h.

Objednati lze ve všech knibkupectvích a u spi
sovatele Dr. V Řezníčka, Kr. Vinohrady, č. 347.

maškarní
a divadelní

X

% „Upozorňoji zvláště na svůj bohatě zásobený

še sklad

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

KXXXXXXXAXXXAXKKXŮ

: Půjčuji za nejmírnějšípoplatky %n ústní6
všech druhů.

obleků historických.
“ Antonín Měkota,

SOOOOODOODODOOOCX



Studniční |( N

pumpy OLTÁŘ
universální, které neza ———————>

mrasjí : nerezaví,“ nej
I poučná a modlitební kniha i

zpěvník pro diecési králové
Ssací Čerpadla, prodiccóskřídlovky, řetěrovky,

a“ B
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

Druhé vydání — 4658 stran 8“.

umělec. závod sochařský a stříkačk v plochýcharšíchpřiodebírcenej
řezbářský pro práce ko- a:hradní a močůvkové, méně50 kusů franko za 20 K, 100
stelní odborně zařízený. — | vodovody, kusůza40K.

v : brožovaný Cena knilkupecké:
Vlastnímalířskéatelier samočinná.napajedla o ae 1 Í

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz- pro dobytek, vázaný v celoplátně —.. . . 68h
větrné motory vázanýv celoplátněsezlacenýmkřížkem... 2.2... 74h

vyrábí a má na skladě

V. Strnad, strojírnav Libici n.(
WIP Žádejte cennik! R)

E088 | BKBSC

Kanonické tabulky
v . (Viz Ordin. list čís. 1. r 1904.)

pro oltáře, v provedeni velice . o
spolkovýchprapo- vkusném, dvoubarevném, s ob- Biskupská knihtiskárna.
rů; Da požádání rubou dvoubarevnou, nabízí
obstarám též ko- v .
vovénádoby,kříže ve třech velikostech x /

vydání na velinovém papíře vá
zaný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou . ...

9 počty zdarma. 6
Obnuvování oltářů, soch, obrazů a j.

B o c B

První český katolický závod ve Vídni.
sv

František Ruber
4 Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

K 1:80

Užívání „Oltáře“ J. M.

m" nynějšímnejdůstoj.panem"Tbiskupem Dr. J. Doubravou

sob vrálemno *
A MaAŤŽÍzem.o.

Závod umělecký a papírnický

Jas, Keslichav 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 /

rámců F
ve vlastní

n Biskupskáknihtiskávna
VII. 0., Seiden

gassečís.35. | = F
sevšefranco.| E588 : 3 zk č8: "5of“Ve We0000

Vídeň, o Hradci Králové.——

Na ukásku sasílá

Aatolidé veřejnosti »

ff druhy papíru

DCTDC

0

doporučujeme
tyto poučné i sábavné knihy:

Vysvětlení katolických pravd s vyvrácením
otit vlry. námitek proti nim činěných.Napsal Eduard

Brynych. — Cena 50 hal.

Přátelé lidu (Přítel žid. Přítel liberál). Dva obrázkyz venkovského života naší doby. Napsal
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h.

. Sbírka úvodních článků
Duch katolické obnovy. týdenníkuObnovyz péra

+ Eduarda Brynycha. — Cena 4 K.
Katolickému lidu

Obrázky ze smíšené osady. 12 omdamsa
šených napsal Fr. Mimra. Díl I. 86 h, díl II. 2 koruny.

s s Obrázky ze smíšené osady. Napsal
Kříže 4 kalichy. EduardBrynych.— Cena2 E

Jana Leopolda Hayo, biskupa královéhradeckého„Zpráva © visitaci far
kraje čáslavského“, již roku 1783 k rozkazu císařeJo
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček, — Cena 80 h.

Jana Leopolda Have, biskupa královéhradeckého„Zpráva © visitaci far
kraje chrudimského“, již jako královskýkomisař r. 1782
k rozkazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řez
níček. — Cena 80 h.

. Nejsvětější Svátostí posvěcený. (Poučení o mši sv.
Křesťan 8v. přijímání,rozjímání o Najst 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 1:40, váz. v plátně K 1-80, v kůži K 260,

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.

0-MU

DUDU

f a psací potřeby,
Z skvostné kassety,

alba! památníky,
jf modlitební a obrázkové

4£f knížky, obchodní knihy,

/ hry, kalendáře,poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obslnha, levné ceny, velký výběr.

LRL

Důstojným duchovním Správám.

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Gratiarum actio post Missam, |
Obé za 1 K. Po přání prodá se új

i jediné Gratiar. actio za 60 h.

ORP> Nové:
Casus reservati dioecesis

Reg. Hradecensis
k (juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18%)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřeného for



Josef Doubravský

Informace všeho druhu.

bbbbbb

Fondy ca. K 470.000—.

Výhody reexpedice.
ořeubo"obrnbrnbobubrubrububrubruý"

Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

SRB“ české i jinojazyčné"ij
má stále na akladě a může okamžitě

dodati

první královéhradecké kmihku
Bo pootví a antikvariát

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopísnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
lávých 4 celých knihoven. — Výměna
knih. — Lileratura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební Inihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné,

Seznamy knih a první mešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma.

OB“ Denníprodej novin. "i

č

První nákupní pramen

látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemst:a „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

G
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 levně

LA RADULOVIČ
umělecký závod

wPředměřicích u Hradce Král.

v Rychnově n. K.

Václav Čálek,i“
j 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, jakoži

krejčovských příprav.

Koberce
PRE“ chrámové

Koberce
Koberce

M“ běžné

Předložky
PS“ k lůžkům

Láclony+
a Soupravy

kupojte přímo z továrny

Vánl Marvana,
Hlinsko v Čechách.

Cenník zdarma, franko.9 C+

Telefon č. 17. Poacl stroj. |
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"Za přátelské gratulace k novému
roku vzdáváme všem ctěným příznivcům
srdečný dík. — Prosíme je však snažně,
aby nám též své sympatie projevili la
skavým doporučováním našeho listu a
zasíláním adress, na něž bychom mohli
»Obnovu« ukázkou zaslat. Nežádáme

tak od jednotlivců zajisté práci velikou;
a přece jak značně taková podpora by
našemu listu prospěla! Kráčejme v před
spojenými silami!

Redakce a administrace »Obnovyc.

K lepšímu poznání.
(8) V politickém životě našem zahostila

se tišipa a nikde není pozorovati značnějšího
zaujetí, jež by aspoň poněknd podobalo se
nadšené pozornosti, se kterou sledovány byly
politické události v několika posledních letech.
Příčina toho jest jednak sklamání, jež jest
zdrojem postanující lhostejnosti, jednak zralejší
úsudky o dosavadní politické práci a její vý
sledcích. A není ani možno, aby v myslících
lidech tříbivým vlivem nepůsobily zkušenosti,
oabyté z činnosti strany mladočeské, která od
r. 1889 jest zodpovědna za politické osudy če
ského národa. Nedobyla ani státního právu,
v jehož jménu porážela stranu staročeskon, ani
neudržela jazykových nařízení, ani nepřiblížila
se jakýmkoli znatelbým způsobem k sesilení
myšlenky federativní. Tím neviníme strany
mladočeské, ježto nebyla by cílů těch rázem
dosáhla ani kterákoli strana jiná, ale upozor
Ďujeme jen a předkládáme kn bedlivé úvaze.
Hlavní kosy programu českého jsou zajisté
všem českým vlasteneckým stranám společny.
Tady sporu není. Důležitější však jest otázka,
které části jsou aktnálnější a jaké taktiky a
kterých prostředků třeba jest ožiti, abychom
konečným cílům když ne najednou, tedy aspcň
postupně se přibližovali. V tomto ohledě však
s dobrým svědomím lze již tvrditi, že mlado
česká strana chybovala, Znatelně pobloudila i
přes to, že před ní ležela otevřená kniha po
učných a výstražných pochybení strany staro
české, kterou po sedmnáct let ovládal omyl
radikální pasivní oposice. Hued však jest nám
doložiti, že strana staročeská po zahájení čiuné
politiky hojně těžila z hořká zkušenosti, dodě
lávajíc se ve většině sněmovní důležitých pro
spěcbů pro národ. Stalať se stranou oportanní,
pro co zakusila později mnoho neoprávněných
výtek a fanatických útoků.

V Čechách tehdy nebylo porozumění, že
i v politice platí více hrat jistoty, než-li pytel
naděje. že více se dokáže použitím vhodné
příležitosti a vykořistěním jejim pro účely po
litické, než-li bouřlivým řečněním, jež chce
najednou všechno. „Hora slov a dílo s pra
chem lítá.“ Staročeši v době Taufově nemo
houce jedním rozmachem dosáhnouti nejvyššího
cíle svých tažeb, uměli se spol.ojiti dle daných
poměrů tím, čeho pro okamžik vůbec bylo lze
docíliti, a čekali 8 ostatním, až dostaví se zase
doba příznivější. Postup metody staročeské
byl protržen bouřlivým vstupem mladočeským,
jenž v prvých letech svého trvání může býti
charakterisován jako politika cito a nikoli
jako politika klidné úvahy a logického myšlení.
Ovšem převrata toho byl také súčastněn český
lid svými volbami a vůbec všemi projevy,
kterými smýšlení lidových vrstev obyčejně
dochází svého výraza. Nicméně však na lid
při sestavování politické bilance naříkati se ne
smí, neboť myslí a jednátak, juk jest politicky
vychováván. A hledíme-li k tomu, že výchovu
to má obstarávati všechna inteligence, veřejný
tisk a předem političtí vůdcové, pak také víme,
odkad pramení dosavadní chyby a nedostatky.
Pak také překvapuje, když čelní poslanci, vlastně

V Hradci Králové, dne 13. ledna 1905.

vůdcové, na špatnou politickou výchovu vedou
hlasité nářky, a příznačné jest, že předáci
steskům těm dávají průchod právě v době,
kdy zakotvuje se vonich tak mnohý názor
staročeský. Na příklad: volbu taktiky must
voličstvo nechat úvaze poslanců, hlavní poli
tická rozhodnutí dle nejlepšího uvážení po
wěrův a sil příslší poslancům, politika ka
tastrofy musí býti naprosto vyloučena, na
říšské radě potřebujeme spojenců, nojednou
nelze dosáhnouti všebo, nýbrž jest nám uspo
kojovati se etapami, otázku oposice posuzovati
jest pouze s hlediska úspěšnosti její a mnoho
jiného. Obstrakce a oposice byly dlruho do
našeho lidu vtloakány a nyní nelze jicb tak
snadno z hlavy jeho vyhnati.

Není se proč diviti. Vždyť celé naše pro
bazení vyvíjelo se v neustálých bojích s by
rokracif a jinými činiteli vtomto státě. Každý
krok a každý volnější oddech národního ži
vota byl pracně a s obětmi vymahán. Odtud
přirozený vzdor proti vládám a odtud sklon
k oposici staly se součástí naší národní po
vahy, odtud skutečnost. že při volbách vítězili
snaduě ti, kdož rozpalovali cit, kdežto jako
slabuchové byli váženi ti, kdož nabádali lid,
aby chladně uvažoval a odbadoval možnosti.

Dnes s potěšením konstatovati lze obrat.
Ohlašuje se slovy i fakty ve voličstva a v řa
dách poslaneckých. Voličstvo připravuje skla
mání radikálním státoprávníkům, kteří heslo
státního práva snaží se učiniti hlavním před
mětem aktuální politiky. A přece lid ten Mlado
čechy kdysi volil s takovým státoprávním
zápalem! Umírněnost voličstva právě v tomto
ohledu povídá mnoho. Pronikát tu správný
názor staročeský, že státní právo jest také
otázkou moci, nikoli jen práva. „Že jsme státní
samostatnost v minulosti měli, to jest dobrý
průkaz způsobilosti národa českého pro bu
douenost. Abychom této samostatnosti —ovšem
v moderních formách opravené — opět docí
Jili, to jest věc naší síly.“ Tak praví v jedné
brošuře nejmenovaný politik. Vůdcové mlado
čeští přijali toto poznání za své a hlásají je
Šmahem.

Nastává přerod v politickém nazírání,
způsobuprácea jejich podmínek.Dostavujese
mínění, že i jazykových nařízení a university
dosíci možno účastněním se parlamentní práce,
nežli neastálou oposicí. Právě tak se to mái
s požadavky jinými. Mladočeští vůdcové to
ještě plně neřekli, ale věc samu rozpoznali
již jasně, „Dziennik Polski“ vystihuje poměry
takto: „V klobu českém naopak nabývá pře
vaby mínění hlučně podporované a na popu
lárnost spekulající ; zkušení vůdci proti lepšímu
přesvědčení svému a k vůli jednomyslnosti
podřizují se mu a podrží na dále řízení, aby
prováděli politiku vříčící se vlastnímu jejich
přesvědčení “ .

. ©Stálé ohlížení se na radikální proody jest
spojeno 8 mnohými Škodami. Lépejest vydati
se nepříjemným následkům doma, nežli odbo
čiti z cesty, kteroo poslanci ve Vídni na pod
kladě lepší znalosti poměrů za dobrou uzuá
vají. Postavení naše jest takové, že obstrukcí
sami sebe seslabujeme a nepřítele posilujeme,
o čemž doba Kórbrova jest přesvědčojícím dů
kazem. Jest-li pravdou to, co dnes myslící
lidé hlásají, že dočkáme se lepších časů klid
ným vývojem politického uvědomování, vniká:
ním do byrokracie, do vojenství a vůbec do
státní správy, jest-li nntnou podmínkou menší
neb větší samostatnosti naší síla hospodářská
a kulturní, pak toho'nedosáhneme negací a 0
samocením, nýbrž positivní prací a získáváním
spojenců. „Co není životními silami samými
zabezpečeno“, praví Braf, „nedá se právními
formulemi zajistit.“ Jest si přáti tedy, aby
naši poslanci lepší poznání své dovedli uplat
nit za ministeratví Gautschova.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati lse v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitnéulicí a vprodejinovinp. M Vlčkana

Příkopech.

dnserty se počítají levné.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

: Ročmk XI.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 11. ledna.

(Hned vařili čaj, čaj, čaj, čokolůdu, černou kávu,
atd. — K olázce české evangelické bohoslovecké fu
kulty. — Nový pořádek na pražských elektrických
dráhách. — —Rolnictvo okresů novobenáleckého a

brandýsského proti vedení pitné vody z Pojizeří do
Prahy.)

Jak čtenáři naši zajisté že doposad v živé
paměti chovají, náležela „Obnova“ mezi listy,
v nichž měl bývalý premier vídeňské vlády
pav z Koerbrů vejmenuší oporu. Přes tu chvíli
jsme na těchto místech uváděli a zaznamená
vali, co všechno jest za páně Koerbrova regi
mentu možno ze sousedství nejen proti národu
českémo, ale i proti zájmům panující dynastie
v soustáti babsburském provaděti a zesnalý
pan biskup Brvnych se r. 1902 na úvodním
místě proti politice vlády páně Koerbrovy tak
řízně ozýval, že články byly a zůstanou mi
strovskými kousky protivládní polemiky.

Ve vládě pana mivisterského | předsedy
Koerbra musil každý prozíravější český poli
tik i bez brejlí viděti systematicky „záhadné“
působení nejenom proti českému národu, alei
proti těru, z jejichž dovolení vládla. Dynastické
smýšlení zejmena v českoněmeckýchkrajícha
městech nebylo doposud nikdy tak ovikláváno,
jako za vlády páně Koerbrovy. Na těchto
místech jsme opětovně vyslovili podiv, jak je
to možno, že se trpi ko portáž a dovoz celé
řady spisů, jejichž tendencea ostří byly úplně
zřejmé. A strážce. dynastických a státních
zájmů a spolu ministr vnitra jakoby o tom
nevěděl — —

Co se za vlády jeho dělo proti českému
národu, toho se vůbec dotýkati nechcemo. Je
to tak známo, že bychom opakováním tobo
rozsvěcovali svíčku, když slunce nejparuěji září.

Když nyní pan ministr Koerber odstoupil,
najednou jest viděti, jak hlasy, které upozor
ňovaly na úspěchy a agitace prusofilské po
litiky u nás, byly správnými. Nikdo totiž
odstoupení páne Koerbrova tok nelituje, jako
tlumočníci pruské politiky a do veřejnosti
dere se marně a zbytečné vyvracená zpráva,
že sám imperator a rex Vilém II., Všeněmec,
pokládal za svou. povinnost. vysloviti panu
Koerbrovi hluboké politování a zármutek uad
jeho odstonpením.

Pak-li že tato fakta, nářek prusofilského
tisku a projev německého vladaře uvážíme,
nutně musíme dojíti k otázce, čím vlastné pan
z Koebrů jako vídeňský ministerský předseda
byl, když odstoupení jeho v sousední říši a
ve kruzích prasofilských politiků takový zár
mutek způsobilo? Nářek nad jeho odstoupením
jasně znamenáa prozrazaje, že uaříkající pro
něho ztrácejí mocného přítele a vzácnou zá
štitu svých zájmů, neboť se žal a lítost jejich,
které přesahují dokonce veškeré meze státníi
společenské obvykiosti, ani jinak vysvětliti
nedaji.

Prusofilské panstvo ihnedpo jeho cdstou
pení dalo se do Činéní, jež se dá dobře chara
kterisovati časovým popěvkem. Sotva že pan
předseda ministerstva Koerber odešel, k utě
Šení jeho v Prusku „hned vařili čaj, čaj, čaj,
čokoládu, černou káva“ — — —

jest-li že byla někdy obžaloba na půso
bení některého ministra včasnou a na místě,
jest to tonkráte a srovnávalo by se to úplně
se zásadami konstitučního života, kdyby uě
která politická strana vážně a věcně sebralu
jeho „zásluhy“ o soustátí habsburské u zájmy
dynastické a obžalobu na působnost páněKoerb
rovu jako ministra podala. Kdyžjk vůli ni
čemu jinému, tedy aby Se 0 ní v parlamentě
alespoň podrobně pojednalo a aby následkem
toho zůstal o ní historický dokument a na
nejvýš potřebná výstraha pro všecky jeho ná
stapce v budoucnosti.

Hlasové žalostné lítosti, jež se v soused
stvu pro pana mivisterského předsedu Koebra
tak důtklivě a hločně ozývají, přímo nutí, aby



byla důkladná rovise událostí, příbod a opu

tření za jeho vlády ve skutek vešlých předsevzata. Další pak různé drobnosti osobní, jež
nyní najednou noviny vypravují, pookazají
k tomu, že ee jeví býti nutností nejbližší doby,
aby: úřednická ministerstva z nejvášnějších
důvodů byla opětně jednou vystřídána mini
sterstvem občanským.

s +
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Když jsme pročtli právě vyšlý první
svazek letošního (1905) ročníku | „Časopisu
Masea království Českého“,mimoděk napadlo
nám toto historické faktum.

Kdvž roku 1848 přinesly noviny do Ham
burka zprávy o bouřích a hnutí, jež Paříž,
Vídeň, Berlín, atd. ovládly, sebralo se několik
tisíc bodrých hanseatských občanů hambar
ských, kteří ve bločném průvodu táhli před
radnici, kde bouřlivě volali, že chtějí mlaviti
8 purkmistrem.

Parkmistr přání jejich ochotně vyhověl,
vyšel na balkon a tázal se blučících a všelijak
dokonce i vyzbrojených davů, čeho si vlastně

řejí.
P „Repabliko chceme! Republiku chceme !",
zabouřily hlasy ze zástupů.

Parkmistr klidně nechal volání to vyhlu
četi a když se stišilo, přistoupil k zábradlí
balkonu a do rozbouřených davů vesele zvolal:

„Ale lidičky, vždyť Hambork jest dávno
republika! My ji již máme!“

Když novinami rozbouření zástupcové bo
drých Harmburských toto sdělení svého park
mistra uslyšeli, podíval se jeden na druhého a
dali se do radostného smíchu.

„Bodejť že! Na to jsme ani nevzpomnělil“,
řekli si. „Tak půjdeme zase domůl“ Aklidně a
spokojeně se od radnice rozešli.

Příhoda tato napadla nám po přečtení
prvního sešitu letošního musejníka proto, po
něvadž se v Čechách za přítomné doby ode
brává něco podobného.

Čeští evangelíci totiž volají po zřízení
české bohoslovecké fakulty, aby jejich kandí
dáti duchovního stava uemasili odcházeti na
bohoslovecká učení za hranice do Německa a
Aoglie.

A ta najednou ve zmíněném sešitě mu
sejního časopisu začíná oveřejňovati vynikající
evangelický bohoslovec a profesor, nyní též
proděkan: c. k. evangelické bohoslovecké fa
kulty ve 'Vídni p. dr. Gustav A. Skalský na
nejvýš zajímavý a důkladný článek pod názvem
„Českc-slovanský živel na evanjeliczém boho
sloveckém učení ve Vídni“ Soudíce dle jeho
počátku máme za to,fže dokoučení jeho bude
českým evangelíkům překvapojícím povčením
že nynější suaby a volání jejich o zřízení če.
ského bohosloveckého učení jsou kapitálně 0.

FEUILLETON
Wzpomínka na štědrý večer.

Napsal Ferd. Vlček.

„Stědrý večere, ty tajemný svátku !“ Ne
vím, cituji-li Erbena správně. Na tom však
nezáleží, neboť každý rozumí, že títto oslo
vením chce každý mnobo vypověditi. Tolik
mnoho, že ve své obsažnosti zůstává nevypo
věditelným ideálem, z něhož každý jen část
dle svých poměrů životních individuálně pra
živáme ve dnech vánočních. Ba právě, ty po
měry vtiskují ve sféru povznešené nálady
mnoho reálnosti, a reálnost znamená často ne
zamlouvající se střízlivost, která rušivě zasa
huje ve vysněný svět a pomyslně vykrášlený
život. A člověk musí se všemi silami vzepřiti,
aby ona skutečnost příliš ho nepřitiskla a ne
ochromila....

„Zvuk zvonů tábne nad závějí,
kdes v dáli tiše zaniká,

dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká“ ...

Tak označuje Vrchlický dojmy vánoční a
ukazuje na tu citlivou struna mladosti, která
ve vzpomínkách ohlašuje se tak živě a pro
niká srdce tak výmluvně, že na drubé straně
v samotáři vyvolává náladu až pesimistickou.
Vzpomínky ua mládí o vánocích jsou hlavní
osou, hlavním jádrem myšlení a cítění, člověk
přirozeně se poddává této veliké a nádberné
poesii, jež svými verši a rýmy zvoní z minu
losti. Vánoční stromek, rodinný kruh, venku
sníh a mráz, na nebi bvězdy. Vyslovuje se to
tak jednoduše a prostě a přece co tu velikosti
a monomentá|nosti|

Doby minolosti! Nepotěšují vědya úploě
vzpomínky, byť jinak objektivně byly drahé a
tvořily bobaté prameny duševních požitků.
Jsouť někdy vzpomínky jako růže, jež při nád
herná barvé a vůni připomínají svých trnů.
Jsvat někdy vzpomínky, které intensitou roze
chvívajícího blaha naznačují velikost zapadléskutečnosti...

„Neb imladost se jich dotýká“ Mladost,

pozděné proto, že jim bylo již dávno a dávno
vyhověno,neboť jest o ácí bohoslovecké
vzdělání ovaňřeliských k
ního národnosti česko-slovanské všemožně ví
deňskou evangelickou bohosloveckou fakultou
postaráno.

Poněvadž poučení se o tomto ústavě jest
i pro katolické čtenářstvo zajímavým a důle
žitým, pokládáme za vhodné zde na instruktivní
článek pana profesora dra. G. Skalského upo
zorniti. Bude zajisté všeobecně uvítán a pří
slušně oceněn. Českým evangelíkům dostává
se ním opětně překvapující příležitosti, še 86
mohou o své bistorii a o svých církevních zá
ležitostech a ústavech platně a nžitečně poučiti.

* *
+

„Letošní Nový rok uvedl do pražských ve
řejných poměrů důležitou novina.

Prabu navštěvující cizinci obyčejně suetaje
ným úžasem obdivovali, že bývaly o místa na
pražské tramwayi a tapotom na elektrických
dráhách obecenstvem sváděny hotové bitky.
Vozy pouličních pražských dopravních pro
středků bývávuly tak přeplňovány, že 8e již
od dávných let v Praze samé o nestřídmém
člověku říkávalo, že „je nacpán jako omnibas“.

Toto od let prováděné přecpávání praž
ských vozidel umělodvě stinné stránky,z nichž
jeona poškozovala pasažery a drahá podni
katele. Pasažeři ve tlačenicích těch, zejmena
dámy, trpívaly nesmírné Škody na šatě, který
jim býval pomačkán a poškozen, když 8e ne
přiblíží k tomu, že ženské mlčky mosily si
dát ve tlačenici zhusta líbiti němé urážky od
rozmanitých nemravů. Děti často za takových
poměrů nebylo možno do vozů ani bráti, aby
jim nebylo ublíženo. Podnikatelé pak trpěli
tím, že konduktér nebyl za takové tlačenice
při nejlepší své vůli sto, aby ode všech jedou
cích dal si jízdné zaplatiti a jízdní lístky
problédnouti. Proto jezdívaly celé rodiny darmo
a někteří „pánové“ vůbec nejeli, když nebyla
ve voze tlačenice, aby nemosili za jízdu platit.

„ Tomu od Nového roku učiněn byl konec
a Sice nařízením ministerstva železnic, které
zapovědělo uvnitř vozů místa k stání. Opatření
toto, až si elektrické podniky pražské obce
zjednají více vozidel, zajisté že bude všeobecně
uznáno za správné. Obvyklým jest a osvědčuje
se jinde všude. Jestli se dnes proti němu
v Praze brojí, jest to zase jenom pražská spe
cialita, neboť v Praze nadává se všemu, co
směřuje k pořádku, v jehož systematickém
porušování někteří lidé nacházejí pro sebe
výhody.

Nyní se volá, že prý pražská obec utrpí
opatřením tí Škodu.Že prý bude teď jezditi
méně lidí. V tom je omyl. Nyní bade jezditi
——————

neuvědoměle prožita, ozývá se tu chtic býti
oceněna, když již žádné ceny nemá, rozněcuje
zář, která již nesvítí, vzbuzuje teplo, které již
nebřeje. Jest to ovšem paradoxon, nad nějž není
bolestnějšího a dosvědčuje jen, že v člověku
odbývá se neustálý a ukrytý boj mezi tím, co
by mělo býti a co není. Mladost se vrací, roz
viňuje city a hárá, ale při toro všem ozývá se
kdesi v koutku duše tichý pláč...

Dojmy venkovského samotáře ...
Nevím, zda nynější protináboženská kul

tura si uvědomuje, že jest to dech křesťunství,
jenž o vánocích všechny rodiny naplňuje klid
ným veselím, rozplašoje cbmory a stírá vrásky
starostí a útrap. Nositelé idel protinábožen
ských měli by jednou bez předsudků zkoumat
zdroje oné neviditelné a přece tak znatelné
sily. Musili by uznal, že právě tu jsou Čisté,
přirozenosti lidské úměrné radosti, a že umělou
lží jest, hledati úkoje v přecitlivělém kulta
pohanského i přítomnébo umění 4 nasycovati
se rozplývavými myšlenkami filosofie, jež zá
vratnými spekulacemi sesiluje sice stránku
rozumovou, ale oslabuje vůli a ničí vzněty pro
vše krásné a dobré. Tady jsou kořeny moderní
nemoci.

O svátcích vánočních dospělí přerozají
se v děti. Všednost se stírá, neupřímnost spo
lečenským životem nanesená iizí, celé nitro
přijímá dětskou opravdovost a prostotu. Lidé
se srdcem stisknatým a ztuhlým, lidé, jejichž
mysl naplněna jest po celý rok hostou sití
drobných výpočtův a vetché samolibosti, lidé
plní plazivosti, podlízavé nesmělosti, závisti a
ohledů při záři vánočních světel aspoň na chvíli
pocitají nový život. „Křivécesty čiňte přímél“

Důkazů jest tolik, kolik jest dobrých a
úplně nezkažuných lidí. Z pražských majetných
vrstev někteří mládenci, sirotci a bezdětní
manželé utmlavili si cesta na Sněžku a trávili
posvátné dny ve Špindelmůble. Nemajíce vlast
ního kroba rodinného, -vytvořili ei jej uměle,
s tak různé povahy arozličných zájmův oddali
se jednomyslně radostem prostých dětí a
sbavili se zavvějších pout a otrockých zvyků,
jež na ně vlož'la civilisace. A byť některý ma
terialista, chtě býti důsledným, radostem vá

lidí více, nežli dříve. Neboť kašdý spíše po

že se nebude muset ve vozetlačit. Jestliže: se
dříve do vozu nacpal houf všelijakých osob,
které zase = něho vyskákaly, když se k nim
konduktér pro peníze blížil, z tobo elektrické

podniky škodu míti nebudou.Ho pořádekse velice rychle vžije a důsledky jeho budoa
pro obec jenom užitečné.

: Avšak když ministerstvo železnic posta
ralo se o tento pořádek na pražských elektri
ckých drabách, mělo by se také oň postarati
na železnicích, především na státních, na nichž
se velice často prodává více jízdních lístků,
nežli jest ve připravených k odjezdu vlacích
uedadel, takže cestující masí potomstáti. Náčky
na to objevují se stále a žalobyna nedostatek
míst v železničních vlacích aslyšeti jest usta
vičně. Proto se dá očekávati, že když mini
sterstvo jednou v ohledu tom začalo dělati
vítaný pořádek, že nezůstane státi na jeho po
čátku, ale-že zavede -jej především na felez
nicích. Když se nyní v Praze volá, že se mi
nisterstvo o pořádek stará na pražských vle
ktrických dráhácl, ale že přecpávání želez
ničních vlaků nevidí a slyšeti o něm nechce,
to jest pravda, již musí podepsati každý.

Žádoueno by bylo též, aby pražská
elektrické dráhy omezily počet volných jízdních
lístků na nejmenší minimum. Dle práva a spra
vedlnosti volný Ifstek nenáleží vlastně ani panu
porkmistrovi, neboť kdyby mu náleželo za
darmo jezditi na poplatnictvem vydržovaných
drábách, potom by mu stejně náleželo zadarmo
svítiti obecním plynem, darmo koupati se
v obecních lázních a dokonce neplatiti obecní
přirážky. Volné lístky mají míti jen ty osoby,
které mají na dráhách službo a pouze pro
tuto službu. Jiné případy neodpovídají zájmům
celé obce, ale jsou výhodami jednotlivců, čili
zkracováním celku. Že jsme do této statě za
pletli pana porkmistra, to netýká se pana sta
rosty osobně, který jezdí v ekvypaži, na niž
má od obce paušála již míti musí. My jen
ovedli tento úřad theoreticky všeobecně, že:
totiž volný Jístek nepatří nikomu, aby to na
soukromých svých jízdách Prahou užíval.

* *
«

V měsíci srpna minulého roku pozna
menali jsme na těchto místech, že v Pojizeří,
odkodž hodlá si Praba zříditi vodovod8 pitnou
vodou, roste proti toma odpor tamějšího
obyvatelstva. To se dalo dávno očekávati, avšak
v Praze si okolnosti té mimo odborníky skoro
nikdo nevšímal ani tehdy, když se již na první
projevy jeho upozorňovalo.

A nyní následkem toho stojí Praba, že
nejmnožší zástupcové její s poměry a okol
nostmi počítati opomenuli, před novou nesnází,U —,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
nočním se shovívavě usmíval, jeho ironie přece
nemůže zakrýti, že jeho duše nezůstala nedot
čenu. „Každá hora a pahrbek bude ponižen.“

Vánoční vzpomínky na mládí! Bílý sbíh
pokrývající krajinu, toť celkový dojem, v němž
jako v rámci vybavojí se jednotlivé drobnosti
chlapeckého života na vesnici, zejména ve
dnech nedělních. Odtud také živý vzpomínkový
styk zimních svátků vánočních e obdobnými
ději minulosti. O dnech nedělních mohou se
také druhové v plném počtu ehluknouti ke
svým zábavám. Byly tehdy také třeskuté mrazy,
rampouchy visely s okapů, praskaly šindele
na střechách a sníh hvízdal a pištěl pod no
hami, ale my zdraví, venkovští kluci ostře
dotěrné zimy jeme necítili, aspoň žádné po
dobné vzpomínky nemám. Ostatně rošná zá
bava, neustálý pohyb a upjaté účastenství za
tlačily každý pocit mrazu. Ó, vy nedělní od
poledne zimní| Stále obměňujete ardce dětská
čarovným kouzlem zábav venkovských. Vtlačily
jste nikdy nemizící stopy v paměť a srdce
dorostlých, kteří z rašného života vašeho od
stoupivše, mají bolestné přesvědčení, že vás
již nic nenabradí. Zapadly jste nám právě tak,
jako rozkošné pohádky, vypravované v útalném
ovzdoší teplé jizby za zimních večerů, zmizely
jste plsní, kterou jsme již vyzpívali a zane
chaly jste jen vzpomínky, které chvějí se jako
večerní červánky po zapadlém slunci.

Vidím kaplička na vrcholo kopce na
návsi. Sotva že jsme po obědě lžíci položili,
již ze všech konců vesnice sbíhali jsme se ke
kapličce, kdež byla stanice sáňkové dráhy. Na
sáňky naše, obyčejného typu vesnického, mobli
sednouti z nás pravidelně jenom čtyři. Jeden
na přední příčce, jenž řídil směr, dva na zadní
příčce a, drže se jejich ramenou, čtvrtý po
stavil se na patka rozkročmo. Řidič, usednov
na „Šnejdr“, natábl noby ku předa v pravo a
v levo přes nosy saněk tak, aby se mohl, když
bylo potřebí, dotknouti země. Sáňky uvedeny
v pohyb sjížděly s vrchu rostoucí rychlostí a
aby novybočily z dráhy, řidič brzo levou, brzo
pravou nobou zaryl do utvrdlého sněhu, takže
sypké vyryté částky v souvislém proudu od
letovaly. Sáňky jsme měli jen jedny. Tím stá



jiš asi velice těško překoná. Dnes má proti
vážnéniu svému zájíhu celý kraj a rolnictvo
novobenáteckého a braodýsského okresu staví
se lonském sochém roce nejrozhodaěji

proti t tomu, aby jeho půda byla projektovaným
odváděním vody do Prahy odvodňována a
stadně jejich vysušovány. Rolnictva, které se
obává, aby zřízením vodavoda z jeho krajioy
do Prahy nevsošla pro budoucnost dnes ne
dosírná pro jejich majetky pohroma, zazlívati
se nemůže, když tomu -starostlivě hledí pře
dejíti.
“ Ve čtvrtek dne 5. ledna -odpoledneko

nalo ve příčině té v Předměřicích nad Jizerou
schůsi, již se účastnilo na 900 rolníků, kteří
nejrozbodněji žádali, aby bylo povolení na
zřízení projektovauého pražského vodovodu
zastaveno a aby bylo zavedeno nové šetření,
které po zkušenostech při lonském suchém
letě pro Prahu sotva zrovoa hladce by dopadlo.

Jak poměry dnes stojí, nedá se mysliti,
že se přes záležitost tuto půjde k dennímu po
řádku. Aať konečně věc ta dopadne jakkolivěk,
pražeká obec stojí v kašdém případě před
Dovou nesnází, která ji překvapila. — O tom
se nedá pochybovati, že musí býti obavy rol
nictva, strachujícího se devastace svých po
zemků, vyslechnoty a orovnány, neboť kdyby
setak nestalo, třebas vzniklo by pražské obci
tisice vodních sporů, jež by 8e tábly do ne
konečna. Proto nacházíme 8e před novou zá
ležitostí, která nemusila octnouti se v tomto
stadiu, kdyby si byla pražská obec se zařízením
vodovodu pospíšila a sice v době, kdy poji
zerské kraje podnik její vítaly. Dnes po lon
ských zkušenostech ozývá se jí odtamtud vážná
výhrůžka: „Budeme svůj majetek a svá práva
bájiti do nejkrajnějších mesí.“ A o tom není
pochybnosti, že 8 rolnictvem krajů těch půjde
rolnictvo celé země, jemož jest také i velko
statek bližší, než-li jak jest blízký pánům na
staroměstské radnici.

Praze tedy přibyla nová obtíž a nová o
tézka nesmírné důležitosti, na jejíž vyřízení jest
každý zvědav. :

Obrana.
(8) Budiž věčná tma! Kšeft je kšeft;

jest to tak mohutná velmoc, že masí jíti kšefta
s cesty všechen pokrok, všecka osvěta, měl-li
by kšeftař utrpěti škodu. Pan dr. Bačkovský
jako intelligent měl by aspoň trochu lépe
zkontrolovati to, co našemu lidu jako duševní
stravu předkládá. Teď právě začíná p. dr. Bač
kovský krmiti publikom historickým románem
Josefa Svátka, který můžeme spíše zváti bi
storickým balamacením. Jen některé ukázky
z tohoto pásma bujné fantasie spisovatelovy.

Že líčí spisovatel v románu katolíky vý————--—----——"--——————
valo ee, že nedočkavci porašajíce pořad pravi
delného střídání, nachytali se a nasedali v počtu,
2 něhož bylo lze bezpečně předpovídati přa
rušení jízdy.

Za takové okolnosti tíha sesilovala ry
chlost, sáňky jen jen letěly, způsobujíce hladce
syčivý zvuk, prudce rozrážený vzdach narážel
a ovíval tváře, a my, oddávajíce se celou by
tostí rozkoši závratné jízdy, vyjadřovali jsme,
svoji radost táhlým a spokojeným holotem
Však najednou jízda, jakoby neviditelnou pře
kážkou, náble byla zaražena, utvořila se rázem
hromada, jež se pohybovala a z níž ve vzduchu
saklátily se nohy, ruce se vzpíraly, odhozené
čepice černaly se kolem na sněhu a sáňky
nehnutě ležely nedaleko převrženy. Z hromady
pak vyskákali jsme celí posněžení. Bujný
řehot 8 smích — a již vesele cupali jsme 80
sáňkamivzhůru...

Zábava tato trvala celé hodiny, až tu
obyčejně z řad našich vyletělo heslo: „hoši,
pojďme ua -rybník!“ A již hrnuli jeme se
k rybníku, po němž jsme ge rozběhli, klouza
jíce se a dupajíce podpatky do leda. Pod
každým úderem led ozýval se prohýbavým,
temně třaskovým zvukem, jenž v nesčetných
sáchvěvech rozbíhal se a zvučel po celém
rybníku.

Když nastala oblera, byla hrudovačka,
váleli jsme ©:!iké sněhové koule a stavěli jsme
sněhové panáky. — Pomalu počal se snášeti
k zemi soumrak, pak rozklinkalo se do tmy
klekání, okna ve staveních zazářila. Vytráceli
jsme se a hlasy odcházejících drahů konejšívě
stlsly se po zemi...

Vždy mám takové dojmy a vzpomínky o
vánocích. Vyšel jsem z fary a chodě po vesnici,
obrozoval jsem srdce radostmi, jež jsem četl

v noční tišinu. Nastal nezvyklý sváteční roch
ve všech staveních a rozchvívá 9e po celé ve
snici. To přípravy na půlnoční. Posvátná noc,
jež rodí veliká tajemství. Hvězdy třepetaly se
Dačisté obloze a měsíc s vysoka klidněsvítil...ŘE

hradně jako „zbožné“ potměšilce a surové ná

vyšlapsnon cestičkou za potleskem liberálův.
Katolíkům dává do úst proti protestantům
slova: „neznabozi, bohaprázdníci, lůza kacířská,
kacířské pelechy a j. v“

Za to v protestantech vidí ubohé, trpě
livé beránky. A při tom bije pravé historií
v tvář až běda! Poslechněme aspoň kus roz
hovoru katolického pána z Klinštejna s pá
terem Dominikem, od něhož prý čekal protekci.

Pan z Klinšteina: „U pánů místodržících
dovíte senepochybnějiž blíže,jak spor s Brou
movskými dopadl, kteří opatovi Selanderovi
rovněž se protivovali, jako Hrobští arcibi
skapovi.“

o Broumově známost nějakou ?*“
Pan z Klinšteina: „Na cestě ku hrada

"pražskému dobonil jsem dva vozy, jež kn pra
Šnému mostu mířily a oddělením kyrysotků
provázeny byly. Táži se, co průvod tento zna
mená a důstojník mi odpoví, že vezou osm
zatkoutých měšťanůbroumovských do bílé věže
na Hradčanech, poněvadžse chtěli proti opa
tovi Selanderovi násilí dopustit, když jim
protestantský chrám zavřel a zapečetil. I v Brou
mově je tedy slávě protestantismu konec u
činěn |“

Takble se ohřívá stará vybájená poví
dačka o zavření a zapečetění protestantského
kostela. A přece může býti vydavatelům bělo
horských románů známo,že kostel Bronmovský
nebyl zavřen ani roku 1614, ani r. 1617, jak
se do nedávna tvrdilo.

Opat Selander byl v Bronmově jako v za
jetí a musil se spokojiti tím, že ho evange
ličtí beránkové ve své evangelické lásce ne
utloukli. Sám opat a jeho úředníci kostelu se
ani ze strachu nepřiblížili. Rada městská, která
po dvakrát se enažila kostel uzavříti, musila
ustoupiti protestsnským bolím a klackům. Pro
testantští beránkové cvičili se tam v mravní
reformaci tak dokonale, že tam byly vraždy,
paličství, lupičství a krvesmilství na denním
pořádko. Na př. jediného roku 1605 popraveno
pět vrahů.

Na vrata klášterní malovali protestanté
paškvily a zpustla je znečišťovali. Opata pro
následovali tito čistí evangelíci pokryteckým
a prolhaným udavačstvím. Vzali si za kazatele
ničemného pastora Kiršmana, jenž uprchl z vě
zení v Německu, kde seděl pro moohé zločiny.

Když se pak část Broumovských občanů
s Kiršmanem znesvářila, povolala za kazatele
jiného výtečníka Ondřeje Knorra. Tak nastalo
mezi samými protestanty veliké rozštěpení;
mezi „evangelíky“ vznikaly krvavé bitky;
jednou se servali tito lidé i ve vlastním ko
stele. — O těch věcech Svátek nepíše ani
slova; a nač by p. Bačkovský před vydáním
Svátkova povídání četl novější historické vý
zkomy P.Vavřince Wintery? To je lepší udr
žovati lid ve tmě; pastoři to mají rádi a bodří
čtenáři za takový rozbrečený historický román
zaplatí rádi. K vůli kšeftu budiž tma, věčná
tmal

Jest v ekatku pro naše poměry charakte
ristické, že mimo listy katolické neozve 80
nikdo proti takovému oplakanéma „vlastenec
kóma“ povídání. A přece rázaý protest proti
románovému balamucení by byl zvlášť na místě.
Naše veřejnost totiž vážné a důkladnější hi
storické spisy čte jen velmi zřídka; raději 86
kuždý poučuje o naší historické minolosti po
hodlněji — £ románů.

Měla by tedy právě nad historickými ro
mány bdíti přísná kritická kontrola. Ale toho
u nás není. A tak i intelligent dívá se na mi
pulost naši zrakem takového povídálka, jako
je pan Svátek.

Politický přehled.
Ministerský předseda baron Gautech pokra

čuje e jednotlivými vůdci všech stran v poradách
o situaci, hlavní vábu klada na dorozumění mezi
Čechya Němei.Ovšemvpožadavcíchžádnástrana
neustapuje, spíše aároky stoupají, tak že věru
bar. Gautsch musí ukázat ruku silnou a obratnou,
aby se ve sněmovně přece jednou zase pracovalo.
Na sjezdu mladočeských důvěrníků v Jičíně pro
hlásil dr. Fořt, že proti Gautechovi musíme býti
pohotově a přál si, aby se všecky síly v národě
našem soustředili.

V Uhrách rosviřuje se zatím boj volební,
který jeví se na četných schůzích volebních. Ten
tokrát připravují se k volbám i Slováci, Srbové,
Rumoni a Němci, čímž ovšem požidovštělým Ma
darům mohou vzejíti veliké nesnáte.

Nepřátelé Ruska, totiž židé, social. demo
kraté, také Aogličané a Němci roztrušují nyní
světem pověsti, že v Rasku vypukne co nevidět
revoluce; to by se ovšem těmto přátelům hodilo
do krámu, jenže nezměrná většina pravých Rasů

stoupila by proti oršem revolučním snahám.
sývá-lisetu a tamnespokojenostsdosavadními

řády, jeví se v nich touha po opravách, které

stupcem jmenován Witte, jenž není tolik nakloněn
reformám a který míní roshodně postupovati proti
podvratným živlům.

Port Artbur ovšem jest už v rukou japon

ských a hrdinové ruští, kteří se mobli udržet nanohou, jsou již v zajetí na půdě japonské. Ruským
důstojníkům, kteří se zavásali, že v této válce
nebudou konati služeb proti Japoncům, dána savo
boda a povolen jim odchod se zbraní poboční,
kamkolivlibo; totéž platíí pro vojenskéúředníky
raské. Ze zbylých 878 důstojníků po kapitulaci,
mezi nimiž 8 jenerálů a 4 admirálové, dalo 441
čestné slovo, že se neúčastní již války. Ostatní,
mezi nimiž jenerálové Fok, Smirnov a Gorbatov
sky; také admirál Wiren, volil zajetí. Počet vo
jáků, kteří odvedeni do zajetí, činí prý 23.491
mužů prostých a poddůstojníků vojska i námoř
pictva ©Jenerál Steasel odcestoval již do Ruska.
Překvapilo, že v Port Arthura bylo boje schop
ných na 30.000 mužů, ač se prohlašovalo, že jich
tam pouze asi na 5000. Kromě nich nachází se
V pevnostina 16.CO00nemocnýcha raněných.Tate
překvapující číslice nikterak neamenšuje zásluhu
Jenerála Stessla a slávu jeho vojsku; vždyt třeba
uvážiti, že posádce port-arthorské bylo bájiti frontu
přes 20 kilometrů měřící, že musila býti stále na
nohou, aby na každém místě, os něž Japonci ú
točili, bylo dosti obhájců. A ještě by se Rasové
nevzdali, kdyby jim bylo nedošlo střelivo pro
děla a pušky. Stateční hrdinové padali únavou a
pevyspáním, ba i hladem, poněvadž poslední dobou
často nebylo na jídlo ani pomyšlení, k tomu ne
moci mezi nimi kratě řádily. Nedostatek potravin,
vody pitné, nemoci, stálé napjetí a konečně pe
kelný hukot několika set děl a stále vybuchujících
granátů, to vše jsou věci, již dovedou podrýti
zdraví i lidem ocelových nervů; pochopitelno, že
v den pádu pevnosti, oebylo v ní vlastně ani
jediného zdravého člověka. Nejbůře bylo ve
městě raněným a nemocným, pro něž nebylo
již léků, obvazů ani silné stravy.
Stěsnaní nemocní leželi tu se zanícenými ranami,
jež otravovaly vzduch a k tomu nedostávalo se lé
kařů a ošetřovatelů. Proto mnozí z lazaretů ra
ději prchali do mrazu, na valy, volíce raději smrt.
Nedivno, že za takových okolností byl jen. Stessel
nucen 8e vzdáti. Nemuselo ge tak státi, kdyby
vedoucí kruby v Rasku pochopily svou úlohu.
Bojujícím brdinům všechna čest. Pádem pevnosti
pozvedlo se velmi vědomí japonské, ano všechno
žluté plémě odvalilo s beder svých strach před
„bílými dábly“ Rusy. Japonci v tom směro úsilně
agitojí mezi Číňany. Ž» by Japonci rozpadlou
pevnost v krátkém čase znovu zřídili, na to není
ani pomyšlení. Pádem pevnosti zhoršila se situace
nejprré pro baltické loďstvo, na něž chystá se
nyní všecko loďstvo japonské. Na moři brozí takto
Rusům nová pobroma, na zemi však budou Ja
ponci v koncích se svými úspěchy. Kuropatkin
prý co nevidět vyrazí proti Japoncům. Zprávy o
odvolání a chatrnosti loďstva baltického jsou
řpedčasné.

Co máme nejlepšího, tím sdílels se nelse; to
sůstává utopeno v našich mejhlubších hlubinách.
Čím mohutnější jsou city naše, čím jsou srostlejší
se samým kořenem naší bytosti, tím vyhledávají
méně okásalostí; připadaly by jim, jakobyse sm+
světily, derouce se vší mocí na světlo Boší. Je to
tajná a nevýslovná radost, míli ma dně své osoby
vnělřní svět, snámý pouce Bohu. odkudš právě nám
přichásí popud, vsmach, denní osvěšení srdnatosti
naší a nejmocnější pohnutky působili na venek.
Jakmile skrylému a vnilrnému šivotu tomu ubývá
sály, jakmile člověk ho sanedbává, hledě si vnějšku,
posbývá hodnoty tolik, co nabývá lesku.

Žijme prostě! C. Wagner.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Na den Sv.3 králů

pořádal vzdělávací a podpůrný spolek paní a dívek
členskou schůzi s přednáškou ve dvoraně Adal
bertina. Schůzi zahájil duchovní rádce spolku dp.
katecheta Jukl. Po té ujal se slova vdp. Alois
Jemelka, kněz T. J. Zájem o přednášku byl velký
a také nikoho nesklamal. Vdp. řečník v duchaplaé
a formálně vybroušené řeči povzbudil v přehojném
počtu přítomné k zachovávání náboženských po
vipností, poučil, jak působiti má žena v rodiněa
jaké opatrnosti je také třeba při výchově dítek.
Dále upozornil a povzbudil členky, by působily
pro dobro spolku a stanovy řádně zachovávaly.
S nadšením přijata přednáška tato, která poutala
nejen hloubkou obsahu, ale i neobyčejně živým
podáním. Hlučný dloabý potlesk byl jenom nepa
trnou odměnou vdp. řečníku, na jehož novou před
nášku těší se už nyní všechny členky. Výbor
vzdává vdp. řečníku srdečný dík volaje Zaplat
Bůh! — Na měsíčních příspěvcích vybráno 95 K,
přistoupilo 8 nových členek.

Čtěte! Předplácejte!
POBNOVUc!

Rozšiřujtel



Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecósní. Ustanoveníjsou: p.

Váci. Kolář, farář v Licibořicích, za faráře do
Velké Řetové; p. Vojt. Kratochvíl, farář v Mi
kulči, za faráře do Vidochova; p. Frant. Wolf,
kaplsu ve Dvoře Králové, za faráře do Velké
Zdobnice; p. Váol. Břeský, farář ve Štěpanicích,
za faráře do Probluze; p. Ladielav Tůma, kaplan
v Dubenci, za faráře do Malé Upy; p. Karel
Brandejs za kaplana do Šlapánova; p. Balth. Lath,
administr. v Čermné, za kapl. do Mladých Buků;
p. Frant. Říb, kapl., za administr. v Opatovicích
n. L.; p. P. Milo Zaraba, O. Preem., za kapl. do
Humpolce; p. Frant. Kadlec, kapl. v Limberku,
za kapl. do Dubence; p. Frant. Franc, kooper.
v Pohledu, za kovper. do Dešného; p. K. Valenta,
kapl. v Hostioném, za kapl. do Limberka; p. Jan
Vašíček, kapl. v Dešném,za kapl. do Hostinného;
p. Leop. Opletal, admin. v Problazi, za admioist,
do Štěpanic; p. Bobusl. David, kapl. v Hostinném,
vstoupil na odpočinek. -- V Pánu zesnuli: p. P.
Dr. Evermod Blatenský, O. Praem., jubilár děkan
v Humpolci, + 20. pros. 1904 (naroz. 1824, vysv.
1851); p. Jan Blažek, (V Vulu.) jubilár, děkan
Kostelecký na odpoč. v Chrasti, + 27. pros. 1904
(naroz. 1817, vyav. 1842). — Uprázdněná místa:
Licibořice, fara, patron. nábož. matice, od 5. ledna;
Mikuleč, fara, patron. pábož, matice, od 6. ledna;
Štěpanice, fara, patron. hrab. Jana Harracha, od
5. ledna 1905.

Volná kněžská komferemce konána
dne 10. t. m. v Adalbertinu za četného .častenství
klera vikariata Hradeckého i jiných okolních vika
riatů, Z účastníků jmenujeme nějdp. biskapa Dra.
Doubravo, členy místní kapitoly s vys. důst. p. gene
rálním vikářem v čele, doktory bohosloví, Filipa J.
Konečného, faráře a spisovatele, P. Albána Schack
leitera a P. Fr. Z.mu z Prahy atd. Jednáno horlivé
o prácecb a povinnostech duchovní správy v době
nynější; rozvinula se debata o úpravě kougroy, která
jest již v zdatném postapu. Jeho. Bisk. Milost končil
konferenci vroucím přáním, sby důstojné duchovenstvo
mělo plnou důvěru k svému velepastýři a borlivě
v nynějších pohootých dobách nu vinici Páně praco
valo. Přátelská konferepce mnoho vyjasnila a značně
povzbadila.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne %. ledna t. r. ačiněna byla násle
dující usnesení: Opatří se předměty pro doplnění in
ventáře epidemické nemocnice dle seznamu měst. fy
sikem p. drem. Klumparem navrženého nákladem 250
K, pokud lze od zdejších živnostníků, pokad nelze od
firmy [. Gottwald v Praze. — Rovněž opatří se k na
vržené p. měst. fysikem organisaci léčby chudých po
třebné tiskopisy a seznamy chudých. — Mléko, jež
bráti se bude od prodavačů ku zkouškám, bude těmže
nabraženo. — Někteří prodavači se vyzvou, aby řídili
se zdravotně policejními nařízeními ve příčině prodeje
mléka vydanými, jinak že proti nim se vší přísností
bude zakročeno. — Punu Jaroslavu Červenému, c. a k.
továrníku, vzdány díky za dar K 50, jež za příčinou
úmrtí choti evé pí. Radolfy Cervené městským chudým
věnoval. — Pro nadaci Josefa Strejčka koupí se za
K 15.000-— komunální dlažní úpisy zemské banky a
za K 4.000— koranové renty 4"/, a budou vinkulo
vány. — Zpráva lesního úřadu o vývratech větrem
v Jesích způsobených vzata na vědomí a oznámí se
okresnímu výboru. — Výpověď fmy Al. Hugo Lhota
s pevnostní lunetty, v níž byla továrna její na har
monia umístěna, postoupena pevnostnímu odboru. —
Dopis c. k. okres. hejtmanství stran umístění štítků
s nápisy zdravotních plivátek v patronátních kostelích,
městských ústavech a budovách pustoupen technické
kanceláři k vyřízení — Schválena techn. kanceláří
navržená oprava kamen v chemikálním kabinetě v re
alce nákladem K 25—. — Schváleno opatření dvou
saní nákladních k odvážení materialu hradebního,
dřevěného pluhu na rozbrnování sněhu a rozhrnovačů
sněhu. — Pan prof. E. V. Milbaner bade požádán o
chemické prozkoumání vody ze studně před seminářem.
— Rolzanovu sirotčinci v Praze udělen příspěvek za
rok 1904. Jedna podpora byla na dobu jednoho roku
zvýšena a jedna žádost za zvýšení podpory byla za
mítnuta. — Ve schůzi dne 9. ledna povolena oprava
prázdného bytu v obecním domě čp. 34. — Odbora
Ženského pomocného spolku „Červeného kříže“ vzdány
díky za dar K 20, jejž za příčinouúmrtí své před
sedkyně pí R. Červené místním chudým věnoval. —
Panu pol. komisaři bylo uloženo, aby každý měsíc
předkládal seznam chudých jinam příslušných, kterým

z dobrovolných příspěv podpora se adílí a výši
podpor jim vyplácených. — návrhu p. J. E. Seláčka, div. řed. z Hradce Králové, aby dobré diva
delní společnosti v Hradci Králové, Pardubicích, Chra
dimi, Vys.Mýtě a Poděbradech zabezpečena byla pod
simní a zimní saieona, by mohla počítati aspoň na 7
měsíců finančně dobrého pobytu,bude k uvedeným
městům učiněn dotaz, sonhlasí-li v principu s tímto
návrhem. — Žádost pana Ant, Koutníka, krejdího zde,
sa udělení koncesse hostinské v domě jeho čp. 67.

ostoupena živnostenskému odboru k vyjádření. —
évrh důst. děkanského úřadu na obsazení místa tře

tího kostelníka při kostele sv. Ducha v Hradci Krá
lové předloží se městskému zastupitelstvu. — Ozná
mení c. k. okres. hejtmanství, že c. k. místodržiteletví
schválilo nově sestavenou divadelní komiesi, vzato na
vědomí. — Za udržování více délky silnice Litomyšl
Jičín-Rumburské poakárána c. k. silničníma erára
částka K 29491. — Finančnímu odboru Národnírady
Čechů Dolnorakouských ve Vídni udělen byl příspěvek.

— Zemským výborem schválená pravidla po vybírání
poacků s mass © masných výrobků do HradceKráová dopravených vzata byla na vědomí. — Jednotě
div. ochotníků propůjčeno městské divadlo Klicperovo

na doy 5. a 19. února, 5. a 25. března a 9. a 24.
dubna 1905. — Návrhy sterosty p Dra Ulricha na
rozdělení jmění býv. školního městského okresu mezi
město Hradec Králové a nynější sloačený okres školní
a osnovy příslušných právních listin se uchvalnjí. —
Přijata byla offorta p. Gustava Steins na dubové koly
a výřezy, olše a dříví dle návrbu lesního odboru. —
Lesnímu úřadu uloženo, by skatečným přeměřením
ejistil výměru pozemků od Práv. měšťanstva k rozší
tení lesního majetku r. 1994 koupených. — K žádosti
Technologického musea v Praze vysloven souhlas se
zřízením jednoho stipendia k návštěvě odborných koraů
pro zdejší čivoostníky neb jich pomocníky.— Udělena
byla jedna chudinská podpora, jedna žádost za ud-
lení podpory byla zamítnota a různé účty byly k vý
platě poukázány.

Výkazo roční návštěvě a používání

veřejné čÍtárny a knihovny průmyslového musea v Hradci Králové. Čítárnuna
větívilo v roce 1904 v 74 večerech 4552 osob, nej
více v října — 776 osob. Průměr jedné návštěvy
v roce 1904 obnášel 67 osob. Poučkud nižší číslo ná
vštěvy vysvětluje se menším počtem večerů (74 proti
107 roku 1903), ve kterých jest číiárna otevřena jskoš
i obmezením návštěvy stadojících 4 nižších tříd a
žáků měšťanské školy. Za to potěšitelně stouplo pro
cento návštěvníků z kruhů živnostenských a úřední
ckých. Poměr jeví se následovoč: studajících bylo
2436 (51%/,), žáků odborné školy 906 (249), živnost
níků vůbec 479 (109), celkem tedy řemesiníků 1386
(34%/,),učitelů a úředníků 464 (99,) a dam 267 (69)
Značný úbytek večerů v roce 1904 přivodil nedostatek
výstavních a učebných místností musea. Maseum má
pouze jedinou místnost, ve které musí odbývatí veškeré
své vzdělávací úkoly a tou jest právě čítárna. V té
natno konati odborné kursy, přednášky, výstavky atd.
Tím ovšem ochromována jest Činnost musea v mno
hých směrech. — Během roku 1904 zapůjčeno domů
1670 osobám 8576 předloh a'odborných knih. Do okolí
zapůjčeno 64 osobám 96 svazků odborných knib a
2796 předloh. V čítárně samé vydáno na 3426 žádá
nek 3753 předlobových děl a odborných knih a více
než 93.450 jednotlivými předlohami. — Jak šíří se
působnost musea i do širšího okolí, nejlépe lze 86
znati z okrubu působnosti muasejní knihovny. Tak
mimo nejbližší okolí města zapůjčovány knihy a pře
dloby školám, živnostoíkům a učitelům v Hronově,
Král. Dvoře, Záchlumí a Žamberka, Předměřicích,
Třebechovicích, Týništi, Kolíně, Chlumci n. C., Ne
chanicích, Libňátově a Smiřic, Valašském Mezifičí,
Hořicích, Jaroměři, Kutné Hoře, Kyšperka, Meziříčí a
Opočna, Litomyšli, Skutči, Žamberka, Č. Budějovicích,
Kostelci n. O., Záhornici u Král. Městce, Opatovicích,
Holicích, Smíchově, Černilově, Pardubicích, Smificích,
Kuklenách, Brně a j. — Upozorňujeme správy škol
a živnostníky českých obcí obvoda obchodní komory
liberecké na bohatý obsah kaoihovny městského prů
myslového musea, které věnuje každoročně značnou
sama na její doplnění a rozšíření. hnihovna čítá kon
cem roka 1904 přes 3000 svazků odborných knih a
předi. děl u více než 47.000 jednotlivými předlohbami
ze všech oborů umění, aměl. průmyslu a techniky. Za
půjčuje se úpluě bezplatně. Zejména upozorňují se
správy stát, a zemských vyučovacích ústavů, že při
vrácení zapůjčených předloh mohou použiti ustanovení
zákona ze dne 2. říjaa 1866 F. z. č. 108., dle kterého
korreepondence státních ústavů a úřadů, zemského vý
boru a jeho úřadů ve věcech veřejné služby se týka
jících, jest prosta poštovného i ve styku s ústavy, ne
požívajícími toho práva, jako jeou ku př. musea,
sloužící veřejným zájmům obyvateletva. — Veřejná
čítárnu otevřena jest dnem 10. t. m. počínajíc opětně
třikráte týdně a sice v úterý a v pátek od 6'/, do 8'/,
hod. a ve středu od 6 do 7 hod. večer. Čítárna uslézá
se v budově c. k. odborné školy v přízemí na levo.
— Písemné žádosti za zapůjčení předloh neb knih
řízeny boďtež na ředitele musea neb správa knihovny
městského průmyslového musea v Hradci Králové.

+ Jam Spáčil-Žeranovský Vpondělízo
mřel v ústava pro choromyslné ve Šteruberku na
Moravě po čtyřměsíční těžké chorobě nervové vo stáří
49 let p. Jan S áčil-Žeranovský, Český novinář a api
sovatei, rodem Moravan. Působil v redakcích Politik,
Čecha, Hlaeu, naposled byl do začátku léta r. 1904
redaktorem Ratibora v Hradci Králové, kde nervová
jeho choroba už se projevovala. Stráviv pak nějaký
Čas v nezaměstnanosti v Hradci Král., odebral se na
Morava, kdež zhoubnou chorobou sacbváceného přijal
zem. blázinec ve Šternberka. Zesnulý byl zasloužilým
pracovníkemve straně katolickéi konaervativní. R. i. p

Poplach už týden působí v Hradci Králové
neznámý dosud muž, který po páté hodině odpol.
láká k sobě z vynčování právě jdoucí děvčata měšť.
školy nabízeje jim peníze. Obrazotvornost dětská ne
známého viděla pokaždů v jiném ústrojí. Vyšetřování
ve škole i policií v městě nemělo dosad žádného vý
sledku a také v domě pa Příkopech, kam děvčata
byla lákána, nevědí docela nic o úkladníku.

Chovanci bisk. Borromanea v Hradci

Králové pořádají v neděli dne 15. ledna 1906vánoční : „Jesličky“. Zpěvohra ve třech
jednáních od K. Amerlinga a Štěpána Bačkory.
Hudba od S. Horáka a Hejtmánka. Začátek v 5
hodin odpoledne. Konec o 7. hodině.

Firmě Al. Hagena Lhoty počalyně
které listy předčasně vysváněti brany. Divíme se,
proč se příliš čiperní reforenti neinformovali aspoň
trochu u firmy samé, co jest na pověstech pravdy.
My za to a veřejností sdělojeme, de firma Al. Hugo
Lhota pracuje dosud, že posud dostéla řádně všem
svým finančním závazkům; není jí téš naprosto po
třebí, aby se dožadovala nějakého úvěru. Že obmesila
firma na čas výrobu, není divu; všdyl tak učinily
nyní i závody jiné, mnohem větší. Proto ovšem utroje
firmy Lhotovy mají tutéš vyhlášenou kvalitu jako
dříve. Na správách o zastavení práce nenísbla pravdy.

„Batiber“, týdenník, posud v rukou p. A.

Peřiny, majitele knihtiskárny v Hradci Králové,přešel prvním číslem tohoto ročníka v majetek
tříčlenného družstva.

Na valné hromadě Živnostonsko
čtenářské Besedy v Hradci Královédne 9.
ledna za účastenství něco přes 30 členů zvolen
opětně starostou p. A. Piukava. Do výboru zvolení
dosavadní členové pp. Hlávka, Šejnoba, Tolman,
Skrovný, Huňáček, Možík, Hájek a Schamann;
revisorem účtů p. Kiealich. - Pan Čtvrtečka má
přispěi k větší návštěvě Besedy. Touženo po
větším přilnatí členů k sobě.

Dobročinný komitét dam v Hradel
Králové o slavnosti „Vánočního stromku“ vo
zdejším diec. ústavu pro hluchonámé „Rudolfina“ dne
29. prosince m. r. konané opatřil 121 m plátna na
prostěradla, 100 m kanafsen pa polštáře, 16 m teplé
a 16 m letní podšívky, 40 m bílé látky na spodní
sukně a jupičky, 6 m štrakenazbytky růzvých látek
na správa oděvu, 5 m látky na žinky, 6 m látky na
pósky pro hochy, 6 štraksových obleků pro hočhy, 1
zimník a 1 letní oblek pro chlapce ke utejnokroji, 2
zimní ea 2 letní obleky dívčí ke stejnokroji, 1 tucet
trikových košil pro hochy, 2 tacty režných ručníků,
4 m látky na derpy „a 12 kytiček pro bochby, pak 5
věnečků pro dívky k prvníma sv. přijímáí, 90přaden
různé barlay, 12 přaden vlny, 8 přaden a 24 cívek
nití, 30 tuctů šněrovadel do botek, 12 balíčků bílých
a 6 balíčků černých úzkých tkanic, 40 balíčků širo
kých tkanic, 6U m černé šňůry, 10 m černé pertle,
báčky, jebly, uápratky, nůžky, velké špendlíky a vlá
senky; dále zakoupil velký mechanický manul, veliký
rám k vyšívání, 2 stojací věšáky u 2 koše na klo
bouky. — Mímo to věnovaly následající dámy tyto
dary: pí. Anna Czurbová 6 vlněných šatků, čtveré
šle, 2 páry teplých rukavic a 12 držátek kostěnných;
pí Marie Dadková jablka, ořechy a fíky; el. Adéla
Eiglová 8 loket jemné látky oa sváteční šaty; pí.
Pavlina Fialová cukroví; pí. Bužena Frankoe-uvá 21
loket polovičaíka; pí. Jale Ganzová 4 páry ponožek
a 8 párů rukavic; pí. Aloisie Janečková8 loket jemné
látky na sváteční šaty; pf. Bohumila Kořínková 6
kalmakových dátků; pí. Alhfna Řepišová 3 páry ru
kavic a 6 šalů; pí. Aloisie Šantrůčková 3 teplé sukně;
pí. Marie Steinfeldová 13 lokét pěkného barchetu apí.
Pavlína Tolmannová 3 pěkné zástěrky; pp. Durchá
nek, Malý = Šejnohadarovali cakroví; p. Vojtěch
Rážž ořechy, fiký, pomeranče a čokoládu, p. Josef
Hoder 4 taštičky kožené; vdp. Václav Kalaš, biskup.
vikář a farář v Hněůvčevaí zaslal 2 pytle jablek a p.
továrník Albrecht Malbarg ve Smiřicích bednu vína.
— Peněžité dary věnovali p. Václav Javůrek 20 K;
p. Jos. Kindl 10 K; p. JUDr. Štěpán Fischer 10 K;
pí. Anna Nováková 6 K a pí. Anna Škabradová 4 K.
— Ku domácí slavnosti Svatomikulášské darovali pp.
Darchánek a Rážž ořechy. — Řiditelství ústavu jmě.
nem svářených chovanců vzdává všem šlechetným do
brodincům a přátelům dítek hlachoněmých nejuctivější
díky a zvláště. spanilomyslným dámám dobročinného
komitétu za oběti a elužby lásky bluohoněmým pro
kazované volá: „Zaplať Bůh nastokrát“, doporučajíc
chovancedalší jich přísniI

Ples spolku vojenských vysloužíleů
královéhradeckých, pořádaný minulou neděli v Adal
bertinu, vydařil se stkvěle; náležíť ples tento k nej
četněji navětěvovaným, jemuž se i tentokráte dostalo
lesku návštěvou váženého obecenstva i se strany dů
stojnictva zdejší posádky.

Na týdenní trhy v Hradci Králové
v r. 1004 přivezeme byle hektolitrů:
pšenice 24662, žita 16937, ječmene 12350, ovsa
12882, prosa 71, vikve 946, brachu 247, čočky
59, jetel. semene 4218, Iněn. semene 375, olejky
128, máku 318, brambor 6673, jahel 399, krap 604.

Na dobytčí trhy v Hradel Králové
v r. 1904 přivedemv: vepřů775, podsvinčat
29240, kůzlat 1180, koní 1650, krav 1181, volů
356, býků 254, telat 172, koz 38.

Z dějin poddaných vesnic býva
léhe pamství Hradce Králové. (Dlo z6
znamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
X. Střebeš. Tato obec mělana počátku 18. století 6
sodláků, 4 zahradníky a 7 chalapníktlů
Sedlák Václav Král měl 130 atr. (8 v II., 112
v III. třídě) dědičných rolí, pod 6 vozů (sena) louky
2 čtvrtce zahrady; úroků (oarok máležel záduší av.,
Dache) platil ročně 2 sl. 20 kr., k vánocům odváděl
vrchnosti 4 slepice, panu děkanu sachých dní a plec
ného 3 kr., ovsa na koně, kdyš kněz k nemocnému
jede, 21/, čtvrtce a 3 vejce; robotoval 8 dni týdně.
Sedlák Matěj Balcar měl 80 str. (6 v II., 74
v JIL. tř.) dědič. rolí, pod 6 vozů (sena) luk a 2 čtvrtce
zahrady; úroků (ourok náležel -áduší sv. Ducha)
platil ročně 42 kr., vrchnosti odváděl k vánocům
B slepic, panu děkanovi jménem sachých dnů a plec
ného 2 kr. 3 den., sa obláče 3 kr., ovsa 2t/, čtvrtce
a 3 vejce.SelkaDorota Moravcová měla50str.
(10 v II, 40 + III. tř.) dědičn. rolí, pod 4 vozy (sena)
louky a pod 1 čtvrtci zahrady; platila úroků k sáduší
av. Dacha ročně 86 kr., vrobnosti odvádělak vánocům
11 elepic, dávky pana děkanovi jako Král, robotovala
2 dny týdně. SedlákJiřík Černý měl 87 str. (2
v II., 36v III. tř.) dědičných rolí, pod 2 vozy (sena)
louky, pod 2 čtvrtce sabrady; úroků k sáduší uv.
Dacha platil ročně 30 kr., vrchnosti odváděl k váno
cům 6 slepic, panu děkanovi jménem suchých dnů a
plecného 3 kr., sa obláče 8 kr., ovsa 3'/, čtvrtce a
2 vejce; robotoval týdně 1:/, dne. Sedlák Matěj
Černý měl 30 str. (3 v II., 37 v III. tř.) dědičných
rolí, 1 vůz (sena) louky a 1 věrt. zahrady;
úroků k záduší sv. Ducha odváděl 10 kr., vrchnosti
k vánocům 8 slepic, panu děkanoví jménem sachých
dnů 2 kr., ostatní dávkya robota jako Jiří Černý.

(Pokračování.)
Slašebníci a čeládka mapanství

královéhradeckém v létech1768a 1769ajich
služné. (Dle účtů s týchš let podáváV P—a.) Pokrač.
Dvůr Všestary: a ka mělislušného36 zl.,
volák 12 sl., 3 děvečky po 7 al., 1 děvečka pro kra
vín 6 zi. Dvůr Benedov: Šafář a šafářka 26 zl., vo
lák 12 sl., 3 děvečky po 7 sl. 1 děvečka pro kravín



6 sh -Dvůr Věkoše: Šafář a šafářka 26 sl., 3 děvečky
7 sl., 1 děvečka pro kravín 6 sl. Dvůr Klacov:

PŘutar a šafářka 26 z). 1 děvočka 7 sl. Dvůr Round
nice: Šafář a šafářka 36 sl., 1 děveška 7 zl. Vedle
zde -uvedeného slušného dostávala každé osoba z če
ledi příspěvek“ na maso 11/, kr. týdně, sa 53 týdnů
tedy 1 zl. 18 kr. Příspěvků na máslo dostávala
každá služebná osoba, šafáře a šafářka vyjímajíc, £ zl
ročně, tedy 36 osob 52 sl. — Přídavku na „pečeni“
u hodu Božím velikonočním, svatodašním, o posvícení,
na štědrý; den (ps ryby) a na hod Boží vánoční po
1'/, kr. na osobapočítajíc; pro 40 osob tedy 1 zl. na
každý z jmenovanýchsvátků. Na hrace k vaření
o postním výročním trhu dostávala každá alažebná
osoba 11/, kr., o podsimním trbo taktéž; 40 osob 2 zl.
De počtu dojaých krav ve dvořích dostávali šafáři
na hrnky pro mléko po 4 kr. na kus; roku 1769
"úbrnempro 181dojnic 12 zl. 4 kr. Na travné loch
tuše a na mlíčny dostávali šafáři příspěrok na
plátno: ve dvoře Ssstenech. Bobdáuči a Benedově pu
1 sl 24 kr., ve Všostarech, Věkoších ms Klacově po
54 kr., v Roudnici 27 kr. Počet hlídačů luk v seno
seči a otavách, pak hlídačů obilí ve šních, jakoži
délka hlídání řídila ee počasím; r. 1768etélo hlídání
49 zl. 26 kr., r. 1769 však pouze 17 gl. 48 kr. Taku
vému hlídači placeno 2 kr. za den a 2 kr. za noc.

7. Z Pouchova. Minulé pondělí slavili ve
farním chrámu Páně Pouchovském svůj sňatek p.
Frant. Řehák, úředník při c. k. berním úřadě v Ja
roměři, rodák Slezsko-Předměsteký a slč. Maryša Po
cbybova, dcera p. Jvs. Pochyby, řídícího učitele
v Poachově. Mnogaja ljéta!

Z Věkoš. V úterý badon alaviti zde aňatek
svůj p. Václav Vlček, rolník z Pohřebačky a sl. Ma
tie Marečkova z Věkoš,

Ze Střebše Ve středu dne 4. ledna t. r.
zemřela zde pí. M. Vacková, matka profesora p.
Frant. Vacka z Kostelce n. O. Pohřeb konal se
v sobotu na hřbitov sv.-janský. Kondukt vedl vsdp.
Frant. Kerner, kanovník z Hradce Král, sa asi
stence 3 kněží. R. i. p.

Z Bohdanče u Pardmbie. Mládežmě
šťanské a obecné školy v Bohdanči sehraje v ne
děli dne 15. ledna 1905 v sále v radnici divadelní
zpěvohru: Budečské jesličky. Slova od Amerlinga
a Št. Bačkory, hudba od Horáka. Začátek o 4. hod.
odpol. Lístky v předprodeji v obchodě p. V. Po
láka. Čístý výnos věnován školním účelům.

Ze Střesetie. Dne 3. ledna t. r. pořádala
čtenářsko-hospodářská beseda zdejší večírek na roz
loučenou se svým milým předeedou dp. Leop. Ople
talem. Velké účastenství svědčilo, jaké lásky a úcty
jmenovaný m obecenstva požívá. Dojemným způsobem
rozloučili se přítomní se svým duchovním eprávcem,
který rovněž se elzou v okn děkoval za ten projev
lásky, jež byl jemu připraven.

Rolnická sehůze. Katolickýlidovýspolek
pro Častolovice a okolí pořádá v neděli dne 15.
ledna 1905 o 2. hod. odpol. v hostieci „u Včeláků“
v Říbinách rolnickou schůzi, při níž promluví o
otázkách rolnických p. Frant. Šafránek, rolník a
redaktor „Selského Listu“ z Dolního Města a p.
Václav Myulivec, redaktor z Prahy. Týž spolek
pořádá téhož dne 16. ledna 1905 o půl osmé ho
dině večer v hostinci p. J. Vilímka v Olešnici
spolkovou schůzi, při níž bude mluviti p. Václav
Myslivec o předmětu: Jsou-li kutolické spolky za
naší doby zbytečny. Po přednášce zábavný program,

Průmyslové museum podkrkonoš
ské v Hořicích z podnětu místníhospolka ma
sejníbo, řemes|nicko-živnostenské besedy, za účinné
pomoci odborné školy sochařské a kamenické, obce,
okrovu, ústavů peněšních: spořitelny, záložny, ake.
pivovaru, vešlo v tyto dny v život. Jako fankcionáři
zvoleni: ředitelem, správce odb. školy prof. V. Wein
zettel, náměstkem téhož zámečník Áat. Korál, jed
natelem odb. učitel A. Radi, poklsdníkem hodinář
Fr. Jiříček, knihovníkem odb. učitel Fr. Vondráček,
kustody sbírek učitel Jan Kyselo a natěrač Jos. Šípal.
Maseum vyrostší jako důsledek snažení města na jevo
daného zdařilou, rázovitou a uměleckým vkusem vy
pravenou „výstavou českého severovýchodo“ v Hořicích
r. 1908 pořádanou, vytknulo si ze úkol nejen praco
vati, ku podpoře živnostenského, řemesinického stuva
vůbec. šířiti a třibiti vkus ve směru umělecko-prů
myslovém, kráčejíc stále v před s pokrokem doby,
nýbrž také zvláště pracovati ke zvelebení průmyslu,
uměleckého průmyslu těch odvětví a toho rázu, jež
domovem jsou v našem Podkrkonoší. Ve-iký krok ku
předu v plnění těchto úkolů učiněn získáním inten
sivní součinnosti po vlasti naší nejlepší pověsti se
těšící odb. školy sochařské i kamenické v Hořicích,
v jejíž budově sbírky musea zatímně umístěny býti
nejí a kde zřísena bude moderně vypravená „čítárna
a knibovna“, v níž též bohatý majetek školní v tomto
směru všeobecně přístapným se stane. Vítáme s po
vděkem a radostí novou inetitaci doufejíce, že zao

butníc časem bude služeb plných prokazovati nejenHořicům, nýbrž i celému „Podkrkonoší.“
Z Dašle u Pardabie. V Dašícíchu sil

mice, vedoucí přes Roveň k Vys. Mýtu, stojí přeš
400 roků stará, prostorná dřevéná kaplička, u níž
bydlel prý až do konce 18. století poustevník.
V této kapličce visel až do let šedesátých přede
šlébo století též starobylý sličný obras Matky Bo
lestné, malovaný nesnámým umělcem s tímto
textem : „Matko,nejeu smrt štissteou tiem vypros,
jenš v Tebe doufají kašdý den ale i nám věiem
břiéšníkucm, toho swieta milovníkuom.“ K obrasu
tomu pojí se vypravování o sásracích, jež Bůh na
přímluvu Matky Boží očinil a tak občany dašické
— etitely Mariapské — od maobých pohrom za
ehránil. Dosud v ústech lidu koluje pověst o zá»
ařaku, který se stal ve S0leté válce; tu prý Švé
ové táhli na Dašice po třikráte, chtíce je vyplenit

« spálit, ale pokaždé prý povstala.pojednou.tak
veliká mlha, že zbloudili a do Dašic bepřišli.
Tento tedy zázračný obraz dal v létech šedesátých
minulého století zesnulý nyní dašický starosta Holý
« kaple odnósti a na místo jeho do kaple dal
bezcenný obraz malovaný nějakým samoukem. Pů
vodní obraz dal starosta — nejapiš obávaje se
prozrazení — pověsiti na sýpka a tam nalézal 80
až do svátků vánočních, „kdy měl býti odvezen
v bedně drabou do musea jakéhosi doktora, jenž
má své vlastní museum starožitností v Praze. Ná
hodou se o tom dověděla sl. m. rada dašická, která
obraz onen zabavila a po dohodě u pí Annou
Kňavovou z Karlína, dědičkou to zmíněného sta
rosty, jej pro město naše zpět získalo. Tak za
chován pro město naše památný a zázračný obraz,
který bude zase do starobylé kapličky na své dří
vější místo pověšen, aby i na dále byl palladiem
Dašic.

Z Her. Jelemí. Ples zdejší katol.-sociální
Jednoty koná se 22. ledna v hostinci p. A. Michaličky.
Hudba domácí. Jen zvaní.

Z Poděbrad. (Svěcenínové školní budovy.)
Doe 8. ledna 1908 ráno zavítal nejdůstojnější p. biskup
Dr. Josef Doabrava a ceremonářem dp. H. Doskočilem
do komorního města Poděbrad, aby posvětil novou
školní budovu chlapeckých obecných a měšťanských
škol, velkým nákladem obecním zbudovanou. Přivítán
na nádraží zástupci zeměpanských a samosprávných
úřadů odebral se velepastýř na proboštství; odtud ko
lem hodiny desáté v průvodu vdp. vikáře Pažouta,
místního duchovenstva u bohoalovců za hlahola zvonů
kráčsl do proboštského chrámu Páně. Za mo
hutného zpěvn „Ecce sacerd.s magnus“ přistoupil
aejdp. biskup k oltáři, aby po vzývání Důcha svatého
vedl průvod k nově postavené školní bodově. Průvod
byl imposantní. Celé město odělo se slavnostním rou
chem. Pocastě, k toma cili městekon radou upravené,
za znění zvonů a velebných zpěvů jpoatupoval celý
průvod takto: V předu kráčela školní mládež chla
peckých i dívčích ákol poděbradských, za nímí spolky
se svými prapory, pak celý zpěvácký spolek mužský
i ženský obce poděbradeké. Za řadou duchovních krá
čel J. Milost v pontifikaliích uděluje hustým zástu
pům obyvatelstva, které tvořilo špalír po obou stra
nách chodníků, vrchnopastýřaké požehnání. Za J. B.
M. kráčel kofže pán Filip Hohenlobe ze Šillinkefůrsta,
p. c. k. okresní hejtman Josef Smitka « veškerým
úřednictvem, starosta obce poděbraduké p. Josef Peták
s městskoa radou, zámecké úřednictvo v čele a ředi
telem p. Alfredem Salichem, mnoho hodnostářů z Nym
burka, Peček, Libice a nesčíslné zástupy obyvatelstva
všech tříd. Ve vzorném pořádku udržovaném ochotně
členy místního spolku hasičského postupoval průvod
náměstím k nově školní badově. Před branami velko
lepé budovy uvitaly Jeho Milost žačky a podaly mu
nádbernou kytici. Pan biskup mile poděkoval a vy
kropiv budovu zvenčí, nbíral se do prvního poschodí
do velikého sála „kreslírny“, aby avěcení dokonal.
Kreslírna k tomu účeli vyzdobena zelenými květinami
a poprsím Jeho Veličenstva činila nádherný dojem.
Za velebného ticha vykonal nejdp. biskap svěcení
uvnitř budovy; zavěsie kříšna stěna promlavil v pravdě
slova pastýřeká, obdivu hodná; opět a opět ukazoval
k Ukřižovanému, k tomu nejlepšímu vychovateli jak
mládeže, tak dospělých, vroucně vybízel k následování
toho vzoru nejdokonalejšího; citáty učenců, vědátorů
a diplomatů dokázal, že mravnost bez náboženství tuk
by prospívala, jako květinka zasazená v půda bez ko
řínků. S přáním mnoha zdara škole končil J. M., při
čemž neopomenul upozornit na příznivce dkoletví J.
Vel. císaře a krále. Po té vystoopil pan c. k. školní
inspektor Karel Kožíšek, který přál ze ardce, aby

nové budovy školní vyrostli mužové řádní, horliví
vlastenci, zbožní Čechové. Za provolání „slávy“ zapěna
bymna rakouská. Pan starosta obce poděkoval nejdp.
biskupovi a všem, kdo si o novou šzolní budovn zá
slah získali a písní „Kde domov můj“ tklivá slavnost
ukončena. Po té odebral se nejdp. biskup v průvodu,
cestou vřele pozdravován, do proboštského chrámu
Páně, kde praesente episcopo vdp. probošt Josef Zá
vodní sloužil tichou mši svatou. Po mši av. udělil
J. Milost v pontifikáliích požehnání. Nejdp. biskap
doprovázen ceremonářem dp. Hugonem Doskočilem
odejel o 6. hodině na večer z Poděbrad jaa vyprovázen
zástapci města i úřednictvem, kteří vřelými slovy tla
močili díky obyvateletva J. Milosti za ochota, oběta
vost a vyznamenání, kterého ee Poděbradům návštěvou
tak vzácnou dostalo. Ad multos annos.

Ze ile. K nestrannému posouzení du
chovního šivota katolíků v Žiželicích i těch „matrič
ních" podáváme zjevy tyto: V minulém roce zemřelo
ve farnosti Žiželické 69 osob dospělých. Z těch bylo
zaopatřeno av. svátostmi 61. Nezaopatřených tedy 18,
a nichž zemřeli 3 náhle, ke 4 volán kněz již pozdě,
jeden v nepříčetnosti se utopil, 10 zemřelo bez ev,
svátostí nedbalostí buď domácích neb svou vlastní.
— Nemanželských dětí narodilo se v celé farnosti 14,
legitimováno bylo 12. — Jednota klanění se Nejev,
Svátosti Oltářní měla členů a dobrodinců 59, — Spolek
av. Bonifáce 87. — Časopisů „Marie“ a „Kříž“ ode
bíráno 81, pro letošní rok přihlášeno však pfes 100;
rovněš členstva spolku av. Bonifáce a čtenářů „Sv.
Vojtěcba“ přibývá po nálešitém poučení v kostele ve
eměra obojím.
vedli „blavní“ slovo, to uš „moda“ nese asebon. Za
bengála „Záře“ a „Červánků“ trousí se rozumem
s „pohanské vzdělenosti“, apírá se jsoucnost Boží
dle téhož jejich „evangelia.“ A víte, 00 o takových
„pánech“ „od stava“ říká vášný lid? — — — —
Když dle vašeho rozumu Boba není, proč pak taky
na sobe potahujete tu pravdu, de jete k obrasa Bo
dímu stvoření ? Jak pak se máte podobati něčemu,00
—dle Vás — vůbec není?? Či myslí ten společník
Váš — ieraelita, še k vůli němu Pán Bůh nějaký —
extra sázrak udělá, aby uvěřil, še Pán Bůh je? Však
mu žádný s Vás neuteče, ať v Něho věří, nebo Ho

popřeé. Posměch si tedy činiti s bytosti Nejvyšší, routi se všemu spůsobem nejeprostším, dotýkati se
učení o Neposkyrněném Početí Rodičky Boší — to

prý. jest dle „Červánků“ — těm jistým „pánům“ od
stava —věcí dotolenod, čestnóu, avšak když se lid
veřejněupozorní, jací to „chlapíci“ v Žiželicích „osvětu“
Červánkovou šíří, — pak jsou páni redaktoři, i ten
v Žitelicích „od stavu“, i ten v Broě ibned „vzhůra“,
še prý to není heské tropiti si z nich smích. Oni že
jsou taky předce k obrazu Božímu stvoření, — ač po
zvířechn emýšlejí, mluví i pišog s tak — pod obraz
Boží — se zabazají, k neroznmné tváři (vždyť člověk
„dle nich“ je potomstvo opičíl!) ae přicbylujíce. Za
svitů „Záře“ a blýskavých „Červánků“ zkoušejí totiž
ti „učení“ páni, zdaž to taky půjde v Žiželicích nyní
bez Pána Boha, když jsou věnde v okolí v zemi již
trabky. Trefně však odpovídá ze sousedetví známý
dobrý a poctivý muž „Šalomonn“. „Já řko, lidičky,
když nám nepomohou ty meliorační trabky, co nám
položili v půdu páni. inženýři, — pak nám jisto jistě
pomůže — to jisté potrubí, které zakládá „feldmaršál“
Tonda ze Žiželic! Sláva věblasnému Tondovil Sláva
mu!.... Neutuchající potlesk obecenstva moudréma,
Šalomounovi badiš — odměnou!

Různé zprávy.
(4) Spolek emeritů vo Vídmi. Asi

před sedmi lety založen byl epolek kněží emeritů
se sídlem ve Vídni. Spolek ten má avé členy ve
všech diecésích říše a poněvadž čítá daleko přes
1000 členů, je zastoupen dle zákona o spolcích
pomocných z 6. červeuce 1892 aikoli valnou hre
madou, nýbrž delegáty. I naše české diecése čí
tají na 2 stě členů a tu nelze ge diviti, že se
uzvaly blasy, proč nošiti peníze do Vídně, když
máme svůj český spolek sv. Josefa, v němž lze
rovněž nabýti jisté renty k svému výsložnému;
je na tom měco pravdy, ale hlasy ty měly se o
zvati před sedmi lety a ne teprv dnes, kdy tolik
kněží k vídeňskéma spolku 86 přihlásilo. Dnes
nezbývá nic jinébo, než zájmy slovanského kněžstva,
ukázala-li by ae toho potřeba, hájiti. Ostatně je-li
něco Čistě mezinárodního, pak je to humanita a
kněz není dokonce povolán, aby v době takové
přiostřenosti národnostní, jaká je dnešní, přiléval
oleje do ohně a vnášel do stavovské své organi
sace otázky, jež tam nepatří. Ovšem jsme my
slovanští delegáti v menéině, ale je zcela přiro
zeno, že výbor správní a dozorčí musí sídliti
v místě spolku a že členové těchto výborů musí
zastoupeni býti též v delegaci, kde se o osudech
spolku rozhoduje. — Též se ozvaly hlasy proti
zvýšení premií a myslím, že se ozvaly vším prá
vem. Hned v první schůzi vystoupili jsme někteří
proti tomu, avšak musili jsme uznati důvody pro
toto opatření; poněvadž ge totiž ví, že spolek
pevně stojí, odpadly na mnoze mimořádné pod
pory, jež ae z počátku téměř brnuly a jevila se
nutnost, buď premie o něco zvýšiti, aneb přistou
piti k snížení vyslažného, čímž by byli poškozeni
nejpotřebnější s potřebných, totiž pensisté. Aby
něco podobného v budoucnosti 8e neopakovalo,
bylo třeba, jeduou pro vždy postaviti spolek na
pevný podklad technicko-finanční, aby výslužné ne
záviselo od počtu do pense vstupujících, nýbrž
aby každý za všech okolností a jistotou věděl,
mnoho-li 86 mu dostati musí a vstoupil-li skutečně
do pense, nežil ve straších, že se mu renta po
případě sníží. Spolek emeritů rakouských se sídlem
ve Vídoi nemá krom placeného jednatele žádného
úřednictva, ježto správu vede vrchní ředitel banky
„Janus“ zcela bezplatně. V brzku přistoupí spolek
k založení spořitelního a záloženského ústavu pro
okamžité potřeby kněžstva vůbec, jakož i nemo
censké pokladny pro své členy a je naděje, že
při značném základuím jmění rozvine vydatnou
Činnost, zvlášť zůstane-li věren svému úmysla, aby
posloužil kučžstva kapitálem pří úrokové míře co
nejmírnější a aby výtěžku použito bylo k snfžení
premií. Těmito řádky nechceme dokonce umlčovati
spolek sv.-Josefský v Praze, chceme jen mladší
kolegy upozorniti, že kněz nepotřebuje dnes sedati
na lep agentům společností výdělkářských, nýbrž
že se může a důvěrou obrátiti na ústavy kněžské.
Spolek av. Josefa má ovšem premie nižší, ješto
nevyplácí celou kongruu po desíti letech, jako
spolek emeritů, nýbrž po 20 letech, jakož i stou
pající renta je příznivější. To je zcela přirozeno,
neboť každý dělá, co dle svých poměrů může.
Někdy v únoru bude schůze delegátů a do té
doby mohou členové oventnelní přání svá vy
aloviti.

Akademické vudělání učitelstva?
V organisaci učitelské volalo ae i volá po aka
demickém vzdělání. Nevím, jak si to ti páni
představují. Snad chtí, aby nastávající učitel
odbyl škola střední a pak aniversita (filoso
fickou fakultu), techniku nebo akademii ma
lířskou. Doposud na učitelství se hrne mnoho
mladíků z rodin chadých nebo nemajetných
— aspoň nevím, že by některý učitel byl synem
továrníka, velkoobchodníka, velkostatkáře atd.
—ato ztépříčiny, že při učitelství najdou nej
dříve zaopatření. Kdyby se však tažby orga
nisace. splnily, prodloužila by se doba studijní
o 4 léta nebo i více, a nemohli by se majetkem
málo obdaření učitelství věnovati. Nemlavím
ani o tom, že by si ani bohate naše království
nemohlo zaplatiti učiteletvo s akademickým
vzděláním. Pochybuji také, že by učitel
se vzděláním akademickým — absolvovaný

„tedy filosof, jako učitel střední školy — od



že by tam byl spokojen. Učitelé stále by se
měnili, každý by chtěl býti aspoň v místě
okresního hejtmanství, kdyš uš ne na škole
střední, kde je přece práce lehčí, snadnější,
učebný materiál vybranější, kde žáky neschopné
možno vyloučiti, kde inspekční orgány nehledí
na to, aby byl celkový prospěch dobrý, Nej
lépe by bylo, kdyby místo nynějších paeda

ogií zařízeny byly jednoroční kursy, do nichž
y vstupovali abitorienti středních ško). Doba

stadijní prodloužila Uy se o rok, v němž by
kandidátům poskytla se příležitost osvojiti si
methodu správnou, a v němž by ce hudbě ná
ležitý zřetel věnoval. (Uveřejňujeme násor p.
učitele měšť. školy k volnému posouzení.)

(14) Pryč od Říma. Konečnězprotivilyse
štvanice „pryč od Říma“ samé německé vládě,coš jiš
něco znamená. Právě vydán od ministerstva kultu
zákaz, podporovati hnutí protestantské v Rakousku
penězi ze státních protestantských kostelních pokladen,
jenš měl býti vydán ostatně jiš dávno, poněvadě se
tu nejedná o milodary, nýbrá o peníz, nucenon berní
sebraný. Jak dlouho vláda praská tyto podpory trpěla,
tak dlouho stávala se vlastně účastnou náboženských
štvanic v cizí říši a my nemůžeme ani nyní bobodol
konstatovati, že výše smínóný zákaz stal se na sa
kročení rakouské vlády, která za p. Kórbra v pravém
smyslu slova — spala.

Dr. Kórber — přítelem social. de
maokratů. Social. demokraté na schůzi v Iošpraku
dne 8. t. m. ústy učitele Seitse chválili dr. Kórbma,
že stál vysoko nad Thunem a Badenim vykládaje

Pak se nám katolíkům moblo dobře vóst!
Protestní schůze katolíků vídeň

ských proti tupení všeho katolického a proti ne
slýchanému znenctění Nejsvětější svátosti všeně
meckým listem, jenž konfiskován nebyl, konala se
dne 10. t. m. ve vídeňské radnici za obrovského
účastenství tislců mužů všech vrstev obyvatelstva.
Btátní návladní, který propustil rouhačský článek,
byl ještě — povýšen. V přijaté resoluci žádá se,
aby zamezeno bylo zneužívání svobody tisku k ha
nebnému tupení dynastie, církve, náboženství. Dobře
pravil dr. Lueger: „My katolíci zjedaáme si právo
jen agitaci a budeme hledět, abychom dosábli
míst, jichž nositelé mají se starati o provádění
zákonů, a unestrpíme úředníků, kteří by necitili
s lidem.“ Zde nejlépe viděti, kam bychom došli,
kdybychom poslechli rady těch, kteří, chtějíce
míti pokoj, volají, abychom ke všemu mlčeli.

Jak hospodaříme! Naříkámena špatné
časy, stěžujeme a:, že pod tíší daní veřejných téměř
klenáme, ale zapomíná se, že mnohem vyssávajícími
jsou daně, které nám ukládají naše žádosti a různé
libůstky, jako ne př. kouření, V prvním období roku
lonského činil příjem státa za tabák a výrobky s něho
109,394.096 K o 4,000.806 K více než za tutéž dobu
r. 1908, Královatví České ve spotřebě tabáku jest na
místě prvním; ta prokouřeno27,641.515 K, o 784.287 K
více neš předloni.Doutaíků vykonřenovůbec 596,683.791
kusů a 1.738,005.811 cigaret. Celková spotřeba dout
níků vzrostla o 15 mil, cigaret 0 112 mil, kusů. Kou
ření šíří se zvlášť v nižších vrstvách a mezi mládeží,
kde by se především mělo pamatovati, še hlavní ctností
jest tu také šotření nejen jmění, ale i zdraví.

Bolnictvu poskytují sej různé snb
vemce, ale to Se o dobrodiní to dosud velmi
málo hlásí. Poskytují se jednotlivcům podpory na
sřízení plemenných stanic bravu vepřového, na
zřízení přípustných stanic kančích, na očkování
vepřového bravu serem proti července, na stavbu
vzorných chlévů pro brav vepřový, na chov drů
beže, králíků, koz, ovcí a včel, ale rolníci naši
jsou enad příliš zámožnými, v hrdosti avé selské
odmítajíce nabízenou 60*/,nf subvenci. Žádosti po
dávají se českému odboru rady zemědělské v Praze
prostřednictvím hospodářského spolku (družstva,
besedy atd.) nejdéle do konce měšíce úoora.

Co stála úprava Pert Arthura.
Když Rasové r. 1894 převzali Port Arthur z rakou
Japonců, zaplatili za všechno tehdejší příslušenství
212 milionů korun, V prvních Jetech ruského „nájma“
vydáno ne znovovystavění rozbořených tvrsí, loděnic,
kasáren, arsenálu, opevnění, stavbu železnice atd. 2
miliardy korun. Od r. 1897 bylo každého roku na te
sílení a zdokonalení povnosti vydáváno 160 milionů
rablů. Veškerá moderní úprava Port Arthuru, jak
byla před válkou, etála 2000 milionů rablů či 6 mi
lierd korun. Opevnění Port Arthuru stálo tedy Busy
0 něco více, než svého časn válce r. 1870—1871
zaplatila Francie válečného odškodnění Německa. A
z0 věcho toho dnes zůstaly pouhé trosky, ješ drží Ja
ponci.

Nový pramem přijmů vzejít může
„obcím, našemu rolnictvu vůbec, zakládáním ryb
níků, do nichž nasadí se ryby dosud tak málo
chované. Obeí nebo kolem teče potok, který ji
ného užitku nenese, leda že se v něm husy a
kachny brouzdají a rozlehlými, emrdutými kalu
žemi, ať už v obci nebo za ní, slonžiti má také
sa nádržku vody v případu ohně. Vybarviti se
z takovýchto sastaralých poměrů mnohdy občanům
ani nenapadne. A přece vhodným upravením pc
toka. menálho pramene i emrdutých kaluží, obec
často byzdících, možno bez velkých vydání zříditi
malé rybníčky, které, obtočené užitkovými stromy
a keři a v lůně svém chovajíce nělechtilé rybky,
státi se mobou vydatným pramenem do obecní
pokladaice. Také z ohledu zdravotnictví veřejného

(třeba vyříditi otázku vodní v každé obci. aby
nejen bylo dostatek zdravé vody na pití, ale též

tim rosluštěna bade otáske lázní letníchži-v 16
nejmenší obej, kde se moobdy občanům letního
času tétkou prac smořeným nedostává ani jednou
za rok příležitosti, aby si volným pobybem vo
vodě tělo své posílili. Jsou i jednotlivci, kteří ve
svém hospodářství zřisejí si.rybníčky, nelitujíce
nákladu. Ovšem rybníčky mají býti tak upraveny,
aby sloužily nejen rybám, ale labodily také oku,
jsouce okrášleny živou selení. Že by i lodička

poeěyla mnobým příjemnou zábavu, netřeba doládati. Jen -třebahlávu do. brati, e pak bez
mnohbého vydání krása i užitek roditi se bude
v každé obci.

Na prospěch ptáčků, pomocníkůsvých
v hospodářavví, bent ana, kdy led a sníh kryje
zemi, má se pamatovati v sabrádce zřízením vhod
ného útulku na sypání potravy. K toma se hodí bed
nička, ješ se připevní nejlépe na strom, aby pouze
jedna strana její, byla volnou; a tu sypou se drobty
bílého pečiva, obrysky a jablek a brošek, z kucbyně
rozličné odpadky jako kousky mase, kosti atd, kašdý
s ptáčků vybere si to, co se mu hodí. Milon zábava
můdeme si tu připraviti, zatkneme-li na strom neboi
ns okno tyčku na setr dlouhou, oa horním konci
u tenkým provázkem, na nějš se zavěsí kůstka s ma
sem, nebo ořech vlaský, jemuš asi třetina od špičky
odlonsknata, s poněkad odhsleným jádrem. Sýkorka
brsy najde mlsku, a kýváním na provásku každého

ptečích budek. Ptáčků rok od roka ubývá, natno je
tedy chrániti poskytováním jim útolku. V každé dn
mácnosti jest nějaké prkénko, s něbož chlapci velmi
rádi apraví ptákům přiměřené budky. Na každém

opeřenci nám několikráte splatí.
Ze zemského fondu sirotčího vkrá.

lovatví Českém, spravovaného zem. výborem, do 16.
list. min. roka zřízeno při různých ústavech pro vý
chovu a ošetřování chudé. osiřelé a opuštěné mládeže
817 stipendií s celkovou podporoa 227.802 K, z nichá
obsazeno pouze 618 míst sroční podporou 178.816.70
K. Na výchovu téže mládeže v rodinách (u pěstou
nů) bylo povoleno v 94 okresích |790 dětem úhrnem
88.209 K a mimo to povoleno ještě podporování 972
dítek za náhradu 108478 K. Oslkem činí povolené
roční podpory sem. sirotčího fondu 424.077 K. Dosad
všakmnobookresů—mezi niminejvíceokresůČeských
— neprovedlo jednání o povolení podporna výchova
sirotků a opuštěných dítek v rodinách nebo u pěstounů,

ve vlasti naší na škodu ubobé mládeže zaraženo. Ta
naše trestahodná pohodlnost! Naříkáme, še my Čo
chové jsme všude odstrkování, ale když se nám k na
šemu dobra něco nabízí, ani si toho nepovšimneme.
Zem. fond sirotčí může v ústavech, v rodinách a u
pěstoanů podporovati řádné vychovávání asi 3.000
chudých sirotků a opuštěných dítek ročním nákladem
asi 600.000 K. Nákladem fonda toboto bude také
postaráno o opatření dětí nevyléčitelně chorých, baď
v ústavech již stávajících nebo v cborobinci, kterýž
bude nákladem zemského fondu postaven.

Pro domácnost, Sekaný zajíc. Usekají
neb umeloa se ze zajíce kýtky, váží-li '/, kg, přidá
se k nim téš */, kg vepřovéh) masa, 3 rozstrouhané,
vínem neb smetanou navlažené žemličky, 1 celé vejce
a 2 žloutky, malý koueok ustrouhané cibule, kousek
sekané citronové kůry, dle chati soli a lžička mícha
ného koření. (Utiuče se totiž dohromady pepř,nové
koření, zázvor, dimisn, bobkový list, malinko květu;
toto míchané koření nazývá se také kořením paštiko
vým a má býti v každé kachyni po ruce, neb se hodí
i k jiné sekané pečení). Přidá se téš asi 6 dkg na
drobno sekané slaniny. Všechnose dobromady probněte
a utvoří se s toho šiška podobná zaječímu břbetu,
pomaže se rozklepaným bílkem, obloší se na nudličky
krájenou slaninou. Na pekáč dá se kousek mrkve,
petržele a cerele s jedna cibule, vše na kousky na
krájené, na to se vloží mázdry u kosti z těch zaje
čích kýtek, přidá ss několik lžic dobrého vinného octe,
asi 5 srnek pepře, nové koření, zázvor, kousek bobko
vého lista a enítke dimiánu, na to pak ae vloží pajíc
a nechá se v troubě zapéci. Pek se přileje na něj
kapka hovězí polévky, aby byla šťáva a ton 20 i mem

pečením polévá. Když má býti dopečen, rozkvedlá sov dobré kyselé ametaně lžička monky, zejíc se tím p>
leje a kdyš jest upečen, vyndá se na mísu, omáčka
s tou zeleninou se procedí, okusí se,-jast-li-je příjemně
pakyslá a naleje se na rozkrájeného zajíce. (Podobné
se může dělat z inava hovězího, kdyd "není zajíc). —
Šunka „Maršál“, Zbude-li kousek vařenéšunky,
neb uzeného masa, může se z toho udělat rychlý pří
krm. Pro jednu osoba nakrájí se tolik uzeného vařeného
masa na tenké ploché plátky, aby tím bylo pokryto dno
omeletkového plechu, dá se na plech kousek sádla s
nechá se to asi pět minut rychle omažit. Pak ae roz
kredlá v lžící smetany jedno vejce, neplná kávová
lžička mouky, malinko soli a zapečená šunka se tím
saleje; ve třech minutách jest to zapečené a hned zo
to dá na stůl. Pro více osob musí se to ovšem dělat
v troubě na velkém plechu. (Pozn. Čtenářky našeho listu
díky vzdávají veleváš. sl. pisatelce receptů „Pro do
mácnost“ a těší se na pokračování. Recepty se velmi
zdárně osvědčují. Jedna z veleváš. čtenářek ráda by
snala recept na „biskapský cblebíček“ z jišníhoi
z našeho ovoce sušeného a doufá, že neznámá piss
telka něco podobného na tomto místě sdělí.)

Realisticeká informace. Helvetský„Čas“
píše, že + Jan Spáčil-Žeranovský věnoval 86 šur
palistice v Obnově a na konec v Hlase. — Ne

zpravodajství, kdyby se byl „Čas“ nedávno až
příliš nezajímal o zesnulého. S veřejností my ne
realisté sdělujeme, že Spáčil v redakci Obnovy
nikdy nebyl a že na konec byl redaktorem Rati
bora, nikoli Hlasu.

Neštěstí málo kdy přichází samo. Tak si
právem mobou postesknout rolníci, když čtou úřední

správy našich bejteasetví, jde státní svěrolékařine.

vyšší roskazy připravají chovatelé dobytka ma blíššeí60 nemov, měknutí a Jámavku kostí, které prý 00
jistě dostaví následkem letního sucha. V některých
okresích, jako k. p. Valašsko Moziříčském, dle úřední
vyhlášky nemoe te jiš vypukla. Je to následek modo
statka kyseliny fosforndné a vápna v letoší píci. Proti
tomoto škůdci stává sde jediný záchronný a Měivý
prostředek a to je pravé, jedaprosté pícní vápno, jeho.
se do číra přidává špetečka. Prostředek ten nemáme
daleko, nemusíme proh jako dříve za hranice. Veáené,
zaručené čisté zboží vyrábí naše domácí firma Druž
stvo Hospodář v Miloticích n. Bečvou. M.

V pentech šidovských ocitlase v Ci-:
tově pod Řípem rodina chalupníka Frt. Podráb
ského. Exekuce stíhala exekuci. 7. t. m. přišel
zase nedočkavý věřitel žid Gross a komisí. Žens
jsouc sama doma, zavřela se v cbalapě; přes to
se komise dostela dovnitř. V rosbouření obou
stranném dostalo se ubobé ženě pěstí do tváře,
pašba strážmistrova poznamenalaji na šivotě a
žid Gross sukovítým klackem udeřil několikráte
besbranou ženu, če tato krví zbrocena klesla ma
zemi, majíc lebeční kost proraženou; pak slavné
komise zmizela. Zda přece už jednoa prohlédne
lid náš, a přestane se plaziti k dobrodineům ši
dovským|

Zdravé děti. Znamenitý lékařa učente te
prvo v nejnovějším čase opětaů 60 vyjádřil, ža se dé
tem do 14-roků rozbodně žádná zraková káva nemá
dávati. K výroku tomu připojají mnozí vynikající by
gienikové mnohé důtklivé výstrahy s tím doložením,
že jiš přes 10 roků jako nábrada za nervy rozrušající
kávu zrnkovou vyrábí se s vůní a chatí zrnkové kavy
aladové káva, jejíšto účiasky na zdraví nales amidosti.
oceniti. Kde nomohou se udhodlati,aby též dospélým
v rodině podávala se firmou Kathreiner vyrobená sla
dová káva bez přídarka kávy zrakové, tem nechť sí
neobtědují ulsdovou káru aspoň dítkam čistou a cjlnou
připravovati. Při tom budiž podotčeno, že dle dlouho
letó zkušenosti Kathreinerova sladová káva Kneippova
dítkám od nejútlejšího věku, kterým čisté mléko často
se zprotiví, velmi prospěšnou jest a de ji pro její la
hodnou choť rády pijí. V době dětského vývina pře
máhá Kathreinerova sladová káva Kneippova táš chu
dokrevnost, bledpičku, noční rozčilení, slabost a bídný
vzrůst velmi účinně vo spojení a velenutným mlékem,
jelikož je lehce stravitelné, výšivná a tvoří krov.

Činek tento má pouze pravá Kathreinerova sladová
káva Kneippova, která ve prodává v původních ba
líčkách s obrazem faráře Kneippa.

Adressářčeského- průmyslu a če
ského obchodu sestavujeprávěObchodnickéjed

„nota pro Morava a Slezsko v Brně. Čínf tak proto,
Poněvadě denně přesvědčuje se, že živnoutnictvo deské
z valné část: nemá vědomí o českých podnicích. Jelikož
bohažel ví, de adressář tento zakoupil by si divno
stník málokterý, doračovati bade jej každému českému
divnostníku úplně sdarma. Adreseař obsahovati bade
tolik stran, kolik firem českých +8 přihlásí. Každá
firma za pouhých 10 K bude míti právo na plnou
strana velké osmerky. Exemplářů tisknouti se budou
4000. Při počtu přesahujícím 1200 českých podniků
vydáno bude výtisků množství vyšší. Aby byl dílem
dokonalým a spolehlivým, prosíme o součinnost i ve
řejnost naši. Kdo nejste majiteli dobře prospivajících
a důvěry hodných podniků, sdělte = námi alespoň,
jaké české podniky založeny jsou v obcích Vašich,
uneb v blízkém jejich okolí. Jedná se o posílení če
ského průmyslu a českého obchodu, obětujte proto
ten drobet času a práce! — V měsíci arpnu 1906
uspořádá Obchodnická jednota velkou výstavu osad
nického sboší a výstavu předmětů, ješ slouší kn mě
tení, vážení, uchovávání, zkoušení, čištění, připravo
vání atd. tohoto sboší, a to ve všech místnostech
„České obchodní akademie“ v Brně, Giskrova třída
čís. 38. Vystavovati smí jediné firmy české. O přijetí.
jich rozhoduje zvláštní výstavní výbor. Je to první
výstava tobo drubu v zemích českých. S interessenty
budou podrobné podmínky eděleny na požádání. Za
výstavy uspořádán bude manifestační sjezd českého

obchodniotva z Moravy, ze Slezska a Slovenska uherského.

MNpousta granátů 4000 vychrlenana Port
Arthur v den dobytí 203metrového pahorku. Jaké
zpustošení a rozechvění spůsobeno tím v pevnosti, ne
třeba dokládati.

"Tržní zprávy.
Y Hredoci Králově, dne 7. ledna 196. 1

bl plenice K 17 30—00 00, čita K 00-00—00 00, jedmor
ne K 11'390—12*10,ovsa K 760—770, prosaK0000
—0000,rikveK00:00—0000,hrachu(modrý)K0000
—00:00, doči., K 0300-00-00, jaho)K26 00—00*00, krop
K 30:00—+00), bremborů K 640—700, jetelového
semene červeného K 12800 —130'00, jetelového semene
bílého K000-00—000'00, růž: K 00:00—00'00,máku
K 00'00—0000, lněného semene K 00:00—0000, 100
kg žitných otrub K 1380—00 00, 100 kg pěen. otrub
K 12*40—00'00, 1 kg másla K ?*40—000, 1 kg sádla
vepřového K 1:68—000, 1 kg tvarohu K 0-38—0"30,
1 vejce K 0-06—0"07, 1 kopa zelí 0:00—0*00, 1 kopa
petržele K 0-00—0:00, 1 kopa kapusty K 100—200
1 hl oibule K 12'00—16'00, 1 kopa drob. seleniny K
0-80—1:00, 1 pytel mrkve K 9'00—23-40, ! kopa esrelo
0 00—000, 1 kopa petršele 2-00 —38:00,1 bl jablek 6:00
— 8-00.. — Na. týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 7. měs. ledna 1905 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice bl 33, dita 30, ječmene 108,fovua
29, prusa —, vikve 1, hrachu —, čočky —, máke
—, jehel —, krap —, jetelorého semínka 203,
dněného semene 1. 9.) Zeleniny: self — kop,
petrásle53 kop, kapusty 14 kop, cibule 15 bl, drobné
seleniny46kop,mrkve7 pytlů, osrele—kop, brambor



24 bl. 8) Ovoce: jablek 6 ki, hrašek — bl,
4) Dasbaého dobytka: vepř 33 kusů, podeviačet 190
kosh, kůdtat 0 buay.

(Zasláno.)
Ctěné rmě

J. Pilnáček,
c. a k. dvorní továrna na mýdla, svíčky,

voňavky a sodu

v Hradci Králové.
Pe několikátém použití Vašeho mně zaslaného

pracího prostředku pod názvem „Salmiak-terpenti
nové mýdle v prášku“ jsem se přesvědčila,že jest
tento Váš výrobekjeden z téch nejlepších, které
jsem kdy při čistění prádla byla upotřebila, neb pří
použitíVašeho „salmiak-terpentinového mydla
w prášku“ jest praní a čistění prádla velice
usnadněno a urycbleno, beze všeho namahání
a redle toho jsem skoremžádné mýdlo i sodu ne
potřebovala, jen tuze špinavé prádlo je třeba doda
tečné ještě namydliti.

Podotýkám ještě, že jsem s výsledky Vašeho „Sal=
mlak-terpentinového mýdla v prášku“ relice
spokojena, neb používánímtohoto pracího prostředka
se snčhobílého prádla s příjemnousvěžívůní beze
věoho bílení na bělidledocílí, tedy nejen čas, ale
i prádlo s peníse se ušetří; prášekpakani prádlu
ani rukám neškodí.

"Tentonepřekonatelný prací Váš výrobek od
poračují všem rnámým rodinám a všade se velice za
miouvá. Jakmile mně zásoba vyjde, objednám hned zas
novou zásilku.

Znamenám s veškerou úctou

Anežka Fišerová,
choť vrchního celního kontrolora.

Praha-Smíchov, Jeronýmova ulice číslo 11,
Ď. prosince 1904.

Osvědčení.
Podepsaní mají za svou povinnost veřejně díky

vzdáti panu

Bedřichu Čápkovi,
varhanáři v Poličce,

za solidní a pečlivé poštávení nových varhan ve chrámu
Páně v Subítově, jež slovutný mistr p Jos. Nešvera, ka
pelník metropolitního chrámu Páné v Olomouci aknížecí
arcib. revisor varhan prohléduul, řádněpřezkoušel a tento
úsadek o nich podal:

Nástroj ten jest solidně a pečlivé sestrojen a po
staven. Měch dodává celému nástroji dostatek stejnoměr
nébo větru. Intonace jednotlivých rejstříků je při čistém
ladění případná. Pleno zní mohutně. Mechanická část
pracuje přesné a tiše. Materiál jest veskrs pravý a ze
vnějšek vkusně proveden.

Souhrnem řečeno, lze varbany výše jmenovaného
chrámu Páně účeli vytknutému úplně odevzdati.

Cena vzhledem k jakosti varhan uení vysoká a
proto doporučují podepsaní p Bed. Čápkastavitele varhan
v Poličce vřele a s dobrým svědomím všem, kdož nových
varhan potřebují.

Na Subířově, dne 23. listopadu 1904.

Frant. Popelka,
starosta a předseda konkurs. výboru.

Ed Roška, Jan Matonoha, Fr. Můller,
ředitel kůru, farář. kostelní hospodář.

g -—Y
= 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.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
E o e

KAAOOAOOXXXOOOCX

| Půjčuji za nejmírnějšípoplatky

maškarní
a divadelní

ws- oblekyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

KIXXXXXXXXRXRKXX

PIAV
PIANINA

aHARNONI
: ších
. M bk levné,

též na splátky avýměnunabízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

2 Sklad Eliščinonábřežíproti lab- i
shému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Závod umělecký a papírnický

Jos, Kieslichav Hradci Král,
doporučujeobrazy Madonny a Krista, „
obrazy a zreadla všech možných /
drubů, kříže, sochy, požehnání,
stojánky na fotografie a nej

různější

umělecké předměty,
Výroba moderních

ve vlastní

Veškeré

3 druhy papíru
a psací potřeby,

skvostné kassety,
alba, památníky,

hry, kalendáře, poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obsluha, levné ceny, velký výběr.

vHradel Králové.

Vyrábístaráčeská

továrnanamýdlaasvíčky J,Pilnáček

jest pravé, nepadělané jádrové-mýdlo nejlepšíjakosti, velice vydatné a při tom .
—ryze českývýrobek| —
Podporujte proto náš český průmysla kupujte vždy

a všude výlbradně jen

„Pilnáčkovo mýdlo s ovečkou“!

Navštivenky všech drahů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

+ +

Koberce
SRB“ chrámové

Koberce

Koberce
PRE“ běžné

Předložky
M- | k lůžkům

Láclony <=
a Soupravy

kapojte přímo z továrny

Vás Marvana,
Hlinsko v Čechách.

Cenník zdarma, franko.

+ +

Bursa práce v Hradci Králové,

Práci hledají: Mladší knihař ze Sedlic,
sazeč, kamenotiskař, obuvník z Kard. Řečice, učeň
na řezbářství z Dobřeuic, trublářský pomocník
z Nových Dvorů u Sedlic, mladý ženatý muž by
přijal místo sluhy neb podobné. Učeň z Rychnova
žádá za míato holičeké. — Přihlášky přijímá
„Všeodberové sdružení křesťan. děl
mictva“ v Hradci Králové.

Studniční

pumpy
universální, které neza
mrzají A nerezaví, v nej.

lepším provedení,

ssací Čerpadla,
křídlovky, řetězovky,

stříkačky
mahradní a močůvkové,

vodovody,

samočinná napajedla
pro dobytek,

větrné motory
vyrábí m má na skladě

V. Strnad, strojimv Libici 1.(.
WE“ Žádejte cenník!=



K sezóně

plesovýchtoalet
odporučuje

J. F. Langhans,
©.a k. dvorní fotograf v Hradci Králové,

svůj jedině zařízený atelier pro fotogrefování při

světle umělém.
Při úplně stejných cenách lze za každé hodiny večerní poří
diti strojem mým snímku od denního světla k nerozesnání,
Převlékání v případě tom odpadá, jelikož snímky lze

provésti hned v úboru plesovém.

WWSvatební skupiny.

00000000

|
Rozšiřuje

„Časové

Úvahy“!|ea|
o ) E; k; KOA E
Ro 92 8 G.
ba Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

še© Knihy
se hudebniny
"2 w .kAa časopisy
R SRB“ české i jinojazyčné<
KCz40 má stále na skladě a může okamžitě

2 dodati
pw) první královéhradecké knihku

poctví a antikvariát “

JAN KALIS,
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 nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

bes svýšení cen. — Založeno r. 1843

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Anlikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kntho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
lávých $ 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.

WS“Denní prodej novin. <

jednompokoji

a kuchyni —

kz:

na spracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
wíno, bílé i červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské),
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nýms diplomy s právem rašení slaté me ,

Vzorky zdarma a franko,

— a

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

j všech kostelních paramentů,
praporů a kovového nůčíní.

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

18800-Befo dun ValodoBudně1AudeB00Bod-Budrdnd-0: 0-00007 006.0 8 0000200 00 B0000 060

Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchvně, celé zařízení

se 'snačnou slevou
buď jednotlivé neb v celku

ihned na prodej. "Za
Bližšísdělí Josef Andrejs, dorovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).VO
[© uubacta bankadanaka O)

P. T. obecenstvu

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti
avůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu 

kočárů a sání
vůbec všech druhů povozů do oboru kočár
nického spadajících.

Rozšířil jsem postavením nové

závod svůj na takový stupeň, že mohu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vyhovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Bačte prohlédnouti můj sklad
v Pospíšilově třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník.

PYEPTEUETO©

knihkupectví. -9m

Telefon č. 17. Peací stroj. —



Příloha
Literární list.

I.

(Váeslava Vladivoje Tomka: Paměti s mého šivota.)
Díl I.

Kniha, jejíž titul v záhlaví tohoto článka
stojí, znamená v našich poměrech literární

událost prvního řádu a při tom mápro výcbodní Čechy vůbec a pro král. věnné město
Hradec Králové zvláštní zajímavost.

Nestor naší vědeckéa literární společnosti
jako kmet sedmaosmdesátiletý vydává v ní
vzpomínky svého života. Memoirová literatara
jest u nás vlastně novinkou, neboť v ohledu
tom se doposud poměrně málo dostalo do
rukou českého čtoucího obecenstva, aby 8e
o bývalých starých časech a nejasných udá
lostech z vypravování jejich současníků poučiti
mohlo. Jest to v našich poměrech smutný zjev,
že vzpomínková literatura n nás teprve až dnes
do mody přichází, když v obyčeji našich bn
ditelů bývalo psáti ei denníky — —

Palacký psával každodenníček, který te
prve nyví se tiskne; Jungmann činil si různé
zápisky a osobní poznámky, které v letech
sedmdesátých byly vydány; paměti Kollárovy
z jeho dětských a mladých let ovšem že již
v letech šedesátých vyšly, ale ani dnes ještě
ku podivu jejich znatelů nedocházejí žádoucí
zasloužené pozornosti; Klicpera své podrobné
paměti, když se s akademickým gymnasiem
r. 1853 octl ve vyšetřování, spálil; Havlíček
zanechal fragmentární své paměti, jež v letech
sedmdesátých „Osvěta“ otiskla atd.; tak že se
může souditi, že ve kruzích naších předbřezno
vých vlastenců bylo všeobecně rozšířeným
zvykem, veškeré osobní a veřejné důležitosti
zaznamenávati. Když pak tak maličko z toho
doposud na veřejnost přišlo, skoro se obáváme,
že většina rozmanitých? pamětí a vzácných
denníků z nerozamu a nedbalosti byla ztracena
a zničena.

Jest to docela možné, neboť sami známe
případy že písemní pozůstalosti mnohých |zá
važných osobností u nás svěřeny;byly ka pro
hlédnutí a urovnání všelijakým | literárním
ochotníkům, kteří o práci velice mnoho rádi
mloví, ale skutečně nedělají nic, tak že svěřené
jim cizí věci nikdy v pořádek neuvedli, ale
obyčejně zavinili, že byly na konec pohozeny
a zmařeny.

Zejmena pak sluší posnamenati, že s pí
semními pozůstalostmi a korrespondencemi
kněží jedná se přímo barbarsky, tak že po
více než-li tisíci nanejvýš závažných českých
kněžích zachovalo se chadičké něco sotva v de
síti procentech. Následkem toho celá řada vy
nikajících mužů ze stavu duchovního osobní

vou důložitostí z veřejné paměti zbytečně vymizela!
Snad by se ve eměra tom dalo ještě nyní

leccos napraviti, proto důtklivě na záležitost
tuto upozorňujeme, aby písemní pozůstalosti
a korrespondence, alespoň v zachovaných jejich
troskách, byly před další zkázou chráněny a
sice odevzdáním jich do vhodných k tomo

tavů, především do knihovny Musea království
eského v Praze. Svěřování věcí takových

soukromníkům ani k nablédnutí odporačovati
nelze! Veřejný ústav, jako jest české Museum,
především odevzdanou mu k uchování pozů
stalost přesně zinventuje a veškeré, žijících
osob týkající ee choulostivé dokumenty na pří
slušnou A potřebnou dobu dvojím razítkem
sapečetí a nepřístopnými učiní. Proto může
každý klidně číkolivěk písemní pozůstalost
s případnými osobními výhradami ústava tomu
svěřiti bespečněji, než-li když je odevzdá 800
kromníku. Kam to poslední u nás dovedlo, toho
emotná zkošenost začíná býti patrnoul

Vzácný náš historik Tomek ovšem že si
své osobní vzpomínky a písemní památky
urovnal sám. Zabavoval se stím již přes třicet
let a nyní bohaté své pamětiveřejnosti podává.
Kniba ta vzbudila takový všeobecný zájem,
že vydavatel její, „Matice Česká“ v Praze, snad
doposud nedožila se podobně hojné poptávky
na žádný jiný od ní vydaný spis. Proto není
nemožností, že Tomkovy Paměti budou co nej
dříve rozebrány.

Tomek začíná sv“ Paměti rokem 1818,
ale uvádí, že vlastní jeho paměti začínají ro
kem 1821. Jevištěm jejich jest Hradec Králové,
kde se v domě č. 184, na jehož místě bylo
napotom postaveno staré Borromaeum, dne
31. května 1818 narodil. Neprvnější svou po
sornost věnuje ovšem že svým rodičům a potom
v pestré drobnomalbě líčí osoby a poměry
hradecké v letech dvacátých a třicátých minu
lého století. Zvláště obšírně vypravuje při tom
o rodině za tehdejší doby „nejbohatšího kupce

a nejváženějšího měšťana“ v Hradci Králové
pana Josefa Jana Kučery, jemuž tehdy patříval
dům „u černého orla“ va Velkém náměstí, kdo
býval Tomek za svých dětských a studentských
let jako doma.

Ve vylíčení tehdejších hradeckých škol,
elementárky a gymnasia, podává vzácný autor
kus kulturní bistorie svého rodiště.

Něco z toho zde přetiskovati pokládáme
za zbytečnost, neboť pokládáme za věc samu
sebou se rozumějící, že v Hradci a ve východ
ních Čechách jak v rukou soukromníků, tak
ve všech veřejných knihovnách bude se ©nej
kratší době nacházeti tolik výtisků Tomkových
Pamětí, že budou moci v originále kolovati
mezi čtenářstvem, jež se bude chtít s nimi 8e
známiti.

Povypsání svých vzpomínek dětských a
gymnasijních líčí Tomek svá stadia filosofická
a právnická v Praze a napotom podrobně roz
vinuje v Pamětech svých obraz dalšího svého
života, osudů a působení až do r. 1860.

Vlastenecká idyla prvních let čtyřicátých,
rachu a hluka plná léta 1848 a 1849 a napo
tom „mrtvé“ desítiletí absolutismu Bachova
vylíčeny jsou Tomkem v podrobném a přesném
přehledu tak, že Paměti jeho ve mnohém stá
vají se korrektivem dnešních našich dosavád
ních názorů na ony časy,jež fantasie také roz
manitě přebarvila, že na mnohých stranách
Tomkova sdělení a jeho výklady, jež činěny

json Da základě osobních zkušeností, překvapojí.
Poněvadž Tomek vypravaje své paměti,

své zkušenosti, své názory, dalo se předce oče
kávati, že každý jeho čtenář bude od mého po
učení a vysvětlení očekávati o věcech, jichž
spolu nezažil, jako měl příležitost Tomek,

Ale na místě toho ku překvapení všech
sondných mužů vyskytly se v naší veřejnosti
hlasy čtenářů Pamětí Tomkových, kteří jej,
pamětníka, chtějí pončovati, jak u co prý kdy
bylo. A dokonce nepřejí mu ani té míry vol
nosti, aby vypravoval tak, jak mu vlastní mí
nění a názor vyprávěti káže, vnacajíce mu
o tom a onom případu smýšlení své vlastní,
což ovšem že působí jenom komicky.

To předce jest jasné jako „dvakrát dvě
jsou čtyři“, že Paměti Tomkovy musí se krýti
s jednáním a působením jeho a nikdo nemůže

předceočekávati, že bude vyr něcodocelajiného, než-li co před padesáti lety prožil,a že
bude na místě svých pamětí ze vzduchu paáti
to, co si ten nebo onen mladý pánv posledních
letech o době té smyslil.

Zejmena Tomkův názor na kutnohorské
působení Havlíčkovo překvapil některé jeho
vynější ctitele. V ohledu tom musí se předce
pochopitelně Tomkovi ponechatiúplná volnost
slova. Havlíček byl s Tomkemnejdůvěrnějším
přítelem, intimním kamarádem a proto za své
mínění o něm jest především zodpovědným
sám sobě a svému svědomí. Když o něm napsul
a vzpomněl všeho, co je spolu ve přátelský
svazek poutalo, nebylo by bývalo právě vůči
čtenářetvu správným, kdyby byl býval zamlčel
a nepověděl to, co je později rozdělilo. V tom

rávě spočívá jedna z nejsilnějších stránek
omkových Pamětí, že jest v nich upřímným

a pravdomlavným, že v nich nelže a že v nich
nelíčí něco, co ve skutečnosti jinak posuzoval.

Ve příčině Havlíčka má Tomek na své
straně druhého jeho nejdůvěrnějšíbo přítele a
sice Dra Viléma Gablera, který také vicekráte
veřejně opravoval názory o Havlíčkovi v le
tech osmdesátých pronášené. Proto třebas že
jsme byli také tím a oním ve sděleních Tom
kových překvapeni, máme za věc urbanity 8
taktu jebo mínění ponecbati bez poznámky a
to proto, poněvadž Paměti Tomkovyjsme vlastně
jenom a hlavně proto čtli a prostadovali,
abychom se z nich dověděli, jak právě Tomek
na to a ono, co se stale, vzpomíná. V tom
předce spočívá jejich jádro, účel a zajímavost
jejich poblikace.

Nejpodstatnější a nejdůležitější partií
z Tomkových Pamětí jsou jeho vzpomínky a
doposud šíře neznámé události z let padesátých.
Když se sezná to, jak on klidně a věcně na
prospěch a zdar českých poměrů působil, jak
on je hájil, jak nepřátelství vůči nim tepal,
jak zejmena tehdejší pražskou policii cejchoval,
8 tím, jak se chovala radikální klika, jejíž
vůdce Karel Sabina napotom konečně byl
v pravé své podstatě objeven, potom nezbývá,
než-li předpůsobením Tomkovým uctivě klo
bouk dolů.

Jeho příkladná pracovitost, vzorná vy
trvalost a s největším osobním sebezapíráním
rakou v ruce jdoucí nezištnost staví Tomka
v řadu českých klasických postav v ohledu
každém. Tomek jeví se nám ve všech směrech
jako celý muž, který ze sebe nikdy nedělal
více, než-li skutečně byl; který nikdy se ne
ohlobil vědomostmi, než-li kterých potřeboval

a jež prokázatí mobl; který nikdy nedral se
do popředí, když tam nebyl zavolán a který
vždycky hospodařil jenom ve své vlastní kapse,
dle jejíž náplně skromně žil.

Paměti jeho jsvu vzácnou knihou, v níž
se každý její čtenář dočte pouze ošlechtilých,
vážných vznětů, jež byly stálým šťastným
kompasem Tomkova požehnaného věku. Proto
spis ten upřímně a rádi vítáme, nejenom jako
přehled důležitých událostí českého života, vy
líčení rozmanitých veřejných poměrů, ale také
jako vzácnou antobiografii silného, důsledného

a nanejvýšoo apravdomluvnéhomuže,který neochvějně jednal a mluvil vždycky tak,
jak skutečně také smýšlel. A to byloa je
u nás, bohužel, vzácností — —

Na druhý díl Pamětí Tomkových se srdečně
těšíme!

„Blaničtí rytíři.“
Pokrokářům Česko-Třebovským věnuje —X.

IL

Stahují se černé mraky
nad Třebovou, nade městem.
Duní z dálky, jak by šeptero
vyprávěly staré zvěsti
o tom, kterak Svozil zahrál
na polnici na válečnou
pokrokářům v káře stkvělé
Chvilku šepce, pak zas hučí,
jak by proud se rozpěněný
prodíral těsnými břehy;
burácí již moře jekem,
až se v nitru zemé chvěje.

Bouře to snad s krupobitím,
s lijákem a blesků letem
nad Třebovou roztáhla se?
Zrovna ne, však bouře jiná
stejně prudká, hrozná, strašná
stavila své bujné lety
nad károu a nad Blaníkem:
V kruhu svých zas »otece stojí
s tváří hroznou, jak by voda
ve vantrokách vyschla náhle,
»Rytiřové, kamarádi.
promlouvá tu hromu hlasem,
»víte dobře, co se stalo
léta toho památného,
kdy jsme v káře svojí slavné
osvětovou hnáni snahou
vozili po městě našem
apostatu pokrokáře.

Zneuznány naše snahy|
Pokroku pod helmy naše
nahlédl — X smělý náhle,
aby viděl naše tváře
bez masky a bez závoje!
Drzost hrozná! Sotva se tu
ohřál trochu, už si troufál
U sta pytlů, povídám vám,
bez pomsty to nenechámel.

»Nenecháme, nenecháme!«
ozvěnou to znělo sborem.
»Třeba ale prve také
uvážit, jak asi s —xem
po rytířsku v boj se dáti
obranný a ušlechtilýle

»Pravdu máte, pane otče«,
ozvalo se opět sborem.

Čela svoje pokroková
stopili bned ve své dlaně.
Hledali, kde asi pata
Achillova skryta v —xu,
aby do ní pustíce se
za smělost mu dali víxu.
Napínali svoje mozky,
dlouho, dlouho přemýšleli,
nemohli však vzpomenout si.
Až jeden je vyburcoval
návrhem, že jako v Římě
gladiator zašel dříve
vykoupat a namastit se
do lázní než v boj se pustil,
aby oni také takhle
zkusili to dřív než spustí.

Návrb přijat jednohlasně,
Do »Lidových Proudů« spěšně
vrhli se jak v lázeň zdravou.

* +.
Ale dive předivoucí,
co psk se to jenom stalo?
V čarovných to jistě »Proudech«
vykoupali svoje tělo:
Z koupele vám vyšli zcela



rytířové proměněni:
Místo helmy každý z nich má
čepec staré klevetnice,
na rukou pak místo štítu
košíček jim kolíbá se
a v ném klubek celá řada
vpřímosti« a »poctivostie,
z nichž vám punčoch celé spousty
"svědomí jak alabastre
při kafíčku oaštrikují.

Místo meče po boku jim
kopáč visí libovonný,
a u něho jako třapec
oficírský se jim houpá —
světe žasní — kafemlejnek!

Před časem ten kafemlejnek
objednali totiž naši
demokraté z měsíce až
do Třebové na výpomoc,
když šťavnatých pomluv a lží
počalo se nedostávat.
Brzy jej všakzahodili
jek brak bídný, vpašovaný.
»Přestal brát« a bylo konec,
až ho zase naši páni
pokrokáři libovonným
kopáčem svým vylovili
v kompostu kdes za potokem,
aby světu ukázali,
že jim pravda s poctivostí
nade všecko v celém světě.
Munici pak tuhle všecku
obalili květomluvou,
kterou jistě nasbírali“
v Září, Červáncích a Rašpli.
Nastala pak kanonáda
hroznější než z Port-Arturu,
ale sčerná cháska« žije,
přece ještě neskonala!

+ *

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,

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medallii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník a pasíř
V Hradci Králové, čís. 280

(proti hotelu „Merkur“
tvůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslnžebného
se stříbra, broneu a ji

ných kovů
věe elině v ohnizincené
a otříbřené, zač se ručí.

Vlastní | výrobu | umožňuje
veškeré objednávky co ne'
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
vnovuzlaceui a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené še styr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati čenými ochval=nými přípisy P. ,zákazníků
a odporučuje se tedy k zu
koupení a opravě Řalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na sv. oleje,

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

*000

-Chrámové

svíce
voskové“i

pisů vyráběné,
polovoskovéij

(ceresinové)
velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,
sv. přijímání a Bv.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
měty pro místapout

nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámov
ustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní"if

ve všech velikostech

polovoskové,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:

„KONOPOL“
akciová svíčkárna a

voskárna
v Mladé Boleslavi.

Filiální aklad:
Praha, Kr. Vinohrady

Škrétova ulice č. 2.

Výrobky všestran. uznané.
Vzorky a cenníky sdarma

a franko.

Zásilky v lehkých žočkách
do všech stanic «obírkou

vyplaceně,

Zaruč. jemné chuti. K
Viktoria dobré 11—
Santos vel. dob. 1150
Santos Perl | 1250
Bourbon zaruč. 11:50
*Bourbon jemn. 12-—
Laguaria zel, 1250
Kuba zel. dobré 12-—
Kuba Perl 1350
Jamajka z. chut.1250
Ouatemala zel.

jemná
*Ouatemala

spec. druh vlj.
Portoriko v. sil.

*Portoriko zvl.
Piraldi

Soemanik zr. j.
*Soemanik spc.
Jáva zlat. velej.
*Menado spec.
Liberia ob. zar.
Ceylon velejem.
*Ceylon special.
Krásně pražené kára:
Rodinná směs 13—

» + jemná 14 —
Perl vel. chutný 15—
Liberia zar. chuť 16 -—
Kavár. směs jm. 16:-—
*Kaváren. vljm. 16:75

Speciality:
Paříž. směsjem. 17-75
Vídeň. , f. 18-76
*Pražs. . f. 1970
*Pražská výteč.20 60
Londýn. kr. zar. 23:—
* Zvláště jemné a silné.

Solidní obsluha.

Fr. Jelínek,
Slatiňany.

První východočes. křestan.
odborný závod kávou.

11—
19—
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Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odbornýumělecký závod

malbuoken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 68 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačaje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice $ se želemnými rámy, sí

těmi vsasením.

Veákeré rozpočty, skizsy i odborné
rada bezplatně, bezevší závaznost!

ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.-|
Založeno roku 1836.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
DESnákrčníky, W

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle baviněnéilněné,

WE*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, 196.
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Veledůstojnému

duchovensávu!

Jan Olaněk, „sšrié,
Konviktské ul., ený paslř spe
eielně na kostelní 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, patenky, nádob: a t.d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

inteuci a jen v ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškerévýrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudiím kostelům úle
va v placení. Více usnání po ruce. Žádné presované vý

rodky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Prahasl, ul.
Kar. Světlé,



Nový nápěv na starý text,

(14) Psáti o vnitřních poměrech této říše
mení věc příjemná; avšak občas nezbývá přec
jen jinak, než věnovati jim novinářskou úvahu.
Tak činíme i dnes, kdy máme již dvě neděle
nového náčelníka vlády a částečnou změnu i
v ostatních odborech veřejné správy. Tedy
nový nápěv na starý text, nová píseň do sta
rého kolovrátku.

Pět let držel otěže vlády v rakou moč
nevšední schopnosti a pracovní energie a jeho
osobnost nelze dokonce považovati za politicky
mrtvou. Byl zimničně činným dr. Kórber a
jestli se mu nepodařilo rozhárané poměry ra
kouské nrovnati, pak nesly toho vina tyto po
měry více, než on sám. Pět let smiřoval, co se
smířiti nechce a nedá, vyjednával, čekal s vášně
prostou vytrvalostí, pomáhal si $ čtrnáctým,
pět let ale chyboval, an nejednal otevřeně
oproti všem stranám bez rozdílu, nýbrž ve
strachu o přízeň korony a o svůj portefeuil
vyhýbal se kroku, jenž by snad byl dříve pád

kolbiště ústap zjednal.
Jako německý stranník umínil si totiž

Němcům za každou cenu vyhovovati a ničeho
pro ostatní národy aeučiniti, k čemu by oni
dříve svolení nedali, až si je tak zhýčkal, že
jej samého počala odvážná neomalenost urážeti
a život mu ztrpčovati. Místo co se měl opříti
o většinu, jaká se mu při jistých parlamen
tárních otázkách naskytovala a která by se
ihned pevně dohromady byla srazila, kdyby
věděla, že si jí přeje, pomáhal rozbíjeti tato
většina.a místo co měl koruně raditi k změně
jednacího řádu sněmovního, kterou by tato
základní podmínka parlamentního života mohla
býti vyplněna, vyhýbal se této změně, ježto
věděl, že by jí trpěli nejvíce Němci, kteří
svou úlohu jako vůdčí strana ve vládní vět
Šině dávno již ztratili. Počátek jejich úpadku
stal se r. 1879, když Češi znovu do říšské
rady vstonpili; tenkráte Němcioctli se v men
šině, z které nepomáhali sí jako strana státní,
ale jako strana národní, ztrácejíce otěže
vůdčí z rakou svých víc a více. Ještě jednou
jim chtěl Taaffe pomoci a podal jim pomocné
raky v osobě hr, Kboenberga, avšak oni již
byli ztřeštěnci národními a neporozuměli ho
dině své, obětovavše za Cilli koalici, v níž
hráli prim. Taaffe nenavrhoval se jim svým
návrhem na rozšíření řádů volebních, jimž
byli ještě více zatlačeni do menšiny a tudíž
i do oposice a obstrukce. Marně od té doby
hledají základ, na němž by se jako vedoací
strana v říši znovu spořádali; panství jejich
je jednou konec a čím. ztřeštěněji jako
nacionálové si povedou, tím více budou za
padati v osamocení. Vždyť i ti Italové se od
nich odvracejí a raději se Slovinci v kompro
mis vcházejí, než by jim nadále sloužili v cen
tralistických jejich snahách. Jediná cesta k cíli,
aby byli první mezi rovnými, vede německo
českým vyrovnáním a na tu oni se dáti ne
chtějí. Nechť dělají, co umí, to ale af si pa
matojí, že proces volebních řádů v Rakonsku

- není u konce a že s každým rozšířením těchto
ubývá jim půdy pod nohama.

V tom ve všem je dr. Kórber podpo
roval, lásky jejich si však nezískal a důvěra
ostatních národů ztratil, protože přes krásná
slova k plnění svých, v slabé chvíli učiněných
slibů nepřistapval. Když mlavil vloni ve
spolku rakouských průmyslníků a stěžoval ai,
že neupřímnost je tím jedem, jeož rozežírá
Bakoasko, pěkně mu tenkrát odpovědělo „Slovo
Polskie“ takto: „Nikdo o nás nebude mysliti,
že pochlebujeme mocným tohoto světa, když
tentokrát předsedovi úředního ministerstva
aplaudujeme.“ Ano, neapřímnost přispívá ve
vysoké míře k státnímu rozkladu říše.

Neupřímnou je ústava, která se snaží
pespravedlivými volebními řády při vládě adr
žeti menšinu; neupřímaou je firma úředního
kebinetu, Ješ pod maskou neutrality jde po
cestách všech německo-centralistických kabi

netů, co jich bylo; neupřímným je systém
„vášně prostého vytrvání“, který zneužívá ja
sného znění $ 14., aby lido oktrojoval (vnuco
val) zákony největší důležitosti a naopak par
lamentem prošlé zákony rašil; neopřímným je
oficielal tisk německý i polský, do nebe vý
nášející za to vše úřední kabinet; neupřímným
jsou i stesky nedělotho řečníka, že vůči tomu
všemo jen absolatismos je 8 to, aby se staral
o hospodářské potřeby lida. Vzpomínime ei
pa slova francouzského vyslance ve Vídni,
Grammonta, který již r. 1864 o rakvuském
ministru se vyslovil: „rakoaští ministři mlaví
mooho při nejmeaších věcech o velikých ob
tížích, 8 nimiž státa ja zápasiti, až celý svět
konečně myslí, že je Rakousko takovým mrzá
kem“. (Fróblovy memoiry.)

Nový předseda chce přikročiti především
k ziěně jednacího sněmovního řádu a hodlá
na to jíti cestou opačnou, nikoli zdola naboro,
nýbrž naopak, chce naléhati na projednání zná
mého návrbu kníž. Scbdnburga v panské sně
movně 4 předložiti sněmovně poslanců, jež
by jej buď mosila přijmouti, neb odrmítnouti.
V drahém případě nastalo by rozpuštění říšské
rady, zrovna jako by tato byla poslána domů,
kdyby se v ní vyskytla obstrukce ať česká,
ať německá“ Tím vším hrozil také dr. Kůrber
a proto jsme nadepvali svůj článek: „nový
nápěv na starý text.“

Myslíme, že ani jiného nic nezbývá;
dokud uobude změněn jednací řád a k plat
uosti nepřijde vůle většiny bez ohledu, at je
to kdokoli, jenž se octnnl v menšině, dokad
vláda kapitalovati bude před politikou ulic,
dotud vídeňský parloursní bude houpačkou
dvou obstrukcí; octne-li se jedna aa vrchu,
musí druhá dolů a naopak, zrovna jako v Man
džurii, kde stojí proti sobě dvě vojska, z nichž
žádné nechce začíti, žádné ustoupiti, každé však
číhá na to, jak by využilo slabin svého soupeře.

Toho všeho měly rozhodující kruhy již
dost a protože dr. Kórber byl v politickém
boji opotřebovaný, musil přijíti někdo, kdo
by zasáhi v zmatek silnou rukoa, jako Tizsa
v Uhrách.

A jestli se to podařilo Tizsovi, proč by
se rakouští politikové báli předstoupiti před
sněmovna 8 novým řádem? Snad že jej Němci
nemohou potřebovati, protože vede k spořá
daným poměrům parlamentárním? Kdyby ten
důvod měl platiti, pak nenastane v této říši
nikdy mír, který se dá docíliti pouze za cenu
rovooprávnosti; 8 tou se však Němci uikdy
nespokojí, jsouce Štvání z říše a proto před

ovídáme bar. Gaatschovi jen okamžitý úspěch.
Snad se ma podaří dostati náhradu za státní
subvenci, čili t. zv. refundaci, spad se mu po
volí rekrati a rozpočet, ale až dojde na celní
tarif, nový branný zákon, vyrovnání s Uhry a
obchodní smloavy, ozvou Se se svými poža
davky opět čeští poslanci, ježto by jinak před ná
rod předstoupiti nemohli,a důvod k novému boji
bude zase. Vyhoví-li Čechům, nastoupí německá
obstrakce, nevyboví-li, budou donuceni k ob
strukci národem Češi. Zde pomůže jediné změna
jednacího řáda a naprostá spravedlnost« na
všecky strany — justitia, která je základ říší
— fandamentum regooram. Baron Gautsch má
na vybranou; podaří-li se mu smíření obou
kmenů v Čechách, vykonal nejzáslužnější skutek
pro habsburskou říši; pak dojde k většině,
v níž budou Němci i Češi a Rakousko nebude

rovaným, jak pravil v Něm. Brodě dr. Pacák,
ale státem opravdu konstitačním; nepodaří-li
se mn to, nezbývá než cesta, jakou se vydal
v Uhrách hr. Tizea. Že by při vlivech cizích,
pod jakými říše trpí, k takovému kompromissu
došlo, o tom prozatím pochybujeme a baron
Gaotsch byl by opravdu omělcem, kdyby Čechy
vnitřní češtinou, t, j. českými úřady v okre
sích českých, upokojil a při tom Němce na
sebe nepoštval. Bude-li apelovati při první
nové bonři v parlamentě na národy, jako Tizsa,
je naděje, že agrární třídy sněm opanují, které
by se ještě nejsnáze dorozaměly; má všaki to
svou temnou stránku, ježto tím položeu by
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dmserty se počítají levně.
Obmovavychásí v pátek v poledne. | očník XI.

byl základ k bojí třídnímu, jenž bude jednou
ještě větším neštěstím pro národy, než je boj
národnostní a to proto, že pošine v popředí
živly, jež dnes v zákonodárných sborech musí
ještě mlčeti.

Čeští předáci nemohli již z diolomatických
obledů zaajmovti proti novému náčelníka vlády
stanovisko nepřátelské a nemají také k tomu
příčiny; je pravda, že nepodepsal jako mi
nistr vyučování nařízení Badeniova, ale on je
ve správě vyučovací prováděl a jeho jazyková
opatření jsvu pořád přec jen lepší, než stav
nynější. Je-li tu změna systému 3 ne pouze
osoby, ukáže nová kampaň. jež začne, až vy
jednávání s předáky jednotlivých stran bude
skončeno. Jedno je již dnes jisté, že chce dr.
Gautsch vládnouti s parlamentem a ne s $l4.
Kéž vzejde sním českému národu jitřenka
lepší budoucnosti!

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 18. ledna.

(Několik slov ku pronášeným přáním, aby záleží
tosti Svatováclavské páložny a její sumace podro
beny byly revisí. — Jest šacivu prospěšné vyučo
vání dvoudobé m<bo vyučování na jednu zápřeš *)

Máme za to, že po dlouhém rozčilová ní
v naší společnosti nastala již taková míra klidu
a rozvahy, že kunečné lze zcela věcně mluviti
u střízlivě uvažovati o důsledcích sensučního
pádu Svatováclavské záložny. Minulost záleži
tosti té, ale daleko ještě více budoucnost toho
vyžaduje, aby neblahá aféra ona, která v naší
veřejnosti tolik hloku způsobila, byla příslušně
skoncována. Dnes je rána v české společnosti
ní způsobená doposud otevřená a kdyby správně
zahojena nebyla, zajízvila by se tak škaredě a
ošklivě, že by dále strašila celé příští půl
století, než-li by zarostla vrstvou imechu po
vrchního zapomenutí,

Když nynější výbor Svatováclavské zá
ložny přišel po smrti Ortově na malversace
v pokladně její a v knihách provedené a když
předseda její a úředníci byli zatčeni, náleželi
jsme mezi ty, kdo naléhali, aby především
zjeduáno bylo v poměrech záložny naprosté
jasno. V říjnu r. 1902 žádali jswe zjednání
podrobné její bilance, která jediná mohla býti
příslušným a zákonitýrm základem dalšího
správného urovnání daremného bospodařství
v neblahém tom ústava. Toho mínění byl také
záloženský výbor, který se potom octl v situaci
nanejvýš trapné a nesnadné.

Na místě vážné a klidné rozvahy, jaká
v podoboých případech především jest nutná,
ozvaly se najednou ze kruhů duchovenských
hlasy, že prý český katolický klerus pokládá
za Svou povinnost, ztráty ve Svatováclavské
záložně objevené nahraditi. Soudní lidé nad
tímto voláním žasli, poněvadž pocházelo od
osob, které ani ještě nevěděly, o co vlastně
běží a ihned uáhradu za toa veškeré důsledky
toho uvalovaly na celý stav, který pány ty za
sebe mlaviti a něco slibovati nespinomocnil.
Podobná všetečnost a nnáhleno-t jest všade
jinde bezpříkladnou! Dnes to oni na cizí účet
obětaví pánové cítí a proto všichni již dávno
od své myšlénky kalopem utekli a záslaba
svou o ni popírají.

Tato jejich nyšlénka měla totiž v zápětí
průtahy a zmatky, jež napotom v záležitosti
urovnání aktiv a pasiv Svatováclavské záložny
nastaly a doposud jak pro vkladatele, tak pro
členy její k jejich žádoncímu uklidnění vyří
zeny a rozmotány nejsou. Když se z kruhů
dochovenských ozvaly hlasy, že prý kněžstvo
difersnci mezi aktivy a pasivy Svatováclavské
záložny zaplatí, ač výši její číslice ani při
bližně neznalo, vyskytli se ihned také mezi
Jaiky ochotníci, dobrodinci a soostrastné duše,
kteří nabídli se jako právníci „nezištně a
darmo“ nešťastnou záložnu krásnými slovy sa
novati.



Podrobnou historii tóto sanace a zásluž
ného ajnezištného účastenství jednotlivých 0
sobností při tom zajisté še svým časem vylíčí
povolané k toma péro. Jak při napotom na
stalém racha věřitelé záložny smutně pochodili,
to zajisté že závojem zapomenutí také nebude
zakryto. Obětavosta sebezapřenívkladatelů a
štědrost duchovenstva, jimiž všemožně hleděno
rozkradané a stracené v záložně peníze na
hraditi, zaslahují obdiva. K nevíře však jsou
řeči sem tam šeptané, že prý jisté knížky na
sanaci záložny věnované (komu?) napotom vý
bor její musel (od koho?) koupit a že prý i
jisté knížky na sanaci (komu ?) obětované byly
(kým ?) dokonce zažalovány. Případy takové
nebyly jmenovitě doposud 8 veřejností sděleny,
ač všelijaké zprávy podobné povahy proskodily
také,i tiskem. Nenapadá nám naslouchati nebo
věřiti všelijakým pověstem, jichž se o Svato
václavské záložně rojilo a namluvilo tolik, še
třeba je poslouchati 8 tou největší reservou.
Proto považujeme za záležitost nanejvýš důle
šitou, a musíme úplně souhlasiti s těmi, kdo
wi přejí, aby k vůli zjištění a osvědčení sku
tečnosti a pravdy byla předsevrati přísná a
podrobná úřední rovise všech darů, odepsání a
věnování, jež byly Svatováclavské záložně k její
sanaci skutečně vyplaceny. Revisi tu poklá
dáme se přejícími si jí sa nezbytně nutnon,
třebas že o ničí nejpřesnější správnosti nijak
nepochybujeme.

Když výbor padlé záložny konečně pře
dlošil podrobnou její bilanci souda a když bi
lance“ta podrobena byla revisi soudních znalců,
jest nevyhnutelně a přirozeně potřebným a dů
sledným, aby také nyní za příčinou skoncování
celé věci kuratorium pro sanování Svatováclav
ské záložny veřejnosti předložilo své účty a
podrobně vysvětliloa vypočetlo všecky položky,
jež rakou jeho prošly. Ciferní. přehled účtů
kuratoria beztoho bude veřejnost, jíž se poměry
ve Svatováclavské záložně nastalé dotkly, dříve
nebo později naléhavě žádati a již dnes třeba
na to pomýšleti, že revise činnosti kuratoria,
jeho příjmů a vydání, musí býti do podrob
ností provedena.

Když ne k vůli ničemu jinému, tedy
alespoň ke zjištění toho, jak kdo dle svého
slibu a závazku „nezištné a darmo“ k sanaci
nešťastné záložny pracoval, aby se veřejně vy
vrátila všelijaká domnění o všelijakých zajisté
že neexistujících remuneracích a paimárech.
Du poměrů záloženských a sanačních musí býti
rovisí jejich vrženo žádoucí světlo, aby v bu
douenosti nikdo nemohl a nesměl o záležito
stech těch mlaviti jinak, než-li jak pravda a
skutečnost o nich mlaviti dovoluje.

Pražská žurnalistikao Svatováclavskézá
ložně a její sanaci v poslední době ku podiva
onéměla. Avšak to neznamená, že záložitost ta
jest již vyřízena. Do toho jest ještě daleko a
proto třeba hleděti, aby vyřízení to bylo nej
přísnější a nejpodrobnější úřední revisl uspí
šeno. Jako muosilpředložiti své číslice výbor
záložny, tak nyní nezbývá, než-li aby své cifry
předložilo ještě také kuratorinm sanační. Toho
jest také vysoce zapotřebí k tomu, aby 86
rozmanitá fakta a položky mohly vzájemně
porovnati, různé nejasné věci objasniti a aby
se prokázalo, že zejména nikdo ze sanace zisku

FEUILLETON
Páně Poncův kožich.

Obrázek od Vácelava Řezníčka.

Reznický mistr a majitel pravovárečného
domu v Hradci Králové pan František Ponec
měl to se svou paví manželkou Kateřinou za
vedeno naopak! Na sv. Kateřinu dostával on
vázané od ní a aa sv. Františka ona od něbo.
A proto se stalo, že na sv. Kateřinu dne 20.
listopadu 1788 dostavil se pan František Ponec
po ráno do masných krámů v novém bílém
beraním kožiše, jímž ho dnes paní manželka
na svůj svátek překvapila. Přátelé řezníci Lu
ňák, Véelák, Petříček, Vinter, SÁL nemohli bo
v panujícím ještě šera ani poznati, jak si
v novém zimním výstroji pánovitě vykračoval.
Až teprve když se na tovaryše rozkřikl a
začal bločně láti, poznali ho po blase.

„Zdráv, Franci, užill“
„Ten na tebe zimu oepostí!", volali naň.
„Hodně se v něm ohřej!"
„To na tebe letos paní Khátl štědře pa

matovalal“, smál sežmusoused Včelák a všichni,
o zástěry utírajíce si umaštěné race, scházeli
se k jeho krámu, aby mo nový kožich od paní
manželky pochválili.

„Ten já již neroztrhám!“, vesele jim od
povídal manželčiným durem nanejvýš uspoko
jený pan Ponec

„Že tak zpozdile mluvíš a délku svého
věku na osud kožichu věšíš!l“, prohodil Luňák.

„Co pak může člověk něco takovéhohle
důkladného za padesáte let roztrhat?“ hájil
své mínění Ponec.

v tom néjmenším nevykořistil.
Jsme rozhodnými stoupenci zásady „guieta

Don movere“, avšak s 'révisí touto musíme
souhlasiti proto, aby ze zjištěných a revido
varlých číslic pravda o Svatováclavské záložně
d výsledek její eanace byly pro budoucnost na
Jisto postaveny. Věc se v nynějším stavu zů
staviti nemůže, neboť tento stav byl by v bu
doucnosti nekonečným a bezedným pramenem

tolickon a byl by příčinou nekonečných ne
pokojů.

Když pádem Svatováclavské záložny kne
vinnému duchovenstva nepřiblížíme a nesnází
z pádu toho mu plynoucích nedbáme, musíme
rozhodně soubladití 8 těmi interesenty, kteří
si revise tó přejí, aby provedením jejím byla

ro příště odňata každá možnost a volnost ú
očiti pod rouškou předbazování malversací ve

Svatováclavské sáložně proti víře katolické,
která v celé věcí jest úplně čistá a nevinná.
A tuto čistotu a nevinnu víry nutno především
chrániti a chránění její žádati.

Proto docela pochopitelně a úplně sná
šíme se s těmi, kdo žádají, aby bylo odbor
nými přísežnými znalci konstatováno, mooho-li
vo Svatováclavské záložně bylo zpromověřeno,
mnoho-li mezi dlužníky ztraceno, mnoho-li
fiogováno, mnoho-li vkladatelé dostali zpět a
o mnoho-li přicházejí. To výbor již částečně
zjistil. Dále nutno s0ablasiti,aby bylo podrobně
zjištěno, runobo-li na sanaci se sešlo a bylo
přijato a sby bylo na baléř vyočtováno, jak a
pro koho a pro čí účty těch peněz bylo kdy
použito. Všichni záčastnění při tom činitelé
musí toto přání veřejnosti zajisté jenom rádi
vítati a také revise této si přáti, aby 8e stalo
konečně podrobně známým, jak kdo platně při
nešťastné tó afoře k jejímu umenšení pracoval
a jak nezištně a darmo obětavě o sanaci její
se staral, jak byl slíbil a 80 zavázal.

Poněvadě z celé té záležitosti jako dosud
byly, tak také i dále v budoucnosti budou ko
vány a vyráběny zbraně proti všemu katolickému
v našich zemích, proto pro sjednání žádoucího
klidu a pokoje z této strany nezbývá, než-li
důtklivě starati se o to, aby všechen možný
k tomu materiál byl přehlédnota dle možností
v čas odstraněn. Lekati se tobo snad nemusí
nikdo — —

Budeme-li opět zakřiknuti, jako jsme byli
zakřiknuti před dvěma lety, když jeme tlamo
čili přání především o provedení podrobné zá
ložeoské bilance, nebademe Be s nikým příti 0
správnost svého přesvědčení, nýbrž klidně bu
deme čekati času, který nám dá jistě opětně
za pravdu, že dnes jest k vůli zabezpečení
pokoje na místě provésti pomocí povolených
k tomo úřadů přísnou a podrobnou revisi po
měrů, o nichž jsme právě mluvili a jíž ei in
teresenti přejí. .

*

Jednou z časových otázek přítomné doby
u nás jest, má-li býti dosavádní dvoudobé
denní vyučování omezeno na vyučování jedno
dobé, čili jak se obecně říká, má-li býti na
našich školách zavedena jednoduchá frekvence.

vahy o tom začínají se množiti u většina

o
„Právě proto, že je pěkný, tak ti ho

může někdo ukrást“, škádlil bo Luňák. „To
předce dnes nemůžeš předpovídat, že se v něm
dáš také ještě dokonce pochovat l“

„A proč ne, budu-li mít funus v zimě?“,
smál se Ponec.

„Když jsi tak výborně pochodil, mohl
bys dát něco k lepšímu“, začal Petříček. „Ně
jakou pinta vína“ — —

„Paní Kbátl nebude hubovat, když si dnes
připijeme na její zdraví“, přimlouval se Vinter.

„No tak o desíti „u černého orla“, 800
hlasil pan Ponec. „Na zdraví mé milé Kateřinyl“

Řezníci se zase rozběhli po svých krá
mech a pan Ponec dále plísnil svou chasa,
liboval si nový kožich a těšil ee, jak se s přá
teli dnes pěkně poveselí — —

„Ále musím si dát pozor, aby mně nějaké
čertovství neprovedli a já domů k obědu bez
kožichu nemusil“, povídal si. „U černého orla“
svléknout se nesmím, nebo by byl kožich
svatosvatě pryč a doma potom rámus — —
Laňák bude jistě něco puntovat, aby se mně
mohli celý rok vysmívat. To si však počkáte|“

* *
*

V šenkovní světnici hostince „u černého
orla“ začalo býti kolem desáté hodiny dopo
lední hlačno. Venku panoval ošklivý čas. Padal
studený hustý déšt a vál krkonošský vítr, tak
še každý utíkal pod střechu k teplu. Aby si
dnes soused se (sousedem na náměstí za pro
cházky popovídal, nebylo. možno. Pršelo tam.
Anebo aby se známý 8e známým na podsíni
pobavil, nešlo to. Foukalo tam. Proto komu
klípek na špičce jazyku seděl, nebo zvědavost
uši lechtala, každý měl nějakou „vážnou“ zá

ů kloní se k tomy Jí, žemá

BE Avejlešo Tyučování „pajedn pře
lak žé otýinové tobo, výskykojíní se hlavněVe kruzích učitelských, budou muset přání
nejširší veřejnosti ustoupjti.

V nejnovější době věnuje této záležitosti

zvláštnípozornost v Praze nejpřednějšími lékařskými a odbornými kapacitami redigovaný
a vydávaný „Úasopis pro veřejné zdravotnictví“,
orgán kluba přátel veřejného zdravotuictví pro
země české, jehož poslední číslo (z prosince
1904) přináší = péra MUDra Em. Semeráda
z Mladé Boleslavi nanejvýš zajímavý článek
„Jest žactva prospěšné vyučování dvoudobé,
nebo vyučování na jednu zápřež ?“ Vážený pan
autor článku toho mluví pro frekvenci jedno
duchou a vývody jeho obsahují tolik závažných
pravd, že bychom byli rádi zajímavá místa
£ děho pro informace svého čtěnářstva repro
dokovati. Poněvadž však „otisknatí není do
voleno“ a my obsah článku toho pokládáme
za vysoce důležitý a adělení jeho za pokrokové

a správně moderní, pokosmné se některé myšlénky z něho po jeho přečtení z vlastní pa
měti roprodukovati, v čemž nám zajisté brá
něno býti nemůže.

Dr. Semerád zcela rozamně tvrdí, še na
našich školách, jež se mají držeti vyučovací
zásady „se života pro Šivot“, musí býti vyu
čovací látka značné omeosena a vše zbytečné
£ ní vyloučeno, čímž mastane žádoucí snížení
počta vyučovacích bodin. Úplně eprávně praví,
že se při dobré vůli nalezne snadno dosti
učiva, jehož obecná i střední škola bade moci
postrádati, sobot jest obecně a oad potřeba
snámo, že i atřední školy vlekon sebou velikou
zbytečnou vyučovací přítěš. Jest to jisté, še
absolventi středních škol věnovali na nich zby
tečně mnoho času předmětům, z nichž jim
v praktickém životě směšně málo zbude. Proto
nynější škola nedosahuje modernosti přítomné
doby a velice málo stará ae o praktický život.
(Tomu ovšem nebude, protoše nemůže odpírati
nikdo.) Autor zcela věcně uvádí, že mynější
škola odevzdává svó svěřence bez pomoci a
rady a naivními názory vyzbrojené na pospas
hroznému boji šivotnímu a proto volá, že cílem
budoucí naší Školy musí býti aby vše ne
potřebné vymýtila, k šivotu se přiblížila a pro
život pracovala. Za too příčinou jest pro sní
žení učiva a ohromného nynějšího počtu hodin
vyučovacích, které žáci vo Škole stráviti musí
a přimlouvá se za pravé vzdělávání mládeže
pro život.

Jednu cesta k tomo spatřaje p. dr. Sema
rád ve vhoddějším rosdělení doby vyučovací
a sice v zavedení vyučování jenom v hodinách
dopoledních čili na jednu zápřež. V cizině a
ve velkých městech jest to již dávno zavedeno
a mluví pro to celá řada zdravotních i jiných
praktických důvodů, neboť i dvojí docházení
do školy jest maření času a spěch do školy
k odpolednímu vyučování nelze odporočovati
vzhledem k trávení po jídle. Zavedením jedno
duché frekvence odpadlo by také zůstávání
žáků přes oběd ve škole, což nelze odporučo
vati vzhledem k jejich tělesnému vývoji. Že
za tmavých odpolední zimních a za parných
odpolední letních vynčování trpi, to jest vše

minku, že zapadl dnes k „černému orla“ na
krapet vínečka. První dostavili se sem denní
bosté, kteří žejdlíčkem mělnického hleděli si
mladistvý rozmar nastaviti. A potom troosili
se sem ten pro to, onen pro ono, ale všichni
hredali jedno a to byla sklenička buď červeně
hořící anebo zlatově se perlící.

Když docházela desátá, dostavovali se
řezníci, jak si ráno v masných kramech řekli.
První přišel Petříček, veda Ponce v novém
kožiše. Ponec se usadil tak, jak přišel, zmoklý
8 jenom smekl vydrovku. Když pak zavítal
Luňák, ihned se ma divil, proč se tak peče.a
nesvlékne si kožich.

Vždytho ještě do smrti užiješ jen dost!“,
končil svou řeč k Poncovi.

„Aby mně ho hned první den někdo
schoval“, odbýval ho Ponec, počítaje, že přítel
Loňák přišel s nějakou taškařicí.

»To bys pak mosil doma jistě klečet!“,
smál se ma Luňák. „Ale jen si dej dobrý
pozor, abys oň předce jenom nepřišel“ —

„Rád bych věděl jak!“, rozhorlil se Ponec.
V tomz venčí z ulice zalehl do šenkovní

světnice „u černého orla“ pronikavý, uděšený
křik a nářek. Hosté zde besedující stichli a
když křik ten se vzmáhal, někteří povstali a
vyběhli ven podívat se, co Be to děje. V tom
bylo slyšeti výstřel — —

„Pro pána Bohal“, zděsil se až doposud
laškojící Loňák. „Hlavní stráž alarmuje!“

V tom se kdosi vrátil do šenkovní svět
Dice a lomě rokama povykoval: „My tady be

pedajeme a zatím nám nad hlavami střechaoří* — —
„Co že?“, vyjekl Ponec a bez vydrovky

letěl ven,
V Hradci Králové stal se toho dne vášný



obevaě známo u žákům by se jednodochou
frekvencí uspořila cesta domů večer za tmy.

Pan autor docela dobře řekl, že ny
nější škola jest školou učení, niko
liv ale naučení! *Vtom 8 ním masí sou
hlasiti každý. Proto odporuje tomu, aby se
žákům dávaly úlohy domácí a aby se jejich
dušbvaí Činnost přepíuala. Když stát akládá
rodičům povinnost, aby svých dítek do školy
posílali, mají rodiče právo žádati, aby se děti

vání zdraví žáků nepoškozovalo.
Dále se přimlouvá, aby dítky, zejména

slabší až teprve po aplynalém 8. roce do
školy vetopovaly a praví, jak osmiletá návštěva
školní na mládež účinkuje, o tom že může se
každý přesvědčiti, kdo do našich škol oahlédne.

Dříve 14leté dívky bylý vyvineté, silné,
hotové nevěsty a co vidíme nyoí? Slabounké,
tenké, bledě dfvčinky s hulkovitýma rukama a
nobama a podobvý obraz shlodáme i ve ško
lách chlapeckých! Z toho dr. Semerád docela
správné vyvozuje, že nynější osnova učební
nutno bned a důkladně změniti, včeliké přetě
žování a zbytečný materiál školský odstragiti
a také k tělesnému výcviku dětí a ke zdra
votnímo zvelebení našich škol přihlížeti.

Zkrátka a dobře orgán našeho lékařského
výkvětu pokládá za evou povinnost, že srozu
mřtelně a věoně promluvil a ozval se, aby byl
abytečuý pro život učební materiál ze škol
odstraněn a aby byla výchova mládeže při
způsobena moderním společenským poměrům.

Rádi vážný hlas ten zaznamenáváme. Ne
bude zajisté nuikohu vážného, kdo by ma po
krokovosti a aprávnosti upíral, kdo by o jeho
vážnosti pochyboval, kdo by jej zu muderní a
nanejvýš správní nepokládal.

Avšak musíme se obávati, že se u vás
naleznou předce lidé, kteří výše uvedené ná
bledy budou z různých sobeckých důvodů pro
hlašovati za zpátečnické proto, poněvadě z jisté
strany stále se naléhá, abv pro život docela
zbytečné: učivo bylo ze škol odstraněso a aby
mládež byla vychovávána prakticky pro život
a sice způsobem, aby ve zdravém těle efdliti
mohl zdravý doch.

Je to skutečně nanejvýš zajímavý zjev,
že se onou jistou stranou hájené zásady ve
příčině školy a jejího vyučování najednou
větším dílem kryjí se zásadami, jež nejpřed
nější naše lékařské autority ve svém časopise
pokládají za potřebné propagovati. Z oné jisté
strany se tvrdí, že nynější škola přetěžaje a
poškozuje mládež v dachovním rozvoji, to
nyní orgán nejpřednějších našich lékařů po
tvrzuje a ještě k tomu dodává, že nynější
škola poškozuje žactvo také 'v tělesném jeho vý
vinua nejrozbodaáji volá po potřebnénápravě,

Hlas tento melze přejíti nepovšimnutím a
čtenářetvo naše zpráva o něm bude zajisté že
zajímati. Proto pokládáme jej za důležitý tak,
že jsme ouň jako na vážnoo událost upozornili.

„Časopis pro veřejné zdravotnictví“ od
poručujeme veškeré české inteligeuči ke čtení
a sledování.

Čtěte! Předplácejte! | Rozšiřujtel
DOBNOVU«!(E—————],——

příběh. Pod komínem v bostinci „u černého
orla“ cosi na třínožce emažili. Máslo v ren
dlíčku-chytilo, vyletělo vzhůru do komína, kde
se od něho vzňaly saze, které ihned jako
ohnivý strom z komína vyšlebly. Když déšť
do plamenů pršel a je basil, utvočila se oka
mžitě oblaka kouře, tak že to vypadalo, jakoby
celá střecha hostince „u černého orla“ bořela.

Tento zjev ovšem že okamžitě poplašil a
vyděsil celé okolí, jež projela hrůza, co nyní
nastane, když jsou všecky epola sonvisíct střechy
domů kryty šindelem. Vznikl''proto křik a ná
řek, voják na hlavní stráži pa náměstí vystřelil
a blásný na Bílé věži začal dávati znamení
na poplach — —

Kde kdo kašdý se leltal a hrozil, co nyní
nastane, zejména když od půlnoci tá' uci
vítr kouřem 'i plameny z komína vyšlehuji
cími začal nezbedně zmítati.

V tomto okamžení dověděli se v šenkovní
světnici „u černého orla“ k milé besedě za
sedající řezníci o tom, co 8e nad nimí děje.

Pan Ponec v novém kožiše a bez čepice
hnal se rovně na půdu a vikýřem vylezl na
střechu. Když zde epatřil z komína valící se
kouř a prošlehojící ním plameny, které již
hřeben střechy začaly olizovati a zapalovati,
co by napočítal tři, evlékl svůj nový kožich,
jejš mu dnes ráno jeho milá paní Kateřina
naopak věnovala vázaného a jako s pekelného
jícnu oheň chrlící komín ním přikryl. Slyšel
a cítil při tom, jak se sněžná beraní vlna
v ohni škvaří. Tu teprve si uvědomil, co vlastně
v návalu leknotí a borlivosti provedl a vzpo
mněl, co řellne paní Kateřina, až se doví, co
s kožichem udělal. 

V tom všakdlyšel z ulíce tadostiék po

Obrana.
(3 MHelvotská pravdomluvnost a
Hivost. Že pastorské orgány předstihují

v prolbamosti samé socialistické „Červánky“
to dosvědčí i poctivý evangolík, jestliže si dá
aspoň půl roku práci s kontrolou prohnaných
výpadů „evangelického“ tisku proti katolictvu.
Člověka se přímo bnusí pohlížeti na př. do
toho spodního kala, jakým 5e hemží helvetský

znéné „Hlasy ze Siona“. Kdybychom měli od
mítati každou nestoudnou lež, jimiž „Čas“
třísní prapor katolictva, musili bychom po
mala celý list věnovati perlám dvojctihodné
amravnělosti.

'Poukazujeme jen na několik posledních.
V „Čase“ stal se prolhanývýpad na dp. faráře
Pustokamenického. Zaslána oprava, ale chytrý
Čas neodvolal. Vytištěny tam přímo démonické
lši proti řeholnicím v Aixa. Když se soudním
vyšetřováním zjistilo, že ty kánibalské kousky
řéholnicím přičítané jsou záštiplnou smyšlen
kou, 'Čas -neodvolal ani slova. Ve zvláštním
článku vytiskl „Čas“ sprostý výpad proti ka
techetovi ve Vídni, kde s „evangelickou“ ušle

A„prackami“; po úředním šetření prohlášena

zase zamkl výmluvná ústa — třeba že na svůj
štít dává si každodenně vytisknooti heslo:
„8 pravdou ven !“

:8. ledna k obveselení pastorův a rabínů
vytiskl zase „Čas“ s velikým gustem tuto hel
vetskou „pomluva:

„Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku,
oože komu nového neseš na památku? Hospo
dáři štědrovku atd. A podělí ten štědrý večer
kdekoho. Letos zvláště byl velmi štědrý oa
fafe v Mladočově. Naložil tam -takového ma
linkého andílka, ovšem že k malé radosti p.
taráře i slečny hospodyně“ — Dosti, není po
třebí okazovati dále, s jakým jízlivým chbecb
totem líčí dále probnaný helvetský pisatel sá
rmutek (p. faráře a jiné vylhané podrobnosti.
Stačí pouze k té celé zprávě poznamenati, že
jest od „prvního slova až do posledního na
prosto :vylbaná; stačí říci, že Mladočovětí
osadníci ani tušení neměli, co si všecko do
vede vymysliti pastorský odchovaneca 6 jakou
labužníckou radostí, s jakým vítězným popův
kem umí hovořiti o cbybě bližního (ovšem vy
myšlené) orgán „českobratrských pohrobků“.

Že jsou odchovanci dvojctihodných pánů

ve smíšených osadách. Ale i v Mladočověnyní
katolíci poznali, jak takový špici, vrátivší ge

a 8 prázdnou, dovede náhradou nestoudaě

Dovídáme se, že dp. farář Mladočovský
poslal „Času“ opravu a že nastoupí právní
cesta žaloby pro otrhání na cti. Ale nevíme,
jak s te: „pravdomluvnou“ redakcí pocbodí.
Opravu jsme dosud nečetli. „Čas“ ji uveřejňuje
s průvodem hrozných lamentací na „nespra
vedlivost lidskou“ teprve tehdy, kdy se roz
kývají k pomoci nejvyšší úřady. A k tomu jest
potřebí nějaké námahy potupeného kněze!
Radějidobývatipůl rokapovaost-neškříšovou-===
chvalné hlasy: „Vivat Ponec! Zachránil jste
město před požárem“ — —

A skutečněl Ponec z komína šlehající
plameny více ven z něbo nepustil « když po
tom kdosi přineslza nímna, střechu konev
vody, pan Poneckožich sbalil a veepal ho. do
komína a vodu naň nalil. Kožich ji vseál. do
sebe a když pak pan Ponec ještě drubou a
třetí konev vody naň obrátil, ponořoval.se
promočený kožich tlakem tíhy té komínem
zvolna dolů a při tom hořící v něm saze a
dusil a ubasil.

Za čtvrt hodiny bylo po celému městu
hrozícím nebezpečí požáru, jemuž pau Ponec
hrdinsky předešel, ale při tom svůj nový kožich
obětoval.

Z ulice slyšel pochvalu za to. Ale přes
to začalo mu být úzko.

„Co pak ona tomn řekne Kateřina, až
přijdu k obědu bez kožicha“, napadalo mu.

Zvolna se střechy slezl a skoro ho dopá
lilo, když se ma na půdě stojící Luňák začal
vysmívat.

„Vidíš, že jsi ty kožich přečkal a ne on
tebe“, pokoušel ho, když ho leknutí přešlo.
„Jak by bylo bývalo dobře, kdybych ti ho byl
v Šenkovně schoval“ — —

„Ale Hradec by byl shořell,“ odbýval ho
Ponec.

„Jenom že by paníKbátl proto tak ne
hubovala, jako bude hřmotitteď, až tě ahlídá
bez kožichu“, škádlil bo Loňák.

Pan Ponoc mu dával skoro za pravdu.
„Až k nám by oheň enad nepřišel“, na

padalo mu a jiš se čhtěl na sebe hněvat, když
v tom oa schodecii přišli mu v ústrety sám

cestou vyhledávati zadostiučinění a pastorského
orgánu. A na ten soud bude potřebí panu fa
ráři nějakých příprav, než aspoň trochu zkrotí
dvojctihodné utrbačatví „realistického“ Času!
Taková tiskovina dovede uklouznoati jako úhoř.
Než helvetský orgán půjde do opravdy „s prav
dou ven“, to se ještě, milý pane faráři, na
čekáte!

Politický přehled.
Říšská rada avolána jest na den 24. ledna.

Na denním pořádku jest zpráva o předlohách
z nouze, návrh zákona o rekrutech na r. 1905
a státní rozpočet. — Obě uárodnosti na Mo
ravě smiřají se za předsednictví bar. Chlumec
kého stále, ale nic z tobo dosud nevzcbází. —
Štyrský sněm 14. ledna ukončil své zasedání.
V Pešti jednali rakouští a uherští ministři o
obchodní smlouvě 8 Německem, a prý co nej
dříve bude také provedena. — V pondělí zamřel
říšský poslanec za obchodní komoru pražskou
p. V. Sehnal.

Uherské volby do říšského sněmu budoe

řejní úředníci podrobeni jsou nejnovějším mi
nisterským nařízením jistým obmezením, pe
níze jsou pobídkou mnobým voličům, vojsko
a četníci až nyní zasahojí do boje předvoleb
ního, strana stranu stíhá v očerňování a vdě
lání si naděje na vítězství. Rumuni usnesli se
zatím oa kandidátech pro 26 okresů, Slováci
postavili dosud 10 svých kandidátů.

Day ministerstva Combesova, které ve
Francii tolik zla způsobilo, chýlí se ku konci.
Rána zasazena mu zvolením nového předsedy
sněmovny Doumera, který se od vládní většiny
odloučil. Vláda nasadila vše, aby Doumer zvo
len nebyl, ale marně. Ovšem nejvíce uškodilo
Combesovi ndavačské zasahování zednářů proti
armádě. Nebýt smrti matky presidenta ropu
bliky, byl by Combes už dříve odstonpil. Při
hlasování v minulých dnech dostávalo se vládě
nepatrné většiny, nejvíce 10 hlasů, počítajíc
v toi hlasy ministrův.

Kníže Svatopluk Mirský jest předce ještě
dosud ministrem vnitra a podařilo prý se mu
i výmoci carův souhlas, aby zemstva měla
právo voliti určitý počet zástupců do státní
rady.

Na mandžarském bojišti začíná trochu či
lejší ruch. Jenerál Karopatkin pod velením
jen. Miščenka vyslal větší oddíl kozáků s ně
kolika polními batteriemia s oddílem pěchoty,
aby za zády japonské armády poškodili trať
mandžurské dráby. Rusové dorazili až k Nač
vahů a dráhu na několika místech poškodili,
čímž dopravu vojski válečného materialu od
Port Arthura k Mukdenu přece aspoň o několik
dní zdrželi; zničili též japonské zásoby a se
brali celý japonský vlak se zásobami. Armáda
roská bude asi stejné síly jako japonská. O
Koropatkinovi už několikráte se rozhlašovalo,
že bude odvolán pro uepřízeň v Petrohradě,
jinak prý pro nemac, čemuž by se spíše uvě
řiti moblo, neboť několikaměsíční tělesná i du
Ševní námaha, kterou my si zde ani předsta
viti nedovedeme,byla věru už s to, aby pod
ryla i zdraví železné. Kdo v okolí Karopatki
—- ==
Šnaidr, kteří mu vroucně děkovali za to, že

„Ale o nový kožich jsem při tom přišel“,
vyhrklo z pana Ponce, jenž se nemohl zbaviti
hrůzy, co řekne paní Kateřina, až se domů
bez kožichu navrátí.

„Ten vám, pane sousede, město rádo za
plati“, prohlásil pan purkmistr Kříž,

Toto ubezpečení pana Pouce upokójilo.
Zašel ihned do Šenkovní světnicea jsa hrdinou
dne, jako ochránca celého města, v tom nej
lepším rozmaru vracel se potom v poledne
domů, ke své milé Kateřině ke svátečníma 0
bědu.

Paní manželka uvítala ho vlídně a sr
dečně. Již byla slyšela, jak celé město před
pádem obně zichránil a když jí ihned pověděl,
že mo bude k« .: -hod města zaplacen, dokonce
si libovala, že tak slavného svátku v celém
svém životě doposud nezažila.

„To byl 2' *ý nápad, že sem ti ten kožich
koupila“, opakuvala si stále. „Nebýti ho, byl
teď Hradec apáleništěm !“

Stejně smýšleli také i pan purkmistr
Kříž a pan radní Šnaidr.

„Ten kožich 8e musí Poncovi dobře za
platit“, povídal pan purkmistr, když se roz
cházeli. „Ten se městu vyplatil |“

»A uložíme ho na památku jako ochránce
města k pozůstatkům po královně Elišce“, řekl
k tomu pan radní a ihned nařídil, aby spasný
páně Poncův kožich byl přinesen na komuonál.

* 
+

Asi za týden po svatokateřinské příbodé
roku 1788 ptal se servns Machatý pana rad
ního Šnajdra, co má s páně Poncovým košichem



nově, jistě nebude tvrditi, že je on nečinným
i při tom zdánlivém klidu válečném. Válečná
kořist Japonců v Port Arthuru jest prýohro
mná. Odevzdáno 59 opevnění, 646 děl, 83570
granátů, 35.252 ručnic. přes 2,000.000 patron,
1900 koní, 21 válečných lodí, 10 parníků a 36
menších plavidel. Ovšem Rusové zase tvrdí,
že lodi jsou tak poškozené, že jich Japonci
v nynější válce nebudou moci užíti, pušky
mají rozbité zámky, patrony že jsou pouhé
slupky a granáty jsou staré čínské, pro nová
děla se nehodící. — Jenerálu Stesselovi, jakož
i japon. jen, Nogimu propůjčil císař věmecký
zvláštní záslažní řád. — Zajatí Rasové přijati
v Japonska prý velmi laskavě, dle jiných zpráv
zacházejí 8 nimi Japonci nešetrně, — Baltické
loďstvo nachází se u pustého ostrůvku Da 86
verovýchodním pobřeží Madagaskaru, jsouc ve
stavu neporušeném. Admirál Rožestvenský vy
čkává tu ještě příchodu divise Felkerzamovy,
načež celá eskádra vypluje ku Vladivostoku.
Že by velké loďstvo japonské udeřilo již u
Madagaskaru na Rusy, toť emyšlénka; ve vo
dách Indického oceanu jsou vlastně jen vý
zvědné lodi japonské.

Z činnosti katol. spolků.
Třetí řádná valná hromada „Vše

odborového sdružení křesí. dělnictva
p: „ království České“ konatise budedne2.
února t. r. o 1. hod. odpol. v Hradci Král. (Adalber
tinam). Pořad jednání: 1. Zabájení schůze. 2.Čtení
a schválení protokolu II. řádné valné hromady. 3.
Schválení zprávy výroční a pokladní. 4, Pojednání
návrhů odboček. 6. Volba starosty. 6. Doplňovací
volba 7 členů výbora a 4 náhradníků. 7. Volba členů
dozorčí rady. 8 Volné návrhy (dojdou-li 10 dní před
valnou hromadou) 9. Ukončení schůze. — Ple
nární schůze ústřed. výboru koná ee téhož dne
před valnou hromadou v 9 hod. dopol.

Z Čermilova. (Valná hromada.) Katolická
národní Jednota koná v neděli dne 22. ledna
přesně o 2. hod. odpol. svoji 8. řádnou valnou
schůzi s tímto pořadem: 1. Řeč dp. J. Mynaříka
„o životě spolkovém.“ 2. Zprávy funkcionářů. 3.
Volby výboru (i v odboru ženském). 4. Volné
návrhy.

Katolický spolek pro Častolovice
a okolí pořádal v neděli dne 16. lednat. r. ve
řejaou rolnickou schůzi v Řibinách v hostinci u
Tčeláků o 2 hod. odpol. Scbůze zůčastnili Be
v hojném počtu rolníci místní i okolních vesnic.
Předsedou zvolen p. Fr. Koťán, tamější rolník a
místopředsedypánové rolníci F. Vogela J. Dusil;
zapisovatelem dp. kaplan J. Bedrna. Pan předseda
udělil slovo p. redaktoru V. Myslivcovi, který
v řeči 2 hod. trvající poukázal na příčiny úpadku
stavu rolnického a dovodil, že nápravy třeba hle
dati v svépomoci, pomoci státní, ale nezapominati
pomoci Boží! Dnes třeba jest, by rolnictvo české
pečovalo o zachování statků časných i věčných

tomkům. O půl 8. hod. konal týž spolek spol
Řovon schůzi v Olešnici, kde.za četného účasten
ství promluvil opět p. redaktor Mysliveco potřebě
katolických spolků. Po přednášce pobavili členové
zábavního odboru obecenstvo podařenými výstupy
a žerty. — V neděli dne 22. ledna pořádá spolek
divadelní představení: „Jakou našel Jakub motlu
na zlou Teklu“ dle Kosmáka.

(> A
dělat. Pan radní na to jen broukl. Pak šel
k pana parkmistrovi.

„Ponec by si mohl ten kožich odnést ko
nečně již domůl“, prohodil.

„Beztohol“, soublasil pan purkmistr. „Byla
to zbytečnost, co vyváděl! Saze byly by zase
v komíně zhasly samy“, dodal.

„Nač mu za jeho bravara platit!“, mínil
pan radní.

„A skožichem se snad schovávat !“, svědčil
pan purkmistr. .

> „Machatý, ať si Poncovi pro ten kožich
přijdou“, uařídil pak pan radní Šnaidr ser
vasovi. .

Machatý aložený mu vzkaz vyřídil. Ale
na komanál místo posla pro kožich dostavila
se k panu parkmistrovi paní Poncová.

„Tak jsem tady!“, řekla suše.
„Tu věc s tím kožichem má vreferátě

pan radní Šnaidr“, vymlouval se pan purkmistr,
vida, že statečná řeznice má na sobě salup a
že se chladně tváří.

Paní Poncová šla tedy k panu radnímu
Šnaidrovi.

„0 tom musíme pojednati v radě“, začal
tento.

„Právě proto jsem příšl povědět, žekožich stál osmnácte zlatých, aby páni věděli,
čím se spravovat“, vekočila mu do řeči paní
Poncová.

„Ale pao mažel nepotřeboval ho do ko
mína strkat“, rozvazoval pan radní.

„Toho mínění jsem také, ale to měl slavný
magistrát dát dříve vybubnovat, še se v Hradci
nesmí oheň hasit, aby mohlo město shořet“,
spustila řeznice. .

„Ono se to jiš nějak zařídi“, sliboval jí
pan radní uznávaje, že jen tak odbýti ji ne
může.

Zprávy místní a z kraje.
Královéhradecké vzpomínky z péra

dra Vácalava Řemničkajit vyšly“ tiskem iskufekékoihtiskérny v Hradci Králové. Vydání knížky této
zajisté bude přijato Hradeckým občanstvem a kollegy
dra Řezníčka s nejlepšími sympatbiemi. V řádcích
„Královébradeckých vzpomínek“ uložen značný kus
historie Hradecké, vyloveno zde z pracbu zapomenutí
mnoho Hradeckých událostí, které slouží jen cti města
našeho. Cena spisu, čítajícího 200 stran, stanovena
na 1 K 40 hal.

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

Žádosti extermistů ke zkoušce do
spělosti učitelské přijímáředitelstvíc. k. ú
stava ku vzdělávání učitelů v Hradci Králové do
dne 1. března t. r. —: Žádosti ke zkonškám ze
ženských ručních prací jest zaslati témuž ředitel
ství do dne 1. května. *

Vánoční hra v Borromem. Horákova
oblíbená vánoční zpěvohra byla v neděli provedena
na domácím jevišti b. Borromeas pěkným zdarem.
Vánoční hru poctili svou přítomností ndp. bisku
Dr. Doubrava, mnoho vzácných hostí zezdejších
kruhů a neobyčejné množství obecenstva i venkov
ského. Nejen výborný orchestr chovanců řízením
oktavána ŠSolce,ale i soloví zpěváci získali si za
sloužený vděk nadšeného obecenstva.

Maškarní ples pořádánev sáleAdalbertina
v Hradci Kr. v neděli dne 12. února 1905. Hudba c.
a k. pěšího pluka č. 42 vévody z Kamberlandu. Za
čátek o půl 8. hod. Tance řídí pan V. Čtvrtečka.
Vstapné osoba 1 K 60 h. O 11. hodině velký průvod.
Kostymy nově zhotovené půjčuje pan Měkota „Pěti
domy“ čís. 288, kde pro pohodlí je ku převlékání
zvláštní pokoj k disposici. Reklamace a veškeré in
formace vyřídí taneční mistr pan Čtvrtečka, Sv. Janské
váměstí čís. 74. I. poschodí, kde možno na požádání
naučiti se tanci soukromě. Čapky a jiné součástky ke

kostymům lze dostati též u Bokaday. Vstupenky lzeobdržeti předem u pánů V. Čtvrtečky, Měkoty a v ho
telu Bařtipán.

Sehůze učitelstva měšťanských škol.
Královéhradecký krajinský spolek Z. Ú. J. učitelstva
měšť. škol českých konati bude valnou schůzí svou
v sobotu dne 28. ledna o 2. hod. odpol. v kreslírně
měšť. školy dívčí v Hradci Král. Pořad: 1. Zprávy a
volby fankcionářův. 2. Volba delegátů do zastapitel
stva Z. Ú. J. 3. Návrh o úpravě členského příspěvku.
4. Přednáška el.nč. L. Hasemannové „O slovanském
jibn“. 5. Volné návrhy.

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové čítá 925 členů. Záruka hotově aplacených
podílů obnáší přes 70.000 K. — Od 1. května 1904
do 15. ledna 1405 posžytnuto bylo půjček v obnosu
79.89479 K. Od 1. května 1904 do 15. ledna 1905
vloženo 83.440'39 K a vybráno 48.018 74. Obrat po
kladničo( od května 1904 do 15. ledna 1905 činí
420.983:97 K.

Zima. Na všech stranách ve vlasti naší zvlášť
v borách slyšeti o hrozných vánicích sněhových, o
spoustách sněhu, ale v okolí Hradce jest sněhu málo,
že se sotva sáně cestou proemyknou. Na krotou zimu
naříkají též v jižní Evropě, především v Italii, na př.
v Říměa v Benátkách, kde jest málo pamětníků,
kteří viděli až tolik sněhu a zamrzlé moře jako letos.

„Tosi také myslím'“, souhlasila paní Pon
cová. „Kdyby ne, tak bude míti slavný magi
strát kříže dva. Jeden v panu purkmistrovi
a druhý se mnou. Já maže bez kožichu chodit
nenechám, když ho městu obětoval“ —

Ale na komunále se k zaplacení spáleného
páně Poncova kožichu pořád neměli doufajíce,
že celá věc usne.

Než neusnula.
Řezníci dělali si všelijak ze svého oběta

vého kamaráda Ponce, který nový svůj kožich
v zájmu zachránění města před ohněm oběto
val, dlouho smích. Ale když viděli, že páni
na komunále nechtějí jeho škodu při tom
uznati, doprovodili přes tu chvíli marně na
komunál docházející paní Poncovou jednou
v celém zástupu na magistrát a taukonečně po
dvou letech vítězoslavně odnesla si odtamtad
osmnácte zlatých náhradya koopila manželovi
kožich nový, který skutečně více neroztrhal.

Když přítel Laňák potom pana Ponce
škádlíval otázkou, jest-li půjde zase v kožiše
hasit, pan Ponec se trpce usmíval a říkával:
„Leda žízeň! Oheň ne! Bývá za to jenom ne
vděk!“

HTojsi pěkný křestan!“, pokoušel ho Luňák.
„Lepší, než-li celý magistrát dohromadyl“,

hájil se pan Ponec.
NTo jsi předce viděl. Z kožicha mne

chtěl avlékuont! To musí Švenda do hradecké
kroniky zapsat!“

„Ba musí!*, svědčil mu Luňák.
A Švenda to skutečně dohradecké kro

niky zapsal, jak pan Ponec Hradci zkázou hro
zící oheň kožichem uhbasil a že nebýt rázné
jeho manželky, zůstala by mu za to jen zá
sluha, aloeo kožich by býval příšel.

Župní sdrušemí obchodníchgromiíobrodu
krajského soudu v Hradci Králové ustaveno 6 +. m.
na schůzi v Hradci Král. Předsedou svolen p. H.
Richter, starosta obchodn. gremia královéhradeckého,
jednatelem p. Heiwich, pokladníkem p. K. Richter, se
edrušených gremií zvoleno do výboru po dvou dele
gátech.

| Ve všeeb. veř. nemocnici v Hradel
Král. « r. 1904 ošetřováno bylo 920 nemocných
(523 mužů a 897 žen). Vyléčeno 596, 167 zlepšeno,
86 bylo nezhojitelných, 74 zemřelo; propuštěno 8732,
v dalším ošetřování ponecháno 48. Nejvíce nemocných
bylo 14. dubna (77), nejméně 14. září (43). Za 377
osob zaplaceno stranami 994460 K.

Dar. Jeho Biskopská Milost odp. Dr. Josef
Doubrava daroval spolku sv. Vincence v Nov. Hradci
Králové 20 koran. Spolek vzdává nejuctivější dík.

Osobní daň = příjmů a daň důcho
devá. Lhůta k podání přiznéník osobnídaníz příjmů
na rok 1905 stanoví se do 31, ledna 1905. Podati
přiznání povinen jeat každý poplatník, jehož poplatný
roční příjem 2000 K převyšoje, aneb kdo vyzván byl
zvláště, aby je podal, Přiznání baďtež podána buď
písemné ueb ústně u vyměřovacích berních úřadů
(berních správ, okresních hejtmanství). Přiznání písemné
badiž podáno na úředních formulářích (vzorec A),
které poplatníkůn zároveň se zvláštním vyzváním od
úřadů berních dolány budou; poplatníci, jimž forma
lář dodán nebade, obdrží jej na požádání a evrcbu
zmíněných vyměřovacích berních úřadů aneb u obecních
starostů bezplatné. Nebade-li přiznání v předepsané
Ibůtě podáno, může daň Da základě pomůcek úřada
po roce jsoucích z moci úřední odbadní komisí alo
žena býti a případně může býti strana vsata do vy
šŠetřování pro zatajení caně, — Přiznání o všech
důchodech dani důchodové podrobených podávají se
na rok 1905 rovněž do 31. ledna 1905 u těchže
úřadů. Přiznání k dani důchodo.é buďtež podána buď
písemně ua úředních formulářích (vzorec H) uebo
ústně od poplatníka samého neb jebu zákonného zá=
stapce. Hořejší ustanovení o osobní dani z příjmů
platí i zde, Přiznání musí se i ta podati, třebas po
platník zvlášť nebyl vyzván.

Volby ma Pražském Předměstí. Z:jí
mavýobrázeknašísamosprávya avědomělosti!Volilo
se u nás, ale to nebyly volby, to byl poslašný marě
dle komanda pevně v sedle usazených rytmistrů. „U
vědomělí“ občané, sousedící s tak pokrokovým městem,
jako jest Hradec Králové, pokorně si hleděli již předem
zabezpečiti přízeň vládnoucí kliky. Co pak jim na je
jich občanských právech záleží? Jen když nevzbudí u
nesesaditelných pohlavárů žádného pohoršení. „Dejte
mi pokoj e tou celou oposicí! Někteří šťourové by
nejraději začínali sváry, ale na mne ši nepřijdou.
Však mi ani krejcara nepřidají. Já se nechci zbytečně
rozčilovati.“ Takové a podobné myšlenky trousily ao
z úst „svéprávných“ občanů. Dobře pánové: ale ne
chcete-li svého svobodného práva užívat, řekneme
Vám otevřeně, že ho nejste hodai. Skláníte-li tak po
slašně blava před „Nesmrtelnými“, nechcete-li a ne
umíte-li kontrolovati činnost zastapitelstva Vámi svo
leného, psk by bylo zcela jedno, kdyby vám dosadila
předatavenstvo sama c. k. vláda. A musíme k malé
své radosti prohlásiti, že byste při takovém c. k.
představenstva byli snad na tom líp než nyní. Opa
trní a bdělí otcové dovedli si zabezpečiti svá křesla
před volbami agitací víc než horlivou. A jak byla ú
činná! Starosta p. Vodička s obecním písařem p.
Batkou měli v sobota eebráno na 150 plných mocí
za I a II. sbor. Vždyť se pracovalo zrovna po továr
nicku. Velkovýrobu volebních lístků prováděl hekto

raf. Tážeme se, zda to odpovídástávajícímu zákonu?
i dovoluje některý paragraf, aby byly volební lístky

tisknaty? — A ted nám napadá, proč se agitovalo
se strany otců tak houževnatě, proč otcové hájili svá
křesla tak junácky jako Rusové pevnůstky Port-Ar
tura. Stará-li se obecní zastupitelstvo o zájmy obce
pečlivě, nehledíc k vlastnímu prospěchu, není obecní
úřad žádný med; právě zde se vyžaduje sebezápor,
trpělivost a obětavost. Něco jiného však jest, chce-li
si kandidát pojistiti povýšené křeslo výhradně k vůli
sobě; tu se ovšem tak veliké agitaci nedivíme. Vlád
noucí klika dobře si zabezpečila předem plnomocen
ství ubohých lidí od ní hmotně závislých, aby aká
zala, jak miluje volné rozhodnutí avépravných občanů.
A s tou armádou již se táhlo lehce proti oposici a
ještě lépe proti nerozhodným, kteří skládali bez dlonhé
debaty zbraně. — A teď, milí občané, několik věcných
poznámek! Pražské Předměstí jest v bezprostřední
blízkosti velikého města s tolika středními školami,
s tak početnou inteligencí! Čemu jste se nančili od
pokročilé samosprávy Královéhradecké? Máte veliké,
výhodně položené pozemky u samého nádraží; po
zemky ty čekají na řádné průmyslové zužitkování
dlouhou dobu marně, ač by we tak docílilo značného
zvýšení majetka usedlých občanů. Vždyť se ani ne
věnuje dostatečná péče úpravě cest a chodníků, ač ae
sejde k tomu účela ročně na 6 tisíc korun; a to jest přece
slušná částka z obecních příjmů a z 40%, přirážek.
Inu, velikou část této práce obstarává sám p.starosta
Vodička; a kdo zná jeho znamenitý rozhled a inteli

enci, ten se nediví, še svůj úřad tak znalecky plní.
tarosta tak veliké obce sotva umí kale peáti, ty roz

ličné písemnosti mu obstarává advokátní písař. To by
konečně ještě trochu ušlo, kdyby se neúřadovalo vý
hradně po šesté hodině večer, kdy má pan písař
teprve čas. Není to hanbou pro obec tak velikou?
Na, p. Vodička má ve dne sám jiné práce; musí obsta
rávati dovážení různého stavebního materiálu pro obec,
aby se uživil. Slyšeli jeme, če se to děje beze vší
kontroly. Není divu, že tento pán tolik zaměstnaný
lehce přeslýchá stíčnosti na to, še stavebnímu rachu
od obecní správy se kladou zbytečné překáčky. Mnoho
usedlých občanů jest vášně poškozovánotím liknavým
vyřizováním nebo zamítáním žádostí, které mají na

„zřeteli pokrokový vývoj obce. Někteří říkají, če ae
raději vyprodají a vystěhují, nezmění-li se poměry ve
správě obecní. Zatím aspoň tolik. Vyzýváme všecky
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proti poškosování poplatníků. Očiette pověst své ubce
a v zájmu obecnéhoprospěchunevolte se staro
sta Vodíčku, ani nevolto sa obeoní radní
jeho štábní pobočníky Zámečníka, Hlava
tóho a Klapku! Vzchoptese aspoň o hodině dva
nácté, aby se neodohrávala stará s novou! Příštěvíce.

Z dějin počdazých vosmie býva
léhe , í Hradce Králové. (Die rá
snamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
Střeboš. Zahradník Pavel Vacek měl 43 str. děd.
rolí (8 str. v II, 40 v III.). pod 2 vosy (sena) louky,
1 věr. 1 čtertci zahrady; úroků k záduší sv. Ducha
platil 48 kr. a vrobnosti odváděl 1/, slepice, panu
děkanovi odváděl ročně jménem suchých dní 2 kr., za
obláče 3 kr., na koně 2'/, čtvrtce oves, 4 vejce, robo
toval 1:/, dne týdně. Zabraduík Pavel Kalaš měl
40 str. (2 ve IT., 88 ve III. tř) dědičných rolí, pod 2
vozy (sena) luk, pod 1 věr. zahrady; úroků k zádaší
bylo ročně 18 kr., vrchnosti k vánocům odváděl 4
slepice, p. děkanovi jménem suchých dnů, za obláče
a Da koně jako Vacek, mimo to panu děkanovi 2 vejce
a 1"/, slepice, roboty měl 1 den týdně. Zahradník Ji
řík Petříček měl 37 str. (8 v II, 36 v IIL tř.)
dědičných rolí, pod 2 vomy (sena) luk a 1 věrt. za
brady; úroků k zádaší sv. Dacha 80 kr., panu děka
novi jménem euchých dní, za obláče a vše ostatní
jako Pavol Kalaš. ZahradniceKateřina Kroupka
měla 30 str. (3 ve II, 27 ve III tř.) dědičných rolí,

pod 2 vozy (sena) louky a 2 čtvrtce zabrady; úrokůzádaší ev. Dacha plstila 14 kr., ostatní povinnosti,
slepici vyjímajíc, jeko Jiřík Petříček. Chalupník Jin
dřiích Štros měl 18 str. (2 v II., 16 ve III. tř.)
dědiča. rolí, pod 1 vůz (sena) lonky a 1 čtvrtci za
brady; úroků k záduší av. Ducha platil ročně 14 kr.,
vrchnosti k vánocům 3 slepice, ostatní dávky jako
Kroupka, robotoval 3 dny týdně. © (Pokračování.

Jyanenování měitelů. Ve schůzi českého
odboru zem. školní rady v Praze 17. t. m. usta
noveni na měšť. školách ředitelem Frt. Tuláček
v Chrudimi, katechetou B. Kacafirek v Litomyšli,
učitelkami M. Mejsnerová v Úpici, K. Kalouchová
v Litomyšli; na obec. školách řídícími učiteli a
správci škol: J. Valenta ve Střenici a V. Šejnoha
v Makově (Litomyšl), Václ. Neumann v Malšo
vicích (Hradec Kr.), G. Novotný ve Svinné (Li
tomyšl); učiteli I. tř. Ant. Klumparová v Litomyšli,
II. tř. J. Říba v Litomyšli.

Ples v Kostelci m. ©. KatolickáJednota
v Kostelci n. O. odbývá v neděli 29. Jedna masopastní
ples v sále „na Rabštejně“. Vetupné člen 1 K 60 h,
nečlen 2 K. Začátek určitě v 7 hodin večer. Reklamace
pozvání vyřizuje jednatel.

Z Kostelce m. ©. V neděli 15. ledna před
nášel v sále ua Rabštejně vdp. Kaška, děkan o „dra
hokamech kornoy svatováclavské“ a přesvědčivě do
kázal, že jimi v duchovním, osvětovém životě i v hmot
ném musí býti zváni avatí patronové čeští. V sále
secesni“ sdělil « námi bohaté zkušenosti o cestě

Malon Asií, Palestinou a Egyptem dp. A. Svojsík
z Prahy. Obrazy světelné, představující Krista, jeho
narození a jeho život, z mrtvých vstání, město Betlém,
Jerneslém uchvacovaly celon duši. Dp. přednášející
odměněn dlouhotrvajícím potleskem i od těch, kteří
jinak jsou našimi odpůrci. Poznali makavě, če se dá
srovnati víra i věda v jedné hlavě, a že pod kněž
ukým kabátem bije srdce láskou pro obojí. Vždyť
znám dp. Svojsík jako horlivý kněz a čilý pracovník
na poli katolických spolků. Díky p. t. klaba turistů
rychnovských, že takový požitek připravil edraženým
spolkům.

Z Doudleb m. ©. Odborkatolickéjednoty
kostelecké v Doudlebách n. O. pořádá v neděli
22. ledna t. r. v sále p. Pavláta akademii za la
skavého účinkování p. t. slečen doudlebských,
sl. sboru tamburašů bradeckých, vp. V. Gyurkowieze
a dp. J. Sahuly. Začátek určitě v 7 hodin večer.
Vstapné člen 40 h, nečlen 60b. Přeplatky a dary
budou s díky v novinách kvitovány. Čistý výnos
bude věnován stavbě nového chrámu Páně v Dou
dlebách.

Nová dráha. Na jaře bude se atevětidráha
z Vamberkado Rokstnice.Odbočovatibadezestanice
v Kostelci n. O, bude míti 2 nádraží, ve Vamberka
a v Rokytnici, a 4 zastávky, v Pekle, Pekelci, Slatině
a Pečíně a měříti bude celkem 23 km. Země a stát
věnovaly na její stavbu 90 proc., města Vamberk a
Roketnice eplatí pouze 10 proc. Celkový náklad na
stavbu rozpočtěn přes 2 miliony korun.

Ze Slatinam u Chrudimě. Okrašlovací
spolek zdejší pořádá dne 11. února t. r. taneční vě
neček, ku kterémuž uctivě zve přátele rozkošných
Slatinan. — Od léta 1904 mají Siatinany pěkné, po
hodlné pramenité basénové lázně, konpadlo, plovárout
O to má největší zásluhu okrašlovací spolek, Jeho
Jasnost kníže František z Auerspergů a obecní za
stupitelatvo. Letní byty se odpornčojí k brskéma pro
hlédnutí, jelikož:z jara bývá vše již zadáno,

Letní hospodyňská škola vOpočně
zahájí letošní pětiměsíční běh vynčovací počátkem
dabna. S ústavem spojen vzorně a účelně zařízený
internát, kde ubytovaná chovanky jsou pod stálým
dozorem odborné učitelky. Ústav má malou mlékárna
a malé školní hospodářství spojené s chorem dojnic,
vepřů a drůbeže. Za opatření r internátě platí ne mě
oíčně 30 K. Školné činí za 5 měsíců 29 K. Ony cho
vanky, které by se zvlášť učiti chtěly kreslení, střihu
a šití šatů, zaplatí za 5 měsíců 10 K. Přihlášky mobon
se ústně neb písemně kdykoliv učiniti, Hlavní záznam

oné jo ne 6, o 12,„března5 r. Bist sdělí řiditelství školy v Da st. dr. prospekty, ješ se na
požádání dana e frankozašlou. PO

Z Parduble. (Bilance nábošenské sná
delivostí „Osvěty lida“.) Nenítéměřčíslajmeno
vaného časopisu, ve kterém nebylo by útoku na církov
katolickou, její učení, liturgická zřízení anebo na
kněze. Protestantská a židoveká zařízení a obřadností

církevní sůstávají od „O. L.“ ušetřeny, jakoby jich ani
nebylo. Apřecetaké jinověrci majípodobsých, ba téměř
úplně stejných velikou hojnost, anif by se chtělí jich
sbaviti, nebo jich počet omeziti, nebo dokonce do
pustiti, aby je kdo v posměch uváděl. Ba jejich cír

kovních zařízení stále přstní. Tak na př.od lonskéhoroka vymohly ofrkevní úřady protestantské u mini
aterstva kultu, aby žáci školní měli v den 1. října
každého roku školní prázdniny ne pamétka zavedení
velké reformace, aby mohli obcovati slašbám Božím.
— Zavede li se, Či spíše zachovává-li se na školách
nějaká pobožnost katolická, bned „O L“ pobožnost
ta tapí a hanobí. Mládež protestantská a židovská
přistapuje k tak zvané „konfirmaci“ (asi jako biřmo
vání); k této slavnosti přicházejí dítky slavnostně
oděné, v kostele nebo v syaagoze skládají zkoušku
« náboženství a jejich p. pastor nebo p. rabín má
promlavu náboženskou, načež pak dítky poděkují;
doma oslaví se den „konfirmace“ hostinou a na mnoze
dražičky podávají p. pastorovi nebo p. suporintenden
tovi kytice, jako se děje u katolíků p. faráři nebo p
biskupovi.Tomu se „O, L.“ neposmívé a to ne
to pi. Jenom do náe katolíků má ta odvabu a amě
lost. — Zavítá li do osady nový ferář nebo p. biskap,
jíš vrhá ee na ně a na celou otadu a zvláště na zá
stapce obcí, na městské rady „O. L“ a veškerou
hrůzou, aby ubila přesvědčení náboženské a projev
úcty k duchovnímu. Tak děje se, aby tento Časopis
slabé povahy zastrašil hrobostí a násilností, tak děje
se ustavičně. Tak bylo také v jednom z posledních
čísel, kde způsobem hodným jenom lidí nejeurovějších
tapí slavnost avítání faráře katolického, Zatím však
stejné slavnosti protestantské, se stejným zevnějším
leskem a Se stejnými hostinami (či jak ušlechtile vy
jadřaje se „O0. L.“, se žr . .. cemi) konané, úplně
umičaje a mlčením tedy achvaluje. Na doklad svých
slov uvádímzprávuo „Installační slavnosti dp.
seniora J. Dobeše v Novém Městě dne 2
března 1904. (Senior asi jako náš vikář.) Zpráva tato
doslovně vytištěna v protestantském týdenníku „Hlasy
ze Siona“ ze dne 31. března 1904 čís. 13 takto: „Z1
velebného hlaholu zvonů kráčeli v 9 hod. dopol. do
krásného nového chrámu duchovní reformované církve
české: vdp. Lic. th. superintendent Císař, jakožto in
stallující, dp. senior Dobeš, jakožto inetallovaný, fa
ráři V. Opočenský, konsenior západního obvodu Vondra,
Odatrčil, Caha, Gerža, Pokora, Novák, Švanda z Ve
selí, Urbánek vilímovský, Vašíř a Šebesta. Započato
písní „Té Boha chválíma“, načež konsen. V. Opočenský
se modlil a četl Zjev. 6“ — Pak následuje řeč téhož
pána. „Po této řečísložen instaJlovaným slib seniorský
podáním pravice vrchníma pastýři a duchovní gratu
lovali spolubratra v úřadě. Následovala posvěcající
modlitba saperintendentova.“ Na to byl zpěv. „Ta již
vystoupil na kazatelnu installovaný a ujal se alova
na text Zjev. 7, 12 (toto kázání bude uvedeno příště),
Ještě před kázáním předstoupil atud. realky Frant,
Pleva a blahopřáním za žáky středních škol, čačka
měšť. školy mlovila za žáky menší a podala p. 8
niorovi kytici a dárky. Zavzněla pak ještě druhá píseň
pěveckého sboru čtyřhlasně. Slavnost poctili avojí pří
tomností pp.: okr. hejtman Ganzwohl, řiditel reálky
Cech, řed. měšť. školy Herzog, starosta Sadílek, ře
ditel velkostatku Stavělík, advokát dr. Fiala, c. k.
notář Tumlíř, několik professorů reálky, školní in
spektor Kubelka, senior. kurátor Ryšavý z Miroslavi
a jiní. Někteří pánové se omlavili. K slavnosti došlo
telegramů sedm a veliké množetví gratulačních pří
pisů od c. k. vrch. církevní rady, seniorských a far
ních úřadů a od přátel instellovaného z Holštýnekai
od osob soukromých. Ještě i odpoledne byly slažby
Boží s řečí vdp. superintendenta na žalm 16, 56
(příště bude uvedena). Nezapomeneme tak hned pře
krásné slavnosti novoměstské, k níž sešlo se za pře
pěkného počasí širé okolí a pří níž evangeliam kázáno
svobodně, směle a nměle. Péče o hosty a pohostění
samo v užším smyslu bylo přímo stkvělé ,..“ —
Po přečtení této zprávy pocítil jsem radost nad tím,
že protestantský lid váší sobě svých ducnovních, ra
dost nad tím, že mohlo we evangelium kázati „ero
bodně, směle a uměle.“ A radost mám z toho, že
menšina evangelická Ine ke avé víře. Ale zároveň po
cítil jsem lítost při pomyšlení, že nám, katolíkům,
brání se „svobodně a směle“ hlásiti se kn avoji víře,
kázati i nejuměleji a že tupeni jeme pro svoji úctu
ku knězi, k dachovnímu, k biskapovi svému. Ato ná
na svědomí u nás pardabská „Osvěta Lida“. — Lid
náš, neznaje zvyklostí náboženskýcha církevnícha ji
nověrců, jest uveden v blud, jakoby t. zv. klerikálních
zavedení bylo jenom v církvi katolické. — „O. L.“
pohboršuje se nad títalataron kněze katolického „ve
lebný, důstojný, veledůstojný“ atd., avšak jak z bo
řejší zprávy zřejmo, titulují protestanté své duchovní
týmiž jmény bez závady. Vážím sí jich pro jejich
úcta ku avým duchovním. Projev dobré mysli, projev
přátelství ku zvaným hostům, učiněný hostinou na
faře katolické, hrubě uráží „O. L.“, avšak „pohostění
příom stkvělé“ na evangelické faře nevynucuje tomato
lista slzy útrpnosti k chudině, Příště více.

Z Kutmé Hory. Nový rok začaly jeme
tady hodně vesele. Rozproudila se v něm krev i našim
konšelům tak, že by pomalu bylo přišlo k více než
k pohnaté debatě. Čo kvasilo dosud tajně jako má
tohy hostinských koutů, co četlo se mezi řádky opo
sičních listů, to vyrazilo nyní plnou silou ven. Zdi
zasedací síně obecního zastupitelstva neslyšely ještě
takových slov, jaká se ozvala v posledním zasedání.
Pravá katilinárka proti purkmistra Macháčkovi a to
£ úst stoupence téže strany, z úst kdysi velkého agi
tátora jejího, obchodníka A. Kutílka. Kdyby mělo
jenom z části býti pravdou to, co ta vrženo bylo
v tvář vládnoucí straně, pak bylo by naše město 0
pravdu k politování. Rozhodne o tom ovšem instance
povolaná, rozhodnou o tom i zástapcové občanstra a
občanstvo semo. Výsledek poučí nás, na čí atraně
byla pravda a je-li pohnutkou oněch inkriminací
láska k městu či jak tvrdí orgán strany vládnoucí
jenom urašené osobní prospěchářství. Věci takové
váhy ututlsti se více nedají, ony ani před tím ae ta
tlati neměly, byly-li pravdou! — Za poznamenání
stojí poměry na naši lokálce. Dokud byla v rukou
čistě privátních, nikdy cestující nemuseli ao třásti
v ní žímou. Od té doby, co všaž ji přejalo konsor

eíum nové dráby Kutné Hora--Zřaí, sby v zimě no
sili ai cestující hradě oc šhavým uhlím. Čí je to vi
nou? — A ještě jedna kurivsíta. O vánočních svátcích
měli jsme přílešitost vyelechnonti hovor několika ci
stuců, kteří se obdivovali nádhernéma chrámu av.
Barborekému. A ta jeden z ních podotkl: „Pěkně to
Kutnoborácí opravili, ale divím se při té pietě k ata
rým památkám, jak mohli dovoliti hned u chráma
stavhu továrny, která tento zářící stkvost brzy vy
odí ?“ Nejsonce kompetentní odpověditi, ponecháváme
odpověď povolaným činitelům,

Z Ronova nad Doubravkou. V minu
lých dnech poplašeno bylo obyvatelstvo požárem, který
vypukl v nedalekém dvoře Skalce, patřícím k panství
nadačnímu, který má pronajatý p. Havelka. Vyhořel
tam ovčín. Jenom včasné pomoci sbora hasičského lze
děkovati, že zachráněny byly budovy ostatní. Pan
Havelka i panatví jest pojištěno. — Spolkový život
katolický, který kdysi tak alibně si vedl, nyní úplně
ochořel. Čím to je?

Z Třebonína u Čáslavě. Vjednomz před
ván-čních čísel „Obnovy“ byla vylíčena v dopise
z Klaků nedostatečnost lékařské pomoci v našem ob
vodu, a bylo touženo, aby definitivním obsazením
místa obvodního lékaře učiněna byla provisoriu přítrž.
Doufali jsme, že si toho příslušní činitelé všimnou, a
bo smrti p. dra. Hlaváče místo to obsadí, zvláště
když obce kandidáta vi vybraly a pro něho pracovaly.
Zatím však stalo se jinak. Kandidát onen nebude asi
míti lásku a vedoucích pánů s budou míti za labem
někoho jiného sobě bližšího a tak, aby nemuseli kon
snoati do kyselého jablka obsazení definitivního, na
nějž byl vypsán už konkurs, rozhodli takto: „Celý
obvod rozdělí se k zastupování dvěma lékařům do té
doby, pokud obce nesbodnou se mezi sebou o místo,
kde by měl lékař bydliti a to na základě petice obce
Zbýšova, která žádala, aby lékař bydlil vní.“ Zbýšov
přišel svou žádostí nesmírně vhod, teď obsazení se
oddalí, obce na svou kandidatura zapomenou, dosta
nou 8e do křížku, mezitím poměry vytvoří se jinak a
bude vyhráno. A my příslušníci obvodu, kteří na
tyto drabé bračky platíme, mezitím budeme dále trá
piti 89 provisoriem. Opravdu biamarkovská politika.
Jeme radou obcím, aby trvaly na svém původním
požadavku a bleděly se ho domoci vší silou. Nechf
zástapcové konají avou povinnost. A má-li už dojíti
k sídlu lékaře obvodního mimo Čáslav, pak ať je to
jinde než ve Zbýšově, kam by mnohé obce měly horší
a nepříetapnější apojení než nyní do Čáslavě. Ne
podporajme absolutismaa i v autonomii|

Osobní. Professor vyšší státaí průmyslové
školy Pražské "a vládní komisař hradecké prům.

an Alois Rublič povýšen byl
do VII. dietní třídy.

Kurs pro živmostuictve. Průmyslové
museum v Chrudimi pořádá za pomoci obchodní
a živnostenské komory pražské a c. k. živnosten
sko-společenstevního instruktorátu ve dnech od
23. do 27. ledna tr. bezplatný informační kura
živnostensko-právní pro činovníky, členy, tajem
níky a komisaře živnostenských společenstvech a
obchodních gremií. Přednášetí budou pp. Ant.
Blažek, ředitel ústřední jednoty hospodářských
společenstev v král. Českém, Dr. K. Burda, c. k.
komissařspolečenst. instruktorátu, Dr. Jos. Gruber,
univ. docent a místotajemuík obch. a živn. ko
mory, Dr. Ad. Ottis, c. k. koncipista společenat.
instraktorátu, Dr. Rnd. Pilbauer, místotajemník
obch. a živnost. komory, Dr. Karel Polák, c. k.
společenst. instruktor a Dr. Václav Schuster, ře
ditel technolog. a prům. musea. Přihlášky účast
níků přijímají se ještě v pondělí dne 23. ledna
od 8. do 9. hod. dopol. v místnosti kursové (malý
sál barokové budovy musejní). Řádným absolven
tům, t. j. těm, kteří všech přednášek kursových
Be súčastní, budou vydána vysvědčení frekventační
a věnují se jim různé praktické spisy příručné.

Z Jičína. Výbor spolku na podporování a
zaopatřování propuštěných trestanců v Jičíně svolává
valnou bromadu na den 5. února 1905 o 9. hodině
dopoledne do zasedací síně c. E. eoudu krajského
v Jičíně č. 16 s následujícím programem: 1. Čtení a
schválení protokolu o valné hromadě předešlé. 2. Zpráva
pokladníka o stavu jmění spolku v roce 1904. 3. Zpráva
Jednatelská o činnosti spolku v roce 1904. 4. Volné
návrby. Kdyby se dne 5. února 1905 o 9. hodině do
poledne potřebný počet nosešel, bude se téhož dne o
10. hodině dopoledne odbývati valná hromada, ve které
dostavivší se členové bez ohledu na počet přítomných
platně jednati a usnášeti se mohou.

Přednášky ma vzdělání lidu. VJičíně
zřízen jest odbor na pořádání lidových přednášek,
jehoš snahou bade, aby se dostalo vhodným způsobem
všem vrstvám obecenstva jičínského poučení v růz
ných aměrech vědění lidského, aby se tím budila touha
po dalším samostatném vzdělání, aby se badil zájem
v četbě krásných a odborných děl, čas.pisů a novin,
aby ne lid český vzdělával po stránce citové i roz
umové. Tak vzroste vzdělanost a uvědomělost ve všech
vratvách našeho národa. Ten vzdělaný řemeslník, děl
ník, obchodník, rolník atd, může šťastně vítězítí nad
překážkami svého stavu a dojíti cíle svého. A co platí
o jednotlivci, tím spíše platí o celku. Národ náš jen
tehdy dojde pravé mohutnosti v každém směru a tedy
i hospodářské a politické zdatnosti, bude-li ne sklá
dati co možná jen ze samých vzdělaných jednotlivců.
— Odbor zahéjil jiš svou činnost přednáškou p. prof.
Karla SŠtětiny: „O vývoji obchodu a řemesel v Ce
chách:“ Četné posluchačetvo ze všech vretev obyva
telstva města suustředilo ae do prostorné zasedací síně
ku přednášce té a s velikým zájmem vyslechlo slova
pána přednášejícího. — Během ledna a února předná
šeti budou ještě páni: Prof. Ant. Vyskočil: „Ovýrobě
plyna a jeho upotřebení.“ S pokusy. — Dr. JanHorna:
„0 plynu se stanoviska zdravotnického.“ — Starosta
města Frant. Knotek: „O příčinách dnešního úpadku
řemesel a o prostředcích, kterými se tomuto úpadku



čeliti můše.“ Prof. Fr. Pčsl: „O vývoji realisma od
nejstarších dob.“ — Prof. Ferd. Tomek: „O Janu Ne
rudovi.“ — Prof. V. Trojan: „O skapalnění plynu a
o kepalné kyselině uhličité.“ — Dr. Václ.Fišera: „O
sákladních pojmech národního hospodářetví.“ — Dr.
J. Lachmann: „O právním postavení ženy a jejím vo
lobním práva.“ — Zajisté obecenstvo jičínské rádo a
hojné dostaví se do poučných přednášek těchto.

Od Cidliny. (Co všechmo je proti
katolietvu ©dovolemo.) V doběnynější,kdy
zvláště časopis „Čech“ uveřejňováním úryvků Ze 80
cialistické „Záře“ upozorňuje katolíky na surový spů
sob a bezmeznou sprostotu, s jakou píše 6e — a do
volením dozorčích orgánů a ochranců zákona o tisku
v Praze i o Ježíši Krista a Neposkvrněné Panně —
bude též snad zajímati následojící faktum z roku mi
nalého. V květnu v naší osadě rozšiřován pamflet
„Jak povstali svatí“ s rouhavým vyobrazením na listě
titalním. Rozšiřování to dělo se bez povolení, nabí
sením ke koupi v jednotlivých příbytcích a dostaly to
do raky i děti školní, Na stránce, tuším 13, tohoto
pamíletu, bylo mezi jiným uvedeno, že Oteové církevní
na snému v Efesu po velikých hádkách a rvačkách
prohlásili Kriste — za Boha, a od té doby prý masí
se věřiti v Krista jako v Boha. — A tohle censura

propastile c! — V neděli po Božím Těle měl místníaplan kázaní o předmětu: „Juk užitečno uzaví.
rati se do Božského Srdce Páně“, pfi černž, maje k tomu
vhodnou příležitost, na ronhavý shora pamfletnáležitě
upozornil a před kapováním varoval. Nato v „Záři“
uveřejněno, jak p. kaplan vypůjčil si onu brožarku
a ji v neděli místo kázaní s kazatelny věřícím oveč
kám „s gastem“ — to by bylo gasto vyvrhele něja
kého náboženského nibilisty — předčítal. A aby
prý se u svých představených ospravedlnil, hrozil prý,
že dá zavříti každého, kdo si tu brožarku konpil etc.
„Záři“ zaslána byla na tu sprostou lež oprava na
adresu zodpovědného redaktora v Praze. Táž skoro
sa měsíc přišla jako nepřijatá zpět e poznámkou na
obálce (uvádím s chybami): „Adresat není v redakci
č. 1969 k natrefení a kdo bydlí nemužoc v redakci
udat pročeš aviso v naznačené redakci.“ A pod tím:
„Áni po druhém avisování nebylo vyzvédnuto“. —
S kolportérem bylo zavedeno předběžné trestní ří
zení pro nedovolenou kolportáž, . . . ale nic mu ne
udělali, . . . prý se — poučen byv od „štábu“ v Praze
vymluvil, še dotčeným prý — na požádání — pouze
brožury (roahavý pamflet) — objednal! Snad tohle
pomoblo. Neboť k soudu vlastnímu nedošlo. — Megi
tím byl zaslán c. k. policejnímu řiditeletví v Prase
tento přípis: „V úctě podepsaný zaslal zodpovědnému

redaktora „Záře“v Praze1I.—1959,opravu.— zaru
čenou$ 19., zák.. avšak, jak vidno z přiloženéobálky,
neví redakce „Záře“, kde její zodpovědný redaktor
bydlí. Z tobo patrno, že nevěnaje se vydávání listu
„Záře“ a povinné redaktorské jeho zodpovědnosti:—
péče, které ,se, má, „dlo. tiakovébá „zókoms dítim a že

Zářačsnod možnost opravy ve oxutekuváděly. Vzble
dem k toma. žádám slavné.c. k, policejní. řiditelatví,
by mi laskavězjistilo adreaen sodp. redaktora „Záře“
a zavedlo řízení, by v redakci „Záře“ známa byla
adressa zodpověd. redaktora, a případy podobné by
se neopakovaly.“ Na to došel farního úřadu našeho
tento přípie: „U vyřízení otěného: přípisu ze dne
« « . odělojá, že Aloise Filip, zodpovědný :redaktor
„Záře“bydlív Nuslích č..p.264. Tentobyv zde'o
předmětu stíšnosti, protokolárně vyslechnut -.omlavil
se, že do redakce jmenovaného časopisu dochází pouze
v pondělí a v úterý. Ostatní dny jej-„v redakci za
stapoje Antonín Svěcený, jenž jeho adressu zná,
ostatní personál jeho adressy nezná, a dopis prý
přišel asi v debu, kdy Antonío Svěcený nebyl pří
tomen. Přiložená obálka ue vrací.“ — Zajisté velmi
zajímavé, jak. může kněz — byv pošpiněn e napaden,
zákonně s6. hájiti. — Sprostota, e jakou se píše o
věcech dossbu „nejvyššího v „Září“ a „Červáncích“,
teď snad a nás rozšiřovanýchužs povolením,jež si mezi
vyšetřováním na radu „štábu“ kolportér vyžádal (a ani
nemasel; nabízeli mu prý „doktorů“, co bude chtíti
k obhájení), má letos v dotyčné farnosti to ovoce, že se
po upozornění katolíků na uveřejněnísprostot v „Zář“
o RodičceBoží přihlásilo odběratelů „Marie“a „Kříže“
tolik, že počet z 80 atoupnul na 137 a ještě se jed
notlivci hlásí. To je zajisté nejlepší odpověď, jež ae
státi mobla, — Nechť si tedy katolíci dobře pověí
mnou, co si všecko může dovoliti socialietický tiek
proti katolictvu a s jakou hadí chytrostí dovede vy
kloaznouti, jedná-li se o zadostačinění, Zatím tolik,

2 Chlumu n Hlinska. Malýje ten kc
stelík v srdci Zeleného Chlumo, provozují ge v úěm
však věci velké, které by věru nalezly avé obdivova
tely i ve větším městě, Myelíme tím vzorné vedení
kostelního zpěva nejen o nedělích a svátcích, ale i
dovedné předuesy měl o minulých právě vánocích.
Tak o svátku Božího. Narození dávána. byla, o půl
noční nedávno vydaná novinka Vojtěcha Říhovského:

mše pro lid na notivy církevních plsní 8 prů
vodera orkestra, o velkých pak službách Božích téhož
dne loňská. novinka: Missa pasturalis s průvodem
orkestru od téhc* "-técba Říhovského. Mimoto před
neseny jako vložky pastorelly od Fr. Gregory, J.
Drablovského, J. Piberta a V. Hausmanoa a Gradu
ale „Videront“ od Fr. Hrašky. Tyto mše o novém
roce a o Zjevení Páně. byly k radosti věřících ops
kovány.. Průvod orkestrální obsterali ochotně členové
dobrého hodebního sboru p. J. Vaška z Benátek,

Ze Suchdola u Kuteé Hory. Opětpo
čínají se rozjíždět? úředníci cakrovarští po obcích, aby
uzavírali řepu pro podzimní kampaň. Ale jak prosko
čily veřejností hlasy, emlavily se prý cukrovary po
Jabské na novém tichém s tajném kartelu. Účel jeho
jest opět přitiskoouti rolníka ku zdi. Po dobrém jídle
přichází patrně chuť na ještě lepší lahůdky. Doufáme
ale, že rolnictvo Podvyeocké zůstane véěrnoospesením
jednoty a de dobře sí vyjedná cenu řepy. Prodávati
pod jeden. slatý bylo by zrovna vlastním odfráním.če8

Různé zprávy.
. Neví blahoslavomel. Na Jména Ježíš

byli v basilice av.-potrské v Římě za blahosla
vené prohlášeni tři mučeníci Marek Crisinas,
kanovník ostřihomský, P. Štěpán Pongrác a P.
Melichar Grodecki, oba kněží z Tov. Ježíšova,
z nichě zvlášť Grodecki působil déle v zemích
koruny České. Smrt mačenickou podstoupili v Ko
šicích v Uhrách r. 1619.

Ve příčině movodebého názoru na
mravnost píše přítel našeho lidu: Jako slo tak
i dobro člověk projevuje na venek skutkem, slo
vem i písmem. Zdálo by se, že společnost, která
má právo se hájiti, měla by trestati zlo dle škody,
kterou působí, což však nebývá. Každý uzná, že
NSpisovatel“, jenž vydá v novinách ve statisících
exemplářůčlánky obsabu necudného,uráží více mravy
než řečník, který ve shromáždění promluví řeč
nestondnou a ještě více než chlapik, který v širém
poli spáše čin s vilnosti. Za čin ojedinělý chlapík
je trestán vězením; řečník,je-li vůbec pronásledován
pro řeči nenáležité, pronesené před několika sty
posluchačů, odbude ei to pokutou, ale spisovatel
za své články, k:eré v přítomnostii v budoucnosti
mohou převrátiti ohromný počet čtenářů, není ani
zoepokojován, ba můše.se mu dostati i vyzasme
nání, jestliže svým výplodům nezdravým dovede
dáti formu více méně uměleckou. Příkladů takových
mohlo by se uvésti velmi mnoho. Z toho lze
usouditi, že zákony, které jsou adělány pro lidi,
dostačí zřídka samy o sobě, uby chránily společnost

a korrupci, kdyby nebyl zadržen na cestě dobra
ideami mravnosti a spravedlnosti řádu absolutně
vyššího.

Básník —zvěrolékařem. Vediesvýchpře
četných dramatických prací, historických povídek a
deklamací napesl náš Klicpera také hospodářský článek
„Pomoc proti přežrání se dobytka“. Prácetato vyti
štěna jest v časopise „Jindy a nyní“ r. 1883, Věru,
řídké to spojení básníka a -zvěrolókaře.

Úělnek války. Dovozanglickéhouhlí do
Vladivostoku a zásobování baltického loďstva oblím
spojeno jest nyní sohromným vydáním. Za doby míru
platí se za dopravu tuny (10 metr. cemtů) ublí
z Anglie do Vladivostoku 30 šilioků čili 30 marků
(mark — 117 K). z kteréhožto obnosu zbývá
rejdaří asi Ď márků čistého zisku. Nyní však stoupl
požadavek sa doprava jedné tuny ma 100 marků.
Jednomu německému rejdaři podařilo 8e nedávno
doplouti do Vladivostoku s 3 parníky 6 nákladem
20.000 tun úhlí. Za plavbu tu dostal rejdař celkem
1,500.000 marků, z čebož dal 3 kapitánům po
20.000 marků odměny, a pak prodal své lodi ve
Vladivostoku ruské vládě, ovšem s náležitým
ziskem.

Židé prehaji. Do Nor. Yorku přibylo
v minulém právě roce na 10.000 ruských židů,
po většině vojen. sběbů, se žemami a détmi; asi
polovina jich nebyla sa americkou půdu puštěna,
ježto se nemohla vykázati předepsanou botovostí.
Vedle toho hemží se to stále na Moravě na Ostravsku
a v Haliči ruskými židy, kteří nikterak nemohou
pochopiti, že i žid má býti dobrým vlastencem,
jenž 8e nerozpakuje obětovatiza vlasti svůj život.
Oběti takové vybýbá se žid na sto honů.

Také tmář. Římský mnich P. Emilio zCar
bogaano vynalezl přístroj pro telefonování bez drátu,
který se také velmi dobře osvědčnje. Norý důkar, že
církev nestaví se proti pokroku.

Baská 4',"/,tmí půjčka. Rasko činí
třetí výpůjčku a tentokrát má býti eganžován i
český kapitál. Živnostenská banka, Česká průmyslová
a pražská úvěrní banka obstarávaly snbakripce do
12. t. m., je však možnost, še papíry ty posnd lze
dostati, V Praze upsáno celkem 50 milionů koran,
v Rakouska 150 milionů koran; v Německa místo
šádaných 324 milionů nabídli 19 milard. Za 100
zlatých vyplatí upisovatel: 95 "zlatých a dostává
od 1. ledna 1905 úrok 4'/,%tní, což vše dobromady
činí 5'7%/,, jakéžto zúůrokování kapitálu je na ten Čas
— apropva při státním papíru — neobyčejně příznivé.
Při tom může věřitel r. 1941 ovůj kapitál dádati zpět
e bnde mu vyplacen al pari, tedy 100 zl. V Berlíně,
kde začali s upisováním dříve, stojí tento papír dnes
již 96:5, z čehož je viděti, še jej tam považují za bez
pečný a že Rusko nestojí před žádným státním ban
krotem.

Svópomoe dělníc.ká. Právěutvořilo -se
v Brně První dělnické výrobní drůžstvo stolařské, za
psané společenstvo s ručením obmezeným, — Ve avé.
pomoci vždy nejlepší ella L“ nzdravení tradných po
měrů jednotlivých stavů. Sr :omor má býti vodítkem
nejen dělnictva a Pemeslnictvu, ale také rolníkům.
V každé obci má se jeviti účinek její, jinak nepokra
čajeme, ale klesáme, přes všechna ta hesla pokroková.

právo obce týká se výhradně přestupků zákonů a
nařízení, které se týkají oboru místní policie, a
vykonává je obeení starosta se dvěma radními; za
trest Jze ulošiti pouze pokutu a při její nedo
bytnosti vězení. Byl-li vyneseň trestní nález oa
duchovní kteréhokoli vyznání ve aťátě uznaného,
na učitele veřejné, úředníky. státní a zemské,

jej starosta. okres. hejtmanství“ k předběžodmu
zkoušení « potvrzení, jinak- nálés takový memá
platnosti, Osoby, podlédhjící vojenské pravomoči,
ovšem nepodléhají ání pravomoci soudů obecních,

Dle $ 67. a 68. řádu trestního nemůže soudce
žádný výkon trestní předsevsíti, jestliže bylo
trestným skutkem ublíževo jemu samému, nebo
je-li obviněný nebo ten, komu ublíženo bylo, 8e
soudcem svazkem manželským upojen, nebo je-li
obviněný, nebo jemuž ublíšeno bylo, soukromý
žalobce nebo obhájce se soudcem přibuzen nebo
sešvakřen v pokolení vzhůru nebo dolů sestupu
jícím, je-li jeho bratrancem nebo sestřenicí, nebo
ještě blíže se soudcem příbuzen anebo v témže
stupni sešvakřeo, nebo je-li s ním ve svazku ro
dičů volících a dětí zvolených, nebo scbovatelů a
schovanců, poručníka nebo poručence. Mimo to ne
může býti soudcem ten, kdo byl svědkem trestného
činu, o který běží, anebo byl v téže věci jako
svědek nebo znalec vyslýchán, dále teu, kdo byl
v téži věci obhájcem, zástupcem soukromého ža
lobníka nebo soukromým účastníkem. Z důvodů
těchto budou vyloučeni i členové obecního před
stavenstva z trestních soudů obecních. Členem
trestního soudu obecního vemůže tedy býti sta
rosta, jehož syn dopustil se na př. polního pychu,
ani radní, jehož čeledín dopustil se na př. pře
stupku policie silniční. Za předpojaté členy obec.
představenstva a za starostu nemobou nastoupiti
jiní členové výboru obecatbo, a je-li tudíž před
pojat starosta sám nebo tolik radních, že ani dva
nepředpojatí nezbývají, vykonává trestní pravomoc
okresní bejtmanství, v jehož obvodu obec leží, a
kterémuž starosta obce té oznámení učiní. (Pokrač.)

Obrovská stávka. V kamenonheluépánvi
rebrské, v porýnské provincii pruské, vypukla hrozivá
stávka borníků, jíž se ú'astní na 200.000 osob, Evropa.
takové stávky dosud neviděla. Majitelé dolů odmítli
většino požadavků dělnictva, ba uhlobaroni. samí prý
stávko vyvolali proto, aby méli záminku k zvýšení cen
uhlí. Doly rebrské pánve proslelé „jsou hobatstvím a
velkos výrobouublí. Donmé vyvášíse 28.000 vagonů
ublí, V dolech těchto pracuje.mnobo slovanských děl
níků, Poláků a Slováků, kteří celéma kroji dalí té
měř slovanský ráz,

Ka dni 14. ámera,K oslavěvýročípamátky
úmrtí velikéhoapoštola Slovanův ev. Cyrilla napsal nám
věblasný pěvec velehradský Jan M. Sonkop převzácnou
píseň: „Přístop, Moravěnko,přistup blíše...“ — Veleb
ný, zvárodoělý nápěv této písně jeat upraven od Kříš
kovekého. Přejemesi ze srdce, aby píseň tato zavzněla na
velepamátný den 14. února ve všech chrámech nejen na
Moravě a ve Slezsku, ale tóž v král. Českém | — Vý
tisky pro lid a průvod varban má na skladě M. Mo
lichárek na Velebradě.

Literární správa. Dovědělijeme 60, še
jeden doktor theologie vydá na základě pilného, hla
bokého stadis v dědictví Svatoprukopském životopis
nášebo Arnošta z Pardabic, — V Hradci Král. vyjde
brzy v „Knihovně Obnovy“ větší spis: „Karel IV. jako
křesťan a vlastenec.“ Tyto předběžné zprávy jistě
upřímné katolíky potěší. Jest mám potřebí důklad
nějších spisůr o Karla IV, a Arnoštovi jako soli. Bade
tak splacen povinný dluh památce oněch katolických
velikánů, kteří vlast naši porznesli k slávě největší.
— O bořitelích českých nemlavilo se dosud až příliš
moobo; otavitelé velikouti našeho národa odbývání
stručoými črtami nebo pomíjeni wlčením. Byl tedy již
nejvyšší Čas, aby aspoň samo katolictvo oživilo dů
kladně vzposíaky na Otce vlasti e prvního českého
arcibiskupa našeho.

Pro domácnost. Jablkový koláč. Na
vála připraví se 16 dkg mouky, du níš se dá 12 dkg
přebřatého neb nového másla, jeden zlogitek, 2 lžíce
cokra a půl kávové lžičky amonia, kapka citronové
kůry; vše se dohromady propracuje a nechá ve str
dena asi 2 hodiny odpočinout. Zatím so okrájí 6 ja
blek, které se na kražátku rozstrouhají na -lístky a
nechají se malinko. na kastrole pod pokličkou dusit;
může se k nim přidat lžíce ramu neb vína. Odpodi
Baté těsto eo rozválí na stéblu ejiuě, rozdělí se na
dva díly, jeden díl položí se na plech, posype ne stroa
banými lískovými oříšky neb mandlemi, poklade'těmi
dušenými jablky, která ae posypou cukrem a sko
řicí, pak se pološí na to drahápulorice:těsta, patnaše
se rozklepaným vejcem m posypo mandlemi e cokrem
smíšenými Peče se to v teplejší troabě +/, hodiny.
Může to býti místo závinu na Štědrý večer.. — Ja
blkový snlám. 14 dkg cukru, 2 lžíce vodyse vaří
několik minut. Pak se tam dá 35 dig stroahaných
jablek a vaří se to na husto. Po té so připojí 10 dkg 
oloupaných, na dloahé tenké kousky krájených meadk,
10 dkg sekané citroody, Ijička citronové kůry, lžíce

sekané cukrované pomerančové kůry a nechá so to
vařiti, až jest to bodně husté. Pak se to nechá vy
atydnout, vál se posype cukrem a čokoládou, udělá
se z toho salám, dá se do pomaštěného papíru a suší
se ve vlahé troubě, neb na kamnech. Po několika
dnech se rozkrájí na kroužky a podá 00 k čaji neb
k vípa. — Zdravý nápoj z jablek. Rozkrájíse
8 jablek, dá se do brnce +/, kg hrozinek bez pecek,
7 dkg cakru, naleje se ns to jeden Jitr vařící vody a
nechá seto půl hodinyvařit. Kdyit:to prodbřádbe
procedí ae to hnstým číněným oftkem. Jost to zdravý
chutný nápoj pro sdravéi nemocné. (Pozo, red. V přede- :
1 mreceptu Masopustní koblihy má býti místo „21,
citr. šťáva a kůra“ toto s půleitronu šťáva...)A. Ses.

Jak sbokatnouti z chova dobytka
Pošádejte „lístkem „Dražetvo Hospodář“ v Miloticích
n. Bečvou o vsácnou knížečka „Jak zbohatnonti
s chovu dobytka?“ Obdršíte toto veloši poučné a bo
batě ilinatrorané dílko úplně sdarma.

Která chudá obee nemá zvonku'„po
:Jedničku“? Nechť si představenstvo dopíše pane
Karlu Adamcovi, staviteli věžaích hodiu v Čá

'Slavi; mé malý -polednéčekjasného“vysta k dá
jej někteřé obcidarem.



(Zasláno.)

Katajígi, oslamme 906 zaroziminy válběhoslo
paskědho Makups-dr.Jiřího Jas. Šrommmayors!

Boku 1888 představil jsem se v Římě biskapu
Dru. Jima Jos. Strosmayerovi. Vysokou, vznešenou,
štíhlou postavu, váčná jeho :

jekobych viděl a slyšel ještě dnes.
Před několika roky byl jsem v charvátském Zá

hřebě a průvodce, můj charrátský gymnasialní kate
eheta, aposorňoval mne na nesčetná vlastenecká díla
a oběti velikého Mecéns, biskupa dr. Jiřího Jos.
Márosamoyera, jeně ee těšil vysoké přízni 1 papdže
Lva XIII. Dva velicí duchové se poznali a mílovalí.

Myslím tedy, še by bylo záhodno, abychom i
my katolíci v Čechách, na Moravě s ve Slesku při
jwovili mu radost v dan 90tých narosenin jebo, které
připadají na dem 4. února 1905.

I prosím, aby mi katoličtí episoratelé, šarnalisté
s básníci zaslali své podobisny, opatřené vlastnoruč
ním podpisem, mebo aspoň ové visitky; prdsím dále,
aby katolické korporace, epolky, katolické duchoven
sbro, avětské i řeholní, kafoličtí profosoči, nčitelé a
měitelky a katoličtí studující krátkým přípisem vy
sokých škol podobaů nčinili a své blahopřáhí projevili.

Blahopřání přijímám do 1. února £. r., načešje
20 zvláštním přípisem jubilára odešla.

V Proue, dze 16. ledna 1905,čp. 570-8.

Tomáš Úkbéle, rád. Vlasti.

"T'rání zprávý.
V Hrodej Králové, dns 14. lodha 1006, 1

Al plemice K 17-80.—11-00,dita K 13-00—18-00, jeme
ee K 1000—1240,ove K 740—600,promeK0000
—$(700,vibre K00-90—0(00, krachu (modrý) K 3400
—48t00, čočky K 28-00-8600, jahel 16 00—23400, krep
K 1800—4000, bramborů K 6-60—6'00, jetelového
sumone červeného K 120-00—134'00, jetelového semene
Bílého K 10300 —000-00, růšáku K 00*00—00'00, máku
K 62-08—00-00, lnčného semene K 15-00—2000, 100
hy ktných otrab K 13-60—00'00, 100 kg pěsa. otrub
K 1620—0000, i kg másla K 220—240, 1 kg cádle
vepřového K 1*70—000, 1 kg tvarohu K 0-38—0'80,
1 vejos K 0-08—000, 1 kopa zelí 0*00—0'00, 1 kope
pokržele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty K 1:70—3*40
1 bl cibule K 18-00—10'00, 1 kopa drob. soleniny K

©80—1'80, 1 pytel mrlrve K 300—2"40, 1 kope cerele
490—000, 1 opa potriisle 0-00—0:00, 1 kl jablek 800
—10-00. — Na týdenní obilní tr v Hradci Králové
dne 14. měs. ledna 1905 odbývaný pěivemeno bylo:
1) obllí: pšenice hl 160, žita 106, ječmene 30, ovsa
174, prusa —, vikre —, hrachu —, čočky —, máku
6, jehel 5, krap —, jetelového semínka 453,
lněného semene 2. 2.) Zeleníny: zelí — | kop,
petržele—kop, kapasty 21 kop,cibule 5 hl, drebné
soleniny48kopmrkve9 pytlů, cerele—kop, brambor
*s bi. 8) Ovoes: jablek 64, hl, hrušek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 9 kusů, podavinčat 370
kesů, kůslat 0 kuey.

Listárna redakce.
Fr. R. v K+. Obnová předplacena do 1.

července 1904.
A. Be.. Předpž.na: Olmevu platí do

konce března, 1905:
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Chloubou každé hospo
dyně jest dobrá káva.
—————m——

Kathreinerova
sladová káva Kneippova

neměla by při přípravě dan
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice chybětl. —

000
Žádejte výhradně jen původní be
ličky 60jménem-Kathreinere a nikdy

E nekupujtezbošíotevfené(vyvážené).
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Navšťivenky všech drohů
nabísí

Biskupská-knihtiskárna
v Hradci Králové.

Bávedunišleckýa papírnický

Jos, disslicha v Hradci Král,
doporučujeobrazy - aKrista,
bkázy "a zrcadla vše1 nožných

drahy papíru
a psací potřeby,

skvostné kassety,
alba, památníky,

modlitební a obrázkové
knížky, obchodní knihy,

hry, kalendáře, poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vědy solid. obsluha, levné ceny, velký výběr.

Veledůstojnému

Praha- ul.
Kar. Světl

Ja planěk,dáKomviktaké nl.,
cielně na náčiní, dovoluje
ni doporučíti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako; moastrance, kalichy, cíbosín,

, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobk, a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

, předměty znovu oprávoje v půvoďní
intencí a jem © ohmé slaté a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko,
veškeré vý © slacené ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnémo nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uxnání po race. Zdůné vý

robky bezcenné. Vše porílám již posvěcené,—aí
OVYVYVYVYYA

P. T. obecenstvu

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu vdporačit,svůj 20 lef v Hradcř Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech druhů povozů do oboru kočár
nického spadajících.

Rozšířil jsem postavením nové

moderní dílny
závod svůj na takový stupeň, že mobu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vyhovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
cp nejsvědomitěji.

Račte prohlédnouti můj sklad
v Pospíšilově třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník.

OPYTYTEFETO

Žanoný, nábytek

(hrámová

SVÍCE
voskové“

dleliturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové“
(ceresinové)

velikonočáí Švíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třinožky hladké,
neb krášlené,

sv. přijímání a av.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a oběť. před
měty pro místapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste

zápalkový drát,

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora
toho spadajícívýrobkydo

poručuje veledůst. krahůmuchovním největší speci
elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a

voskárna
v Wladé Boleslavi.

Filiální sklad:
Praha, Kr.Vinohrady

Škrétova ulice č. 2.

Výrobky všestran. uznané.
Vzorky a cenníky adarma

a franko.

Zásilky vlehkých žočkách

, 1yplaceně.

Áaruč. jemné chuti. K
Viktoria dobré 1L—
Santos vel. dob. 11:50
Santos Perl | 1250
Bourbon zaruč. 11:60
*Bourbon jemo. 12-—
Laguaria zel. 1250
Kubazel. dobré 12—
Kuba Pori 1860
Jamaika z. chut. 12:50
Ouatemala zel.

jemná 13—
*Ouatemala

spec. druh vlj. 14-80
Portorikav. sil.12-60
Portoriko vljm.14-—
*Portoriko zvl.
Piraldi 15—

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—

»» jemná14—
Perl vel. chutný 15-—
Liberia zar. chuť16-—
Kavár. směsjm. 16—
*Kaváren. vljm.16:75

Speciafity:
Pařiž. směsjem. 17-75
Vídeň. „ . 18-75
*Pražs. „ ff. 19-70
*Pražská výteč.2060
Londýn. kr. zar. 23-—
“ Zvláště jemné a silné.

Solidní obsluha.

Fr. Jelinek,
Slatiňany.

První východočea. křesťan.
odborný závod kávou.
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Provádístavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadn
Sochy svatých, umělecky provedené a jemně polychromované.— Jesle. —

Vzdávámevřelé díky nejprve veledůstojnému duchovenstvu
zdejšímu za laskavou péči a námahu, jakou věnovali našemu neza

pomenutelnému synu po celou jeho trapnou nemoc a zvláště v po
sledních jeho okamžicích.

Přijmětež zároveň srdečný, hluboce cítěný dík všichni ti, kteří
drahého zesnulého na poslední cestě doprovodili; zvláště děkujeme
za hojnou účast velectěnému spolku krejčovskému.

Zaplat Pán Bůh za všecko!

Truchlící rodina Filipova

Erávováreční

v Hradei Králové
na Malém náměstí v části pudslňové

8 Jest na prodej. “ijj
Bližší v redakci „Obnovy“.

XDavehní místa
na Pražském Předměstí

(Nový Josefov) levně na prodej. Případně prodá

se Celý pozemek pozůstávající ze dvou skupin

(15 a 21) stavebních míst, aneb každá skupina
zvláště. Úhroná výměra obnáší 24, hektara.

Bližší sdělí pan Jan Frič, stavitel v Hradci Král.

Všeobecná úvěrní banka
v Hraudoci EKrálové

přijímá vklady proti 4'/29/0 zůrokování
ode dne vložení do dne vybrání a vyplácí i vyšší obnosy bez výpovědi. — Vkladatelům
vzdáleným zašlou se aložní lístky poštovní spořitelny.

Daň důchodkovou platí ústav ze svého.

Půjčky poskytuje úředníkům,obchodníkům,řemeslníkům,rolníkůmi průmyslníkům za podmínek nejvýhodnějších 8 na mírné
splátky.

4 Eskontuje směnky obchodní,
vševelmi oz

Záruka hotově splacených členských podilů obnáší přes 70.000 K.

Všeobecná úvěrní banka v Hradci Králové jest členem Jednoty záložen a mají vkladatelé
právo, třeba nebyli členy ústavu, kdykoliv vyslati revidenta na rovisi ústava a tak se
přesvědčiti, že ústav spravován jest v plném pořádku. ($ 26. stanov.)

prodává i kupuje veškeré cenné
papíry, vyměňuje kupony atd.|
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Výhodné a jisté uložení

kapitálu.

n
Z rodinnýchpříčinprodá se

v Kolíně důmž
! Jest jednopatrový, závovní a v dobrém

stavu. Obsebuje 4 byty (9 pokojů, 4 kn
cbyně a příslušenství). — Na dvoře jest
studna 8 velmi dobrou pitnou vodou.

Postačilo by hotově složiti asi %
kupní ceny. Také by mohli 2kupci, dobré
vůle“ k účela tomu se apojiti.

Bližší zprávu podá majitel Váelav
Veselý, školní ředitel v. v. v Kolíně.

B Í OjednompokojiU a kuchyni —
|GR- levněkpronajmutír doměčp.39%.
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X>Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

ORP“českéi jinojazyčné<
Í má stále na akladě a může okamžitě

dodati

MN, prní královéhradecké Inihku
©) poctví a antikvariát
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v Hradci Králové.0
20) (Býv.závod Pospíšilův,založ. r. 1808.) B:B n E
SNU Antikvariat. — Školní knihy. ©

BA Psací potřeby.—Zařizováníkniho- Ba
s ven. — Velký výběr dopisnicumě- ad
PRO) leckých,místních a 5 bojiště. — (l
EZ Koupě anfikvarních knih jednot- SES

6) lývých6 celýchknihoven. — Výměna VěšMKě:
B knih.— Literaturacestovní,prů- P

vodce,mapy.llN
POVMádlitební knihy ve skvostných

vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první seši vycházojících děl na ukásku

0 Denníprodejnevin. m
IECVYCÍ

B. E. TOLMAD,
Hradec Králové.

Telefon č. 17. Peací stroj.



Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Českékni

bovny č. 18. Dar, přírody, Sbírka kultarních obrázků.
Napoal F. V. Vykoukal, Seš. 1.—3. po 24 b. —
Malý Ottův slovník naočný, dvoudílný. Příručuí kniha
obecných vědomostí. Řídí F. A. Šubert, Seš. 40. a
41. obsahoje vysvětlení slov Koroseky —Kyžlice, Sešit
za 60 b. — Lidov. rozprav lékařských řada V., čís.

40.: Úmrtnost kojenců a její příčiny, Napsal Dr. F.
Šwidrkal. Ze 40 b. — Slavische Roman Bibliothek
v čís. 28.—82. obsahoje Jiráskovo dílo o Chodech,
přeložil B. Lepař. Sešit za 32 h. — Jos. Kořenského
cestopis: K protinožcům, seš. 36.—39. po 60 b.

Nákladem „Uuie“ v Praze, Spisy Jal.
Zeyera XIX, Karolinská epopeja. Seš. 11.—13. po
40 b. — Válka rosko-japonská slovem i obrazem,
vychází redakcí J. Klecandy v týdenních seš. po 30 h.
Seš. 20. a 21. — Obrazový zpravodaj z bojiště. Řídí
J. Klecande. Vychází dvakrát týdně čís. za 10 b.
Čs. 86.—-89.

Nákladem „Vlasti“ v Praze. „Vlast“,ča
sopis pro poučení a zábava. Red. T. Škrdle. Roč. 21.,
čís. 4. Roč. předplatné 10 K. — Vychovatel, časo
pis věnovaný zájmům křest. školství. Red. Dr. R.
Horský. Roč, 20., čís. 1. a 2. Předpl. na rok 6 K.
S Přílohou katechetskou, roč. 5., čís. 1. Řídí Fr.
Žandálek. — Hlasy Svatováclavské. Sbírka časových
brožar. Roč. V., čís. 1.: Nepřítel zemědělství. Napsal
Paslík-Sychra. Číslo za 10 b. Na celý rok předplácí
se 60 bh.

Z vakladateletví J. R. Vilímka
v Praze. V říši stříbrného Iva. Cestopisný román
dr. K. Maye, Seš. 12.—14. po 30 b. — Malý čtenář.

J. Zelený, F. Procházka.
2 K.

Nákladem R. Prombergra v Olomoaci.
Knihovna kazatele čís. 11, J. Lobry: Popoláral ka
techetická kázání. I. Výklad Creda. Seš, 4. a 5.
Upravil M. Zavoral. Cena 80 bh. — Koibovny Kaza
tele čís. 13. Kam nechceš? Kniha výstrah, obsahojící
líčení soudů Božích atd. II. část. Napsal Dr. L. Řebák.
Za 1K60 b.

Život generála de Sonia. ZpracovalJ.
Weise. Hlasů katol. spolku tiskového roč, 36., čís. I.

F. Blažek. Za 80 h.

Krása našeho domova. Věstník „Svazo
čes. okrašlovacích spolků v království Českém.“ Řídí

4 K. Tímto časopisem mnobo se přispěje na okrášlení

Divadelní list Máje. Řídí J. Boreckýu
L. Novák, Roč, I., čís. 1. Vychází jednou měsíčně
sa roč. předpl. 4:40 K. Redakce a administruce
v Praze II., Štěpánská ul.

Naturalismus a „Svoboda vůle“. Na
psal Dr. Fr. Mareš. Otisk z Rozhledů č. 8.- 11. roč.
1904. Za 60 b. Nákladem Jos. Pelcla v Praze.

Selská Stráž. Orgán Sdružení čes. katol,
zemědělců. Řídí P. Milo Záruba. Členové dostávají
Časopis zdarma, nečlen za 160 K. Administrace
v Praze II., 200.
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní

we“ obleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený
sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288. 5
KXXXXXXXXXXXXXXX

XIX

do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se smačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. 38
Bližšísdělí Josef Andrejs, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

--©=.

+ +

Koberce
WB“ chrámové

Koberce

Koberce
OR“ běžné

Předložky
M- | k lůžkům

Láclony=
a SOUpravy

kopojte přímo z továrny

Vánl Ilarvana,
Hlinsko v Čechách.

Cenník zdarma, franko.

+

©JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn. |

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech '
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. '
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly ;
a j. v nejmodernějším provedení :

s úplnou zárukou.

Solidní obsluha

+

..-—a

————

při mírných
zí cenách.

"dý © Ceny i obrázky velkých hodin:
ns na požádání zašle. i

Důvěry hodnýmžebsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Založ-no r. 1943

První výroba |

věžních

hodin
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,

OOOO0000

|
|Vína=

ku mši svaté
zaručená jen přírodní, jakož
1 jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

*oooOoOoOoGOOGS: ODOOOOOOOOGOOOOOOO0OO

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostlních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. z9
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 figuralnímu provedení a
Sice1 se železnými rámy, sí

těmi vsasením.

j Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
M rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PŘ“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.=

Založeno roku 1836.

Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské :
kolárky,
látky pro dámy,
veškeré prádlo M

bílé i trikotové pro dámy i pány, B
WS“nákrčníky, "a

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,(
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

(G* kanafasy,
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,

ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod .

a klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 186, Velké náměstí čís. 136.



Velectěnému

duchovenstvu

nejlevněji

a nejlepší

|USTRY
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král., .

č.280.= ap“ č.280.
proti hotelu »Merkure.

ÚJ VO a
u Založeno 1853.

Ó 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.9 c
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tka!cov. výrobmího spole
čenatva „Vzájemnost“ v Hronově. T6žlze

obdřžetipordle aboží 30 mt., obsahujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kenafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

C. a k. dvorní dodavatel,

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle liturgických před

> pisů zhotovené, svíce polovoskové, pro svou ©
S/ bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce (2

| obětnía smuteční,hladkéi krášlené,dále =
š, k nastávající í+ - S>| době velikonoční |:
SÍ| paschaly příslušně vypravenéa ozdobené |;
| (s beránkem, rány 8 krůpějemi krve, po-| «
NÍ zlacená grana), triangle, vše v libovolné a
>| velikosti; konečně kostelní svíce stoa- |=
| rinové, lustrové, renaissanční, barokové, |
vs| hladké nebo dekorační, svíčky tabulové,

s| duté a všecky jiné druhy svíček nabízí a
„| nejlevněji stará česká c. a k. dvor. továrna Š
„s| na svíčky 4

= J„ Pilnáček |;-| Ju nnmnace z
Ě w Hradci Král. | Založenor. 1816. 17

Závod doporučea nejdůstojnější biskupskou konsi
stoří Ordinariátním listem s roku 1688. =fj

ČP X EBDXKEPDXCBDX BDX

Jan Horák3xsoukenník
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
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ot
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 cent

ČP X663XGSIXCSDXCP3X8DX663XCPI|XIEDXCDXCSD X8DX6DXG5XIE65XEBD

Studniční

pumpy
universální, které Dema
mrzají a nerezaví, © nej“

lepším provedení,

Ssací Čerpadla,
křídlovky, řetězovky,

stříkačky,
sahradní aJmočůvkové,

vodovody,

samočinná napajedlprogdobyte

větrné motory
vyrábí a má na akladě

V. Strnad, strojírnav,Libici 1 (.
SP- Žádejtecenník!-iy

MX cm“

PEDPoe?||

ofaomyryo

pyavp

dwg(euiopom

-[ouo3y1dw1u09n10z99

BTDgIBMO1dAdjEYFy9070M)

"2042pzAujuuo9

"nynomeazka

1T0u001MmJna1d3132

-9P70y9A0MY1G0vaJO

joug“eprexsA
Juopoaoidungojeog

Eps
"Joj(naogkau

-970

vi

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

20Wdeň,
VO. o., Seiden

gAsse čís. 85.

Na ukásku sasílá
8e vše framco.



badebního požitku nejdokonalejšího. Prof. Mikeš, zdejší
rodák, jest vynikající klavírní virtnos, jehoš stkvělá
technika je oduševněna velkou budební inteligencí,
a jeho interpretace našich největších moderních skla
datelů jsou výkony tak vzácné ceny, že se mu dostalo
v poslední době lichotivé pozornostipozváním, aby
účinkoval na velkém veřejném koncertě v Berlíně, kam
v těchto dnech odjíždí. Mladéumělecké adražení, jaké
tvoří dámy intonačního oddělení jeho ústava, vystou
pilo na veřejnost nedávno teprve v historickém kon
certě v Rudolfinu v Praze, dobylo ai však u veškeré
pražské kritiky na první ráz takového úspěchu, e ja
kým se zřídka sotkáváme, Z nadšených posudků jejich
výkonů uvádíme slova alovatného a váženého pražského
kritika prof. V. Můllora, který v „Čecbu“ ze dne 15.
prosince 1904 píše o zmíněném historickém koncertě
takto: „Mimo smíšený sbor „Škroap“ účinkovala ne
četná vice, ule za tu tím zajímavější škola ústava prof,
Mikše, která svou křišťálově čistou intonací, vřelým
přednesem a přesnou dek amací skutečně poskytla po
zorahodné výkony.“ — | Večer zahájen bude (přesně
o 7. hod.) úvodní přednáškou spisovatele Jana Bran
bergora. Pak následují ženské sbory z historického
koncertu provedeného v Praze, sbory to z 16,—17,
století: Danstable (1380—1463) „O rosa bella“, Dafey
(+ 1474) „Chanson sestárlého travéra“, Palestrina (asi
1526—1591) „Jesu, rex admirabilie“, Morley (1657—
1604) „Ač alavík ztratil“, Schbein (1686 —1630, „Sla
víčka zas“ a Rossi (ok. 1647) dva úryvky z opery
„Orfeo“. Zpívají dámy intonač. odd. ústavu Mikešova,
řídí Frant. Spilka. Třetí oddělení večera zabrnuje
skladby moderních českých skladatelů. Dímy into
načního oddělení zpívají Dvořákovy „Moravské dvoj
zpěvy“ (čís. 1. A já ti uplynu, čís. 7. Voda a pláč,
čís. 3. Kdyby byla kosa nabroučená, čís. 8. Skromná,
čís. 9. Praten, čís. 1i. Zajatá a čís. 10. Zelenaj se,
zelenaj), z dvojzpěvů Vítězslava Nováka : Primula veria,
Velebná noc a z dvojzpěvů Jos. Suka: Společný brob
a Divná voda. Prof. Ad. Mikeš hraje na klavír ze „Skizz“
Jos. Procházky (op. 5) čís. 2. a 3., z Vítězslava No
vaka „Slovácké svity“ (op. 32), „V noci“, z „Písní
zimních mocí“ (op. 30) čís. 3 „Píseň noci vánoční“ a
z „Mého máje“ (op. 20) č. 4 „Slovácky“, pak ze skla
deb Jos. Suka braje „Damka“ ze „Suity“ (op 21),
„Vánek“ a „V roztoužení“ z cykla „Jaro“ (op. 22) —
Ježto se jeví o koncert zájem nadmíru veliký, upozor
ňujeme účastníky, aby ei lístky baď přímo nebo pí
semně ihned zabezpečili v knihkupectví p. B. E. Tol
mana na Velkém nám., neboť některá místa (na př.
lože) jsou již vyprodána.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dno 23. ledna 1905 usnéseno: Svo
lení c. k. okres. hejtmanství, aby zaplacené dávky
t. zv. železné krávy byly odepsány, vzato bylo
na vědomí. — Žádost majitelů domů v bloku 1.
u Pr. Předměstí za postavení uličního stojanu vody
pitné postoupena vodárenskému odboru. — P, Jos.
Hořínkovi, pohodnému z Farářatví, poukáže se
k výplatě částka K 40 — za zabrabání ozhřívkou
stižených koní. — Schváleno pojištění budov obec
ních a patronátních na rok 1905. — Žádosti c. k.
pošt. útedoíků zde za obmezení pošt. služby v ne
děli a ve avátek projeven Boublas s dobrozdáním
obchodního gremiu zde. — Zamítnuta byla žádost
pana Josefu Šráma, povozníka z Malšovic, za sní
žení náje“ ného z náplavky pronajaté mu pro vy
sekávání leln na řece Orhci. — P. Kašparovi
povolena byla lhůta ku zřízení chodníku u domu
jeho č. p. 382. do prvního května 1905. — Schvá
leny nutné opravy v realce nákladem K 45 —
P. Fr. Chrudimskému se sdělí, aby odstraniti dal
komínek v krámka u přístavby při domě jeho
č. p. 171. — Sdělení c. k. okres. hejtmanství, že
obmezení a přeložení trhů výročních v Hradci
Králové jest c. k. místodržitelstvím povoleno, před
loží se živnostenskému odboru a témuž c. k. okres.
hejtmanství zašle se opravený tržní řád (8e změnou
či. 1.) — Přijata byla offerta fmy Felix Blažíček
na dodání ohnivzdorné pokladoy pro záduš. —
Schváleno pojištění proti úrazu p. pol. komisaře,
rozšíření pojištění stráže pro případ úrazu při
jízdě na velovipedu. — P. Ant. Hájkovi, kováři
zde, pronajat byl byt v obecním době č. p. 230.
— P. K. V. Skuherskému, majiteli domu zde,
uděleno povolení ku postavení nového domu na
parcele č. 347. v bloku A. — P. Karlu Kracíkovi
z Josefova zadáno bylo městské divadlo Klicpe
rovo k uspořádání koncertu na den 9. února místo
11. února 1905. —- C. k. okres. bejtmanstvím za
slaná žádost p. V. Nezbedy za upravení divadelní
instrukce pro abor dcbrovolných hasičů postoupena
tomuto k vyjádření. — Kostelníka p. F. Tichému
pronajat byl byt v 1. poschodí obec. domu č. p.
63. — Hlásnému Pelikánovi dá se z tébož bytu
výpověď a poukáže se mu příbytečné. — Jedua
podpora byla na dobu jednoho roku zvýšena, dvě
žádosti na zvýšení podpory byly zamítnuty a po
ukázány byly k výplatě různé účty.

JI šivnostemské společen. v Hradel
Králové koná dne 39. £. m. svou výroční valnou
hromadu v zasedací síni obecního zastupitelstva. Za
čátek vo 2 hod. odpol. Na programu nalézá se mimo
jiné doplňovací volba 1 člena výbora a 1 nábradníka.
Účast většiny členstva žádoucí!

Správní rada Záložního úvěrmího
ústavu v Hradci Králové udělilav poslední
schůzi své prokura dlouholetým úředníkům ústavu
pánům Václavu Píšovi, účetnímu a Josefu Šoloovi,
pokladníku.

Záložní úvěrní ústav v Hradel
Králové. (Akciová společnost s kapitálem
K 2,000.000-—, reservní fondy ca. K 500.000 —,
saložen r. 1868.) — Před krátkým časem ustavilo
sejv Hradci Králové společenstvo s račením ob
mezeným pod firmou „Všeobecná úvěrní banka

v Hradci Králové“, od kteréž doby stalo se již
vlcekráte, že firma tato byla zaměňována 8 „
ložuím úvěrním ústavem“. — Aby se tudíž pře

dešlo event. nedopatřením(zaměňovánídopuů ad)jest třeba dbát: nyní přesného snění firmy: „
ložní úvěrní ústav v Hradci Králové“.

Předéasní poslové jara. Zářivépaprsky
nynějšího slunce probudily se una naše jívy a lísky.
Tento týden byla nám do redakce přinesena větérka
« pěkně vyvinutými jehnědami. Co si počneme o
kvetné neděli, která připadá letos na 16, duben, kdyš
jiš v ledna „kočičky“nám odkvetoa?

Pal ve veřejných místnostech. Yoditi
pry do hostinců a do veřejných mletností vůbec jest
přísné zakázáno, dosod asi jen — na papíře. Vědyť i
v předních hradockých restauracích upatřiti lze zvlaší
v poledne různá psluka, která svým čaměním hosty
při jídle jenom obtěžují. Ovšem leckterý psík vykonáva
v hostinci i tu slažba, že na dobrou chaf hostů vy
čistí jazykem kde jaké moderní plivátko, spokojuje se při
tom 18chladivou vodičkou v němkdyž mu čišuik nepodá
lepšího na občerstvení. Aby p. notelier psa vybnul,
ta by si odpudil i nad zakony porznešeného majitele
hosta a povolaní dozorčí organové chtéjí míti také
pokoj, proto bude ta ina dale platiti zákon jenom—
na papíře.

Dobrou chuť! Mnozíznašichobchodníkůvy
kládejí v pytlích a pod. různé požívatiny před svě
krámy, aby tím spíše upozornili obecenstvo na své
zboží. Ovšem toť nejlepší reklamní prostředek, jenžo
ho často zneužívají — pejskové, kteří ve Svó starosti,
aby zboží nezaschlo, často je skrápějí. Proto dobrou
chuť spotřebovatelům takových poživatin!

Po Josefova cesta ma Hradec. Pře
ložením velitels.ví 9. armádního sboru z Josefova
do Litoměřic uastane celému Josefovu 1 Okuli
škoda Velika, ktera Časem Duroste, Lak že Josefov
mésto a výstavná vesnice nebudvu v Dudvucuvsti
daleko oditánými vzvry, Cu překvapilo Josefov,
může i v jiném směru stibooat nepřipravený
Hradec Králové. — Vedení kanala 14D3K0-0dur
skóho ua Hradec dle výroků znalců zv zusvece
ných kruhů sotva asi Se Uskuteční, vetál uadeji
mají Pardubice; v tomto případě pak možuo, ze
i splavnéni Labe z Pardubic do Hradce zvela Dade
odloženo. Že by z toho ovchodu a průwyslu
v Hradci a širém okolí vzešlu koda velika, Ba1no
zřejmo. A v Hradci Kral., v kroji po Labi a
Orlici ticho, nikde žádná Schůze « Porada 0 low,
jak se připraviti na hájení zájmů narodohospodar
ských. — Hradec Králové každoročné vzrůstá
novými domy, ale obyvatelstva nepřibýva, za to
vzkvétají sousední obce, zvláště Pražské Před
městí, které za takových poměrů časemnjisté vy
rovná se Hradci. Malý lid pomalu se z Hradce
stěhuje, ač rád by tu jinak bydlel, z příčin dra
hotních 8e mu vyhne Yelenutno už, aby v Hradci
samém rozřešena byla otázka laciných rodinných
domků. Co prospějí vzrůstu mósta úpravná ná
městí a ulice, krásné sady a procházky, když bu
dou sloužiti jenom panstva, zatím co mena lid
vyhne se městu na sto honů?! Smutná budoucnost.

Velký symfomický komeert pořádán
jest v Klicperově divadle i 9. února. Účinkuje
v něm úplná kapela pěšího pluku č. 36. z Jose
fova, řízením kapelníka p. Max. Heydy a spolu
účinkoje klavírm virtuoska alč. Marie Částkova
z Prahy. Program: 1.) Čajkovský, „Symfonie pat
hetigue č. 6 H — moll“ dp. 174.2.) Grieg. Klav.
koncert A — moll z průvodem orkestru. 3.) Wa
gner- Liszt, Píseňpřadlenz opery „BludnýHo
lanďan“ pro klavír. 4.) Dvořák. „Husitská“. Dram.
předehra. — Také tento koncert bude jisté po
choutkou hudby milovnému obecenstvu.

Ameriku (Kanadu) v 50 velmizdaři
lých obrazech vystaví příští týden od soboty dae
28. ledna do 4. února 1905 panorama Národní
Jednoty Severočeské v bývalém klášteře za ko
stelem sv. Ducha v Hradci Králové.

Z místního edboru Národní Jed
noty Severočeské pro Hradec Králové
a okolí. Výbor e díky kvitaje příspěvky, jichž so
mu dostalo a sice: sbírka v Novém Hradci Králové,
pořádaná p. učitelem Srámkem 21 K, Sokol v Hradci
Králové 5 K, pp. učitelé v Černilově 4 K, z Třebe
chovic sbírku zaslaná p. učitelem měšť, školy Erbe
nem 26 K. Paní Al. Janečková věnovala na paměť
avého zesnulého p. manžela, dlouholetého předsedy a
místopředsedy odboru, 100 K na panorama, Divadelní
představení, pořádané společností p. Sedláčka dne 23.
prosince 1904 ve prospěch menšinových škol v horách
Orlických, vyneslo 70 K. Výbor co nejvřeleji děkuje
všem P. T. dámám, které se šlechetnon obětavostí se
uvolily lístky po domech prodávati; jsou to tyto dámy:
sl. Boženka Franková, sl. Fritzová, al. Bedřiška Hoff
manová, sl. Božka Milbaurová, el. Marie Macáková,
ul. Anežka Šedová, al. Cílka Škabradová, al. Maďa
Peřinová. Akce výboru, šířiti zájem v okresu pro men
šinové školy v horách Orlických, po případě zaklé
dati nové odbory, byla jiš se zdarem zahájena. —
Výbor začádá u výbora ústředního o finanční samo
statnost a pevně doufá, že se plně zdaří práce v městě
i v okresu, jejíž cílem jest uhájení našich menšin na
českém východě. — Založena nová knihovna v ohro
žené obci, dvě knihovny odborem již dříve ve dvou
jiných obcích založené budou rozšířeny. Ve dvou
obcích vypravil odbor vánoční nadílku nákladem
367 K 92 h. Konstatován potěšitelný finanční stav
panoramy. Pohlednice Těchonínské školy lze obdršeti
v knihkupectví pana Tolmana za 10 haléřů.

Z činnosti a peněžníhoobratu ©.
k. poštov. úřada KrálovéHradee I. za
rek 1904. Psaní rekomandovaných podáno
71.807, doručeno 60.423; psaní s penězi a balíků

podáno 58.613, doručeno 64.574; poštovních po
ukázek podáno 86.818 (1,714.157 K), doručeno
54.982 (948.287 K); pošt. dobírky 6.480 kusů;
pešt. příkazů došlo 966 (86.39428 K), z nichž
vyplaceno ©8838(23.090:16 K), vráceno 628
(63.304 08 K). V poštov. gpořitelně bylo vkladů
38.508 (6,623910 K), vybráno 5 318 (4,008 608 K).
Zálohy: 26 poštovním úřadům přiděleným dáno
ve 400 případech 5,123 976 K, 63 prodejem zná
mek přidělených 827 krát (106.509 K). Pe
něžní obrat: Příjem 10,388.680'85K, vydání
9,702 19076 K. Telegramů podáno 9.925, dodáno
11.874, došlo a dále dopraveno 10.690. Telefon:
61 stanic rozhovorů meziměstských 5.144, tele
gramů podáno 3.624, v podacím protokolu vyřízeno
spisů 0.486.

Dobytěí trh v Hradci Král. 23. t. m
obeslán byl malým počtem dobytka, sa to počet
kupců byl nad obyčej veliký.

Okrašlovací spolek v Malšovicích,
který právě byl založen, zve tímto k hojnému
přistupování za členy P. T. obecenstvo, uznávající
výhody působením spolku získané, aby podporovalo
tím apolek hmotně, by pak bluhodárněji půsubiti
mobl. Ve valné bromadě odbývané dne 14. ledna
t. r. zvoleni byli do výboru pp.: předsedou Frt.
Krčina, poštov. official, místopředsedou Václav
Neuman, řídící učitel, jednatelem Josef Škop, pošt.
aesistent, pokladníkem Jan Mazura, kancelářský
pomocník. Přihlášky přijímá jakož i veškeré do
tasy zodpoví ochotně Josef Škop, pošt. assistent
v Hradci Králové.

Z Pražského Předměstí. Předešlá
zpráva Obnovy o naší samosprávě způsobila po
chopitelný rozruch. Ospalí si protírají zrak a -
vládcové se velice bněvají. Proč, pro pravdu?
Dokažte nám, že jeme 8e v něčem mýlili a my
rádi opravíme, poněvadž nám jde jen a jen o kor
statování pravdy. Nejvíce se zlobil pan Butka.
Tohle nám je přece mejpodivnější. Vždyť mu
zpráva naše mohla sloužiti jen ku cti. Nebýt jeho,
to by to teprve v naší obci dopadalo! Každý,
kdo měl příležitost viděti, jak p. Butka za pana
starostu úřaduje, musí vzdáti jen čest jeho obrat
nosti. Štěstí ještě, že se mu do úřadování pan
Vodička příliš neplete a obyčejně jen svůj podpis
k jeho elaborátu připojí! Proto jest jen zvláštní,
že tohoto náměstka starostova odměňuje vládnou
cí klika tak bubeným pakatýlkem; příliš malá
to vděčnost za tolik práce a přemýšlení. — Ale
k tomu každý osadník rozhodně právo má, aby
se mu při příchodu do obecní úřadovnyneříkalo:
„Přijďte až večer“. Ať so věnuje úřadování aspoň
tolik denního času jako na Slezském Předměstí a
Rusku. A pak voláme znovu: „nezdržojte zbytečně
rozvoj obce !“ Nemohlo už dávno státi u dráby
— na místě tolik příležitém — několik továren?
Ano, ale když má prý obec už tolik dluhů! No,
s těmi dluhy to není právě nejhorší; ale tolik jest
pravdou přece, že by čipernější zastupitelstvo
s tolikerými přirážkami výhodněji umělo naložit
než u nás a že by jinde za ty peníze rozhodně
rozvoj obce šel ku předu lépe. Nemyslete si, že
nějakou frází zdravou oposici umlčíte. Někteří —
moudřejší než Vy — mají už všeho po krk.
Sdělili jsme s veřejností jen některé věci ze zá
sobárny neblabých skušeností. Mohli jsme pověděti
daleko více. A jestliže se náprava nestane, pro
bereme ještě jiné oprávněné stížnosti. Jest nás
daleko nějaké osobní pranýřování, ale o smutném
stavu věcí k vůli dobru celku psáti musíme. Ne
dopustíme, aby obec tak veliká byla spravována
jako některá Zlámaná Lhota na horách,

Zastřelem vlastním symem. V sobotu
21. t. m. o 2. hod. odpol. nalezen hajný V. Zá
branský z hájovny „Marokánky“ u Vel.Bělče, na
panství markrab. Pallaviccipa, na pokraji lesa
mrtev s prostřelenou hlavou. Z vraždy této obvi
ování z počátku pytláci, ale vyšetřující komisí
z kraj. soudu v Hradci Králové seznáno, že pa
chatelem jest někdo z domácích zastřeleného. A
hned také vzat do vazby 16letý synek hajného,
jenž se už přiznal, že otce vlastní neopatrnoatí
zastřelil, když se spolu brali do lesa. Neštěstí
li se tu přihodilo či vražda, ji tě objasní další
vyšetřování. Hlas lidu označuje zatčaného jako
úmyslného vraha, ježto otec pro jeho nectnosti byl
naň velmi přísný.

Oheň. V pondělí 23. t. m. o 10. hod. dopol.
vznikl ve statku p. V. Desenského ve Věkošíchu
Hradce Král. oheň, jenž zničil stodolu a výměn
nickou chaloupku. Příčina obně neznámá.

Z dějin poddaných vesmic býva.
lého pamství Hradce Králové. (Dle zá
znamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
Střebeš. Chalupník Jan Vacek měl 24 atr. (1
v II., 23 v III. tř.) dědičných rolí, pod 1 vůz (sena)
louky a 1 Čtvrtci zahrady; úroků platil 18 kr. ročně,
panu děkanovi odváděl 2 kr. jménem suchých dní, za
obláče 3 kr., ovsa na koně 21/, čtvrtce, 2 vejce a 11/,
slepice, robotoval týdně 8 duy. Chalupník Lokáš
Srdínko měl 14 str. (2 v II., 12 v III. tř.)dědičných
rolí, pod1 vůz (sena) louky, 2 čtvrtce zahrady; platil
úroků 10 kr., vrohnosti k vánocům 4 slepice, panu
děkanovi sachých dnů 2 kr., za obláč 3 kr., ovsa (pro
koně) 2, čtvrtce a 2 vejce, robotoval 3 dny týdně.
Chalapník Václav Málek měl 18 str. (8 vIÍ., 16
ve [II. tř.) dědičných rolí, pod 1 vůz (sena) louky, %



"trrtce sabrady; úroků k zádaší platil 14 kr., vrch
nosti odváděl k vénocům 8 slepic, pana děkanovi
jménem suchých dnů 1 kr. 3 den., sa obláče 3 kr.,
ovsa 31/, čtvrtce a 2 vejce, robotoval 8 dny v týdnu.
Chalupník Matěj Hamp! měl 8 str. z věr. (3 vér.
+ IL, 3 str. v IIT. tř) dědičných rolí a 2 čtvrtce ze
hrady; úroků k záduší platil 4 kr., vrchnosti odvá
děl k vánocům 1 slepici, pana děk. za obláč 1'/, kr.,
ovsa 2 čtvrtce a 1 vejce. Cbalupník Matěj Vože
nílek měl 1 stricb (II tř.) dědičné role a pod 1
vůs (sena) louky, robotoval 1 den. Kateřina Bal
earka měla pod 3 věrt. děd. role; roboty neměla.
Celá obec odváděla vrchnosti k velkonoci 160 vajec,
platila pánům komisařům 5 sl. 50 kr., společným
sloužícím 3 zl. 80 Zr., masitého „anfšlaga“ 6 zl. 50)
kr., eloubovi sejpky ročně Šita 14 str. 2 věr.

Veliké moštěstí v Čermilové mobiose
atáti v noci ze dne 21. t. m. na neděli 22. ledna
1905. Krátce před půlnocí radá zář jako hrozná zá
plava počala ee šířiti po celé obci, brozíc zkázoa 0
byvatelům,pobříšenýmvklidný spánek, — Alo čtenáři,
nelekej se; nic tak hrozného se nestalo, ani 80 „DO
štarmovalo“, protože to nebyla zář od nějského po
dára, ale „Zář socialistická“, co ji v Praze na světlo
denní vydávají. A to stalo se tak. U nás v Černilově
eocialističtí svadrazi m někteří páni už si nevědí
rady, jak by ten avědomělý katolický lid probadili
s toho tmářstrí a zpátečnictví; a protože to nijak
nejde, tedy 8i myslí: Nejde-li to ve dne, půjde to
v nocí. Proto ze due 21. t. m. na 322.před půlnocí
horlivě běhali po obci a za vrata akde mohli strkali
čísla „Záře“, aby ei ji kašdý mohl přečísti a 86 pou
čiti, že právě socialisté a s nimi spojení pánito jsou,
kteří přivedou český národ do ráje. Jaké překvapení
čekalo v neděli ráno občany černilovské, když otevřeli
dvéře a „Zář“ v celé své kráse zrovna je Šlohla do
očí! Jeden ji měl na klice u dveří, drahý pohozenou
na dvoře, jeden docela na hnoji — inu všechno má
své místo — tamhle zase ležela v příkopě; zkrátka
to bylo „Záře“ v neděli v Černilově, div že člověk
peoalopl. Jen še nevděk avětem vládne; oni chudáci

ten lid sil přece nechce dát říci. Mnozí z rána totiž,
když milou „Zář“ nelegli, řekli si: „Aha, to je ten
ublazený list, který tak hanebně o samém Krista
píše a který se způsobem sprosťáckým otírá onašebo
patrona sv. Václava [To je ten list, který dovede způ
sobem nejdrzejším překrucovati dějepis, jen aby po
tupil katolické světce, ale o židovských bankrotářích
mlčí jako zařezaný,“ A tak naloženo s ton jízlivou
tiskovinou po zásluze. — U nás bohudík jsou uč ka
tolíci tolik uvědomělí, aby rogesnali zář pravé osvěty
od blikavé lucerny, v níž je víc čmoudu a sazí než
světla. To si, pánové, balamufte tímhle „osvětovým“
listem některé blapáky; a nás všsk nepořídíte. —
Opravdu krásná to vzdělanost, když se muel šířit
v noci jako zloděj, aby ji žádný nechytil. Či pardon!
Oniti páni,cotu Zářroznášeli,dělalito protov noci,
protože jsou skromní a pokorní; oni nechtí, aby dě
jiny pozdější oslavovali jejich jména, kterými se pro
slavili jako záchrancové vlasti a proto jen volám bří
mavé: „Na zdarl“ A pouze dovoloji si připozname
pati, aby si podruhé nenřízli takovou ostudua nedali
ae zaslepovati od všelijakých dobrodruhů.

Přelošení velitelství ©. armádního
sborm z Jossfova do Litoměřic výnosem říš. mini
sterstva války jest jiš zpečetěno. Přesto ještě povolaní
činitelé snaží se z toho pro Josefov a okolí hrozící
škodu odvrátit. V té příčině 23. t. m. přijati byli cí
sařem ve elyšení starosta okresu jaroměřekého J.
Kottland, býv.starosta města Josefova J. Traxler a sta
rosta města Jaroměře V. Pacal. Panovník depataci
vlíbil, de pokud možno dá ještě celou záležitost pro
zkoumati, aby škoda mobla býti odvrácena. Po slyšení
radila se ještě deputace a drr. Pacákem, Kramářem
a Slámon o dalších krocích. — Že by Josefova vzešla
škoda veliká, poznati z toho, že má býti přeloženo
velitelství 9. armádního sboru, velitelství 9. dělostře
lecké brigády s dělostřeleckým plakem, velitelství 26.
zeměbranecké divise s plukovním štábem a 3 prapory
atd.

Katolická Jednotav Třebechovicích
sehraje v neděli dne 29. ledna t. r. v sále pf. K. Jar.
kovské divadelní představení: „Furiant aneb mizící
štěstí mládí“ Obraz ze života od L Peškové. Začátek
o půl 8. bod. večer. Hudba p. Jaroměřského. Dítky
školní přístupu nemají. Po divadle volná zábava.

Jak osvěcuje „Osvěta Lida“ kato
Jieké Pardubice. „Osvěta Lidu“ v uplynu
lém roce a i dříve častěji potupila slavnost Božího
Těla, zařízenou k uctění Večeře Páně, a já aledaji
davy protestantů k Večeři Páně, o které také věří, že
přijímají cosi nadzemského, nebeského, co převyšuje
rozum lidský a pochopení uniká, že přijímají buďto
skutečné Tělo Páně anebo alespoň sílu a milost z Něho,
což je stejně nadsmyslné. — Ctím poctu jinověrců vzdá
vanou zemřelým.Častokráte více, až i vír, že 5 řečí po
hřebních promluveno bylo o pohřbu vynikajícího pro
testanta (pena faráře evang. Mareše v Přelonči) nebo
didů, častokráte i německy, avšak slavnější pohřeb
katolický pohoršuje „O. L.“ O štóle nemluvím, anebo
promlavím ihned ku přání „O L.“ — „O.L“ častokráte
posmívala se listům katolickým „Maris“ a „Kříž“,
avšak v protestantských „Hlasy ze Siona“, „Hus“,
„Český Bratr“, „Evangelík“ atd. čteme (ve „Veřejné
čítárně“ visí jich tuším 7) celá kázání, výklady ovan
gelií a pod. dachovníčlánky jako v uvedených listech
ketolických. A já schvalují četbu duchovního obsahu
vedle četby světské. Tato chová ušlechtilé myšlénky
pro život pozemský, pro ten prach dočasnosti, one
brání, aby člověk nepropadl čirému materialismu. Ne
trhejte z duší lidských posvátné nadšení víry! Nedáte
nic lepšího. Z nadšení náboženského vyplynula čistá
obětavá láska k trpícímu lidstvu. — Milosrdná sostra
olouží nemocnému z čisté, ideálné lásky k člověku
aklíčenému, nečiní nároků na vděčnost a aznání světa,
avšak přece není uchráněna kamenů urážek, hozených
se slepé vášnivosti. Kolikráte také „O. L.“ vášnivě
psala proti řeholnímsestrám katolickým| Avšak že
protestanté mají svoje „diakonisky“, řád na spůsob
našich řebolnic a „diakony“ (asi jako naši klášterníci)

oděné svláštním šatem, zabývající ve jak ošetřováním
nemocných, tak vyučováním jskož i missiemi, o tom
„0. L.“ opatrně nepíše. (O diakonech a diakoniskách
protestantských vis článek v VII díle Ottova Naač
ného Slovníku.) Pohoršení nepravé projevili někteří
v Pardubicích nad zavedením jeptišek do chudobince,
uvádějíce za důvod, že by se zchadlý jinověrec necítil
doma v takovémto chudobinci. V Teplicích zavedeny
byly diakonisky a katolické jeptišky odstraněny. Což
jest nemocnice v Teplicích výhradné pro evangelíky?
A kutolík by se tam cítil více doma než evangelík
u katolických jeptišek? Podávají prý katol. jeptišky
nemocným a chovancům četbu náboženského obsahu.
Zkazil se někdo četbou takovon? A konečněpři svojí
návětěvé Berlína sbledal jsem v tomto městě veliké
anošství „Křesťanských pensionátů“, t. j. penaionátů
i pro jednotlivé uoclehy, pensionátů protestantekých.
Vešel jsem do jednobo. Ducb vane zde náboženský a
knihovna obsabuje ponejvíce knihy náboženského ob
sabu Sestry diakonisky mají zvláštní šat, žijí v celi
bátě a vyžadaje se od nich čistota mravů, zbožnost
a obětavost s velikým sebezapřením. Proti těmto „O.
L“ ještě nikdy pevystoapila. — Vkatolických městech
beze vší překážky vystavěly sobě menšiny jinověrců
chrámy. Rozšiřají sobě' kostely bez nejmenší závady,
sbírají mezi seboa příspěvky a prosí o ně ve svých
časopisech. Z katolíků nibdo se nepohoršil. Sotva však
upraven byl značným nákladem katolický chrám vy
sokomýtský, hned „O. L“ prolóvala slzy nad ztrátou
peněz, tlamočíc výrok Jidášův: „Zda li nemohlo býti
dáno chudým?“ A jakou potapnou báseň otiskla|
V Novém Městě, kam „0 L“ také zapadá, zřízen byl
r. 1904, jak avedeno dříve, „krásný nový chrám“.
avšak tenkráte „O. L “ nebylo nikterak líto peněz na
tento kostel, tu péče o chudý lid ji úplně opustila,
— Sotvaže v katolickém kostele stano se projer v ká
zání mimo rámec ryze náboženský, již pohoršuje své
čtenáře „O L “ poukazováním na to. Kdyžvšak v evan
golickém chrámu konají se debatty a volby rázu mimo
uáboženského, ta „O L“ nevidí s neslyší, tu není ns
stráži její „pokrokové“ svědomí, — A kdo řečnívá a
kdo se modlívá a lidem v kostele evangelickém v ne
přítomnosti pana pastoraf Právě stoupenci „0. |"
tedy lidé t. zv. pokrokoví, ale poněvadž vykonávají
fankce „klerikálů“, jsou tedy vlastně klerikální. Avšak
to jim „O. L.“ ještě nikdy nezazlívala. U katolíků
vřaďoje podobné lidi, kteří jsou vůdci v modlitbách,
mezi avíčkové báby.

Z Jičína. (Upomínkyna bitva v r. 1866.—
ZHzení kaple.) Dne 21. ledna t. r. zosnula zde v po
žehnaném věku 83 let, zaopatřena evátostmi umírajících,
paní Františka Michálková, měšťanka jičínská a ma
jitelka závodu kominického. Byla to paní erdce 800
citného a zůstane na ni po mnohá léta milá vzpo
mínka. Když v bitvě u Jičína mnozí vojínové v boji
byli poraněni, uložena jich veliká část v kostele sv.
Igoáce; mnozí šlecbetní přicházeli,aby raněnýmútěcha
a pomoc poskytovali. Mezi nimi byla též v Pánu ze
snulá pí Frant Michálková. Když pak ranění buď ze
snali neb uzdravení jsouce odešli, pečovala o to 8 pří
buznými, aby krev vojínů byla s dlažby chrámové
vytřena a kostel náležitě byl vyčištěn a vymyt. Mimo
to dala uplésti věnce, koupila svíce na oltáře, vyzvala
mnohé paní a v kostele sv. Ignáce modlily se za padlé
vojíny. Tak činila každoročně, ano se sestrou svojí
paní Rosalií Tachoreckoa složila obnos 1000 K na
zbožoou nadací na ten účel, aby z úroků každoročně
v srpnu byl kostel ev. Ignáce vymyt, okrášlen, aby
na ovátek Nanebovzstí P. Marie slonžena byla mše
sv. za bojovníky padlé v boji r. 1866 aaby i po celou
oktáva svátku večer konána byla za ně pobožanost.
V Pánu zesnolá byla dne 23. t. m. za velikého úča
stenství lidu na zdejším hřbitově ú Matky Boží bo
lestné pochována. Čest budiž památce její! — Na
blízkém hřbitůvka u Kbelnice, kde pochovány jeou
kosti padlých vojínů z bitvy u Jičína, vystavěna bude
kaple, kteráž v den 40leté pamótky boje bude slav
nostaě vysvěcena. Základy jeou již položeny a c. k.
odborné školy postarají se o vnitřní zařízení kaple té.

Hankovo divadlo ve Dvoře Král.
m. L. Za dozoru ředitelstev měšťanských aobecných
škol chlapeckých i dívčích prvého obvodu vo Dvoře
Králové n. L. pořádá místní školní rada Králové
dvorská ve prospěch chudých dítek školních v neděli,
dne 29. ledna 1905 dětskou vánoční zpěvohra „Mladí
pastýři betlemětí“ e průvodem hudby, deklamacemi
a koledami o třech jednáních. Zpěvy solové a sborové
i deklamace provedou dítky škol obecných a měšťan
ských v úlohách Pýchy a Pokory, pak při průvoda
hudebním laskavě spolupůsobí některé místní síly.
Začátek o 4. bod. odpoledne. Dobročinnosti se meze
nekladou. Vstupenky, jakož i slova k zpěvobře kou
piti lze v knihkupectvíp. J. Matěnya p. S. Veselého.

Z rychnovského vikariátu. (Schůze
skupiny v Nebeské Rybné.) 18. den t. m. byl pro
schůzí na horách vůbec nepříznivý! A to tím více, že
měl několik předchůdců ještě horších. Na horách od
14.—18. jen vichor řádil, nasypávaje vysoké závěje.
Ale láska a upřímnost bratrská i přes hory přenáší a
tak ovšem také i přes závěje. V Hlásce na Liberkem
uvázly sáně vzácných hosti z Prahy, kteří se jeli po
dívat, jsk prý ty hory v zimě vypadají. Nu, vypadaly.
Na zemi kopce sněhn a nad tím velmocný od Rokyt
nice pán Větrovský vlastně Vichřiceký a jen si po
bvizdoval a jen ei těmi spoustami sněhu pohrával.
Předpovídali i nám, že nedojedem. Ale dojeli jeme.
V „Petregraben“ před Rybnou závěj jako hors — my
i tu přešpihali a byli jeme, ač s opozděním, v Rybné
přece. A přece se nás ejelo na echůsi dosti. A později
zavíteli i veled, pp. hosté ze sousedního vikariátu.
O schůzi samé přečetl předseda skupiny telegram na
vržený ústředním výborem zemské jednoty dachoven
stva v příčině žádosti za úprava kongray. Usneseno
maslati týž, až ce říšská rada sejde, za kněse okresu
rychnovského poslanci Hovorkovi a za kněze okresu
rokytnického poslanci Peschkovi. Referát o ordinari
átních instrakcích vzhledem k nastávající bisk. jene
rální visitaci převzal sa dp. faráře F. Kaubánka sám
místní duchovní správce farář a vik. sekretář vdp.
Jan Šrámek. Věcně i poučně podal obrázek všebo toho,
jak to v každé farní osadě má být a také bude při

této příští slavnosti církevní. Tím také ovšem po
vebadil v srdcích všech touhu po těch okamšicích,
v nichž Jeho Milost nejdůstojnější náš vrchní pastýř
poprvé ve farní osady našeho vikariátu zavítá. Proto
teké usneseno zaslati Jeho Milosti tento telegram:

Jeho Milost biskup Doubrava v Hradci Královét
Ďuchovenstvo vikariátu rychnovského probírajíc ve své
skupině inetraktivní, ordinariátní poučení vzbledem
k příští jenerální visitaci, zacýlá již napřed projev své
upřímné a oddané radosti nad budoncí blabou pří
tomností svého vrchního pastýře ve vikariátě. Skopina
Rychnov.“ — Po té probrány s urovnány některé
otázky, týkající se vnitřní správy skupiny dle zasla
ných od ústředního výboru tiskopisů. Přednáška o
„Enibovnách vikariátních“ odložena pro nedostatek
času, povstalý opozděním účastníků, na echůzi příští
Zástapci skupiny vzdávají vřelý dík veled. p. Janu
Šrámkovi, domácímu pánu a hostiteli, za bratrské
přijetí a pohostinství. Zároveň i účastníkům schůze,
kteří nelokali se nepohody u závějí a milým a vzác
ným veled. pánům účastníkům ze sousedního vikariátu.
Ano, láska bratrská i přes závěje přenáší!

Nešťastná vycházka ma hom. V pon
dělí dne 23. t. m. vyšel si p. Fr. Krulich, účetní
v „Růženině huti“ ve Skuhrově, na přestřelku vrana
havranů, kteří za letošní tuhé zimy se v tamních
horách i v houfech derou už k stavením. Vyšel si na
příkrou stráň nad butí a střelil po vráně. Ta však
ač trefená mu zmizela. [ hledal ji, sestupuje s příkré
té stráně po skaliskách a bouštinou dolů k hati. Pu
ška mu však asi vadila při sestapu. Chtěje se této
překážky zbaviti, pustil poěku se srázu napřed —
před sebou, pažbou dolů — blavní směrem k sobě.
A kohontek zavadil buď o křovísko nebo o výčnělek
skaliny — rána vyšla a zranila jej těžce. Přes 40
broků vjelo nešťastnému lovci vran do nohoui rakou.
Bylo štěstí, že střelné rány jeho povšimli si dole
v huti | Hledali p. účetního a našli jej na skále nad
hutí v mdlobách. Byl ihned po poskytnutí první po
moci zavezen do okresní nemucnice v Rychnově. Jak
končí někdy i taková pro bříčku honu a lovu vy
cházka za vranou! Naši venkovští sportmané honů a
lovů nejsou — nejsou bohužel vždy dost opatrní.

Z Kolína nad Labem. Zrovnak maso
pasta připravil nám znamenitou Švanda náš parkmistr
— ovou tak blásně do světa vytrabovanou rozmlavou
u presidentem republiky americké. Nesmírně úadaná
hlava k barnaumským reklamám, kterými může na
nejvýš chytnonti nějakého hejla v Zlámané Lhotě ale
ne u nás. Kdo už nyní všecko se bude vydávati za
zástupce českého národa v cizině, kdo bude 8e pro
hlašovati za potomka Husa, Žižky a hrdin bělohorských?
A naše žurnály odvážily se tato opovážlivost pfinášeti
jako vymoženost ve zvláštních telegrafických zprávách.
Veřejnost měla by takovýmto sam+zvanýmdelegátům
konečně říci rázné „Handa off! Výtečnou satyra Da
tato komedii přinesly „Labeké Proudy“, kde postavily
v pravé světlo celou ta velkohubou frázovitost té re
alisticko-pokrokářské kliky zdejší, která 8i nezadá s ce
lou stranou touto. — Obecní záležitosti topí se stejně
v bahně z minulých let. Debata rozpočtová vynesla
opět na světlo věci, které mohou projíti jenom v obcích,
kde vládnou tací lidé jako u nás. Rozpočtu vyčteno
bylo brůza chyb, takže sestavovatelé sami nemohoace
rozpaky kudy kam, potichu ze schůzí mizeli. Pak má
Kolín jíti do předu. Kde mohl býti při tom rozmachu,
kterým počal v letech osmdesátých! — Za zmínku
stojí také naše nádraží — svou čistotou! Jaký musí
učiniti dojem na cizince kupy starého smetí ve všech
koutech, to nejlépe ví ten, kdo měl příležitost projíti
nádraží v jiných zemích. Svého času mluvilo se o upra
vení nádraží, ale otázka ta nadobro usnula. Nemobli
by naši zástapcové trochu tím pohnouti ? První dojem
při vatopu do města jest nejtrvalejší. Jindy opět o
něčem jiném.

Z Malešova u Kutné Hory. Přičiněním
učitelského sboru zvláště p. učitele Hájka uspořádány
byly letos opět vánoční hry dítek ve prospěch chu
dých žáků. Po oba večery vyprodáno bylo do posled
ního místečka a čistý výnos jest velmi slašný. — Stavba
dráhy z Kutné Hory pokračuje v příznivé zimě rychle,
takže dráha bude ještě před časem hotova. Pro chudý
lid zdejší, který nad to letos utrpěl nesmírně neúrodou,
jest tato stavba z nouze pravým dobrodiním. Bylo
by si přáti, aby přišel e touto tepnou národohospo
dářakého života i k nám nový život, Jest cosi shnilého
nejen ve státě dánském....

Od Cidliny. (Duch učitelů — po
krokářů.) „Školský Obzor“ uveřejnil v listo
padovém čísle 1904, které náhodou dostalo se
do rakou našich, kritický dopis: „Naše dětská li
teratura“, v němž odsuzuje tendenci, s jakou vy
dáván jest p. učitelem Fr. Hrnčířem pro mládež
časopis: „Dětský máj“. Pisatel, — učitel pokrokový,
posuzuje tento časopis těmito význačnými a pro
celou veřejnost jistě zajímavými a pro učitele
pokrokáře charakteristickými slovy: „Jest-li nemá
(Dětský máj) zrovna tendenci dynastickou a kle
rikální vtisknutou na čele, tím méně má její opak
— jak by se od takového člověka (Fr. Hrnčíře)
očekávati mohlo!! O umění při tomto listě nelze
vůbec mlaviti.“ Učitele Pavla Skřivana veršované
příspěvky posuzuje tam nemilostivě těmito slovy:
„Bylo by si přáti, aby aspoň takoví nekompro
missní lidé (A la Skřivan) psali pro děti něco více
než ostatní, aby pojímali tento úkol apoštolsky,a
aspoň zde zaseli v mladé duše několik zrnéček,
aby jim pověděli i to, co nemohou a nesmějí jim
říci ve škole. Zde nemají ruce a jazyk spoutány
paragrafy . . a měli by této volné tribuny hojně
používati !!“ Co to asi má býti, kašdý uhodne.
Jak dovedou tito pánové „uvědomovati“, to známo
dobře se amělých lží v jejich listech a kaleudářích
otiskovaných. Neníto velezujímavé, není to jasný
důkaz, jak otravně působí a působiti chtějí učitelé
— pokrokaři na útlou naši mládež? Přečtěte si
dobře, katoličtí rodičové, slova tato a střezte se
bedlivě, abyste dítěti svému nedávali peníse na



neznámá a obssbuje na 216 stranách díla prvního
10 traktátů pojednávajících: I. O dělání polí v 16
kapitolách, II. o chova dobytka v 5 kap., III. o ovcích
v 6 kop., IV. o pernaté drůbeži v 5 kap., V. o rybách
v 11 kap., VI. o štěpařství v 14 kap., IX. o lesích
u dříví ve 2 kap., X. o pivovaru v 9 kop, V drulém
dílu pojednává se na 230 stranách v 5 traktátech
v přídavkn: I. Ovedení počtů hospodářských a roz
dělení časa v Ó kap., II. o tom, jak pán a čeládka
chovati se mají v 6 kap., III. o statku dobře spořá
daném v 10 kap., IV. o pořádku spisování počtů v 3
kap., V. o hospodářském průmyslu v 8 kap. a v pří
davku o statcích pronajatých v 5 kap. Litovati jsem
musil, že titnlní list, jakož i 05.. prvních strau díla
prvního cbybělo, tak že nejen obsah dílu toho byl
kusý, ale zjistiti jsem nemobl, kdy díl tento sepsán
a vydán byl. Díl drubý byl úplný a vydán v Praze
v knibtiskárně university Karlc-Ferdinandské r. 1653
a opět zvláštním obdarováním Jeho cís. a král, Mi
losti r. 1705 tamtéž. Poněvadž kniba tato mimo za
staralé předsudky mnohé pravdy hospodářské obsabaje,
jimiž naši rolníc' až pednes říditi by ae měli, odhodlal
jsem se z vypsaných výňatků ukázky tyto podávati
v původním znění, ponechávaje zkušenějšímu a ově
domělejšímu rolníku, by mám ažitečné a prospěšné
věci si vybral a dle nich se řídil, ze zastaralých zvyků
a předsudků by ačinil si pojem, jaké panovaly před
200 léty náhledy ve příčině hospodářství polního a
na jakém stupni dokonalosti se toto nalézalo, začež
máme co děkovati knězi Fišerovi, který nám vše po
vídá. (Pokračování.)

Alkohol ve svých účimcích. Die pa
říšského lékaře dr. Legraina upravuje alkohol člověka
k tuberkulose, k alkoholové dědičnosti tuberkulosy,
ježto vyvolává stav vrozené alabosti dětské. Jedinou
příčinou chorob, jak se mnohdy vykládává, nejsou
snad pouze bacilly (nakažlivé zároďky), ale oni Čini
telé, kteří slin bacillů stnpňají, a jejich jedovatost
k plné platnosti přivádějí, jako na př. zneužívání al
kohola, zbýralost:, únava atd. „Kdo chce potírati al
koholismus, musí v první řadě vypověditi boj i piva.
Piják, který vypije denně 2 litry piva, požije právě
tolik alkohola, jako piják, který vypije '/„1 kořalky.
Pivo jako kořalka. Sládci mnichovští, kteří jsou vel
kými ctiteli bavorského, umírají v 30%,na taberkalosu,
U 6700 dospělých mrtvol, jež během 10 let byly
v mnichovské nemocnici pitvány, shledána ve 244 pří
padech zvláštní choroba srdeční— zbytnění srdce —
jejíž původ byl v nesmírném požívání piva. Zmíněná
nemoc zachvacuje ponejvíce maže v tak zv. nejlepších
letech, kteří json na pohled jarého zdraví. Pijáckou
nemocí bývají i choroby ledvinové, ztvrdnutí jater,
také chorobná tloušťka, ač ne vždy. Pivo způsobuje
též poblouznění z otravy alkoholové (deliriam tre
mena). Dr, Veleminský ve své zprávě o alkobolismu
v echách vypočítóvá, že z 1625 alkoholiků pilo 520
kořalku, 845 jen pivo a sice přes 2 | denně.Z pijáků
kořalky pilo 243 více než */, | denně, z pijáků piva
483 více než 5 I denně. Z těchto „těžkých pijáků“
piva onemocnělo 29 deliriem. „z kořalů“ 21, t. j. 6%,
pijáků piva a 49, pijáků kořalky. Z piva povstává
tedy více delirií než z kořalky. Deliriam tremene jeví
se z počátku nejčastěji třesením rakou a nespavostí.
Spotřeba kořalky v posledních letech se nezmenšila,
pouzeustálila, ale za to spotřebapivaa vína stoapla.
Nutno proto vystapovati nejen proti moru kořalečníma
ale i proti nemírnému pití piva i vína.

Důležité rozhodnutí ohledně voleb
obecních. Správní soud v těchto dnech roz
hodl: Povolání osoby do volební komise, kteréž
zákonité podmínky pro členství této komise cbybí,
má za následek neplatnost celé volební akce.

Listárna redakoe.

Kněšlee. S díky přijato 53 K za 10 ex.

Za příčinou svátku Očišťování Panny Marie
jest uzávěrka listu ve středu odpoledne; proto
prosíme příznivců svých o včasné zaslání zpráv.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 21. ledna 1006. 1

hl pleniceK 16-80—17+40,šita. K 12-60—13-80, ječme
ne K 1200—12*30,ovsa K 7-80—850,prosaK 0000
—00*00,vikre K 00*00—00-00, hrachu (modrý) K 32:00
—0000, čočky K 00*90-0000, jahel K26 01—00'00, krup
K 2200—1400, bramborů K 680—7-90, jetelového
semene čeřveného K 116:00—124*00, jetelového semene
bílého K 110*00—000:00, růžáku K 00*00—00"00, máku
K 00'00—00-00, lněného semene K 00:00—00:00, 139
kg žitných otrub K 1100—0000, 100 kg plen. otrub
K 13-00—00 00, kg máslu K 7*20—240, 1 kg sádla

vepřovéhoK 168-000, 1 kg tvarobu K 028—0-32,
1 vejce K 0:08—0 10, 1 kopa zelí 000—000, 1 kopa
petržele K 0:00—000, 1 kopa kapusty K 400—6'00
1 bl cibule K 1200 —12'10, 1 kopa drob. gzeloniny K
1:00—2-00, 1 pstel mrkve K 6:00—600, 1 kopa cerelo
0:00—0:00, 1 kopa petržsle 8:40—0'00, 1 bl jablek 060
—00-00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 21. z2€8. ledna 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 260, žita 141, ječmene 41, ovsa
164, prusa —, vikve —, brachu —, čočky —, máku
8'/,, jahel 5, krap —,jetelového semínka 453,
Iněného semene 2. %.) Zeleniny: zelí —| kop,
petržele—kop, kapusty 16 kop,cibule 14 hl, drobné
zeleniny49kop,mrkve9 pytlů, cerele—kop, brambor
26 hl. 3) Ovoce: jablek. — hl, brašek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 314 kusů, podavinčat 14
kusů, kůzlat 0 kusy.
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Ohloubou katdé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice chyběti. —

FL 000
A ŽaAdejtevýhradně jen původní ba

ličky 60jměnem»Kathreiner« a nikdy
nekupujte zbožiotevfené (vyvážené).

Bohm. Ic 06.

Biskupská. knihtiskárna v Hradci Král
nabízí školní knihy:

L Malý Kaltehismts
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 k.

2, SŽELNÍ KlOÁLSMU
katolického náboženství.

Cema 1 výtisku vázaného 64 k.

p, Velký Caloohismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1994.

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladu e 189, slevon proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr koních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojednom vlepeny jeou s přislněným vy
avětlením do každého výtisku — vydají 8e z výtisky pří

adného drahu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
atechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved

livě dostane se poměrný počet (přes 18"/,)pro tutéž kolu

zdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v HradoóoiKrál.
1 výtlek broževaný 4 h.
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ŽJan Horák,
soukenník 3v Rychnově nad Kněžnou
zesílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cižo
v zemských.
Cetná uznání zvlíšté z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku nu

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X 0D X BEDKEPIX PI K BI X
603X663XCO3|X|GSX663X CSDXCBIX663|X|E63X

we Kávu W
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1 kg. za 2 koruny 50 hal.

Ghrudimskou zdravotní žitnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte uč'niti zkoušku! — Badete s mojí vsornou
obsluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
|v Hradci Králové.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

spovědníce, křistelny, 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.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Benovace starých oltářů a kostelních sařásení.

Právěvyšlo.<
= (JÍPOGÍYI =E=

zrušeno křesťanstvím.
Píše Dr. Josef Samsour.

Vydáno jako 1. a 2. číslo IX. ročníku „Časových
Úvah“ redakcí Dra. Fr. Reyla.

Přítomná knížka bude výbornou pomůckou
k socialním přednáškám. Autor vykládá o veliké
socialní reformě znalecky, s bystrým rozhledem.
Spis ten zajisté po přečtení každý uzná za vý
znamné obohacení katolické literatury.

Stran 84, cena pouze 10 kaléřů

Při hromadných objednávkách poskytujeme
větší slevu.

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

f
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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 kmihkupecká:
brožovaný - . < © © + + ceděh
vázaný v poloplátně ©. . . . 58h
vázaný v celoplátné ©. . . . 68h
vázaný v celoplátné se zláceným

křížkem

vydání . « velinorémpapíře vásaný celý v kůži so zlaceným
křížkema ořískou „. Kv80

N

Užívání „Oltáře“ J. M.

OBE“ ;3z8ínpojdte,pemsoLb.+álemo*
A MaŤízemo.

(Vis Ordin. list čís. 1. r 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /



list, který potají má mezi řádky dítě vaše pod
vratnými zásadami již v útlém nerozumném věku
otravovati místo zušlechťovati! Buďme na stráži a
bezohleduě katolíkům pověrme u těch jistých
„Ctitelích“ Komenského plnou pravdu, citujíce je
jich vlastní slova na důkaz smutné o nich pravdy.
Ubobý pokrok, jenž takové barcovníky a průkop
níky míti má! — Pánové přiznávají barva!

Do Rovmě. Nábodou dostalo se mi do rukou
č. 3. Neodvislých Listů, vycházejících v Pardu
bicích. Neznal jsem tento orgán strany svobodo
myslné ve východních Čecbách, dověděl:jsem se
však, že je to list jistého pana který s kafe
mlejnkem chodí osvěžovat rolnický lid, poněvadž
se chudák nezmobl na více než tři neb čtyři řeči.
Poslední dopis z Rovně o vdp. děkanovi, který tam
již skoro čtyřicet let působí, nepoukazaje ani na
duševní vyspělost ani na mravní ušlechtilost onoho
Pána a jeho druhů. Vytýkají vdp. děkanovi, že na
svátek Nejsv. Jména Ježiš útočil na učitelský
stav, protože prý 8e nestalo podle vůle jeho při
obsazování místa řídícího učitele v Rovni. Pravda
je, že vdp. děkan v kázání upozornil na nepří
stojnosti, jakých se dopouštějí mnozí páni, ať
v kostele, ať mimo kostel, aniž by někoho jme
noval; pravil mezi jivým, jak jistý pán — byl
prý to učitel — vetoupiv.do hospody a pozdraviv
přítomné podával jim ruku 80 slovy „ve jménu
-Otce i Syna i Ducba sv.“ Též na jiný případ
upozornil, jak rovnéž prý pan učitel pravil, že
Nejsv. Svátosti mají se klanět, kdo věří a podle
toho přiznal se veřejně k nevěře. Abychom ko
nečně charakterigovali duševní úroveň některých
oněch pánů, připomínáme ještě tea případ, kterak
jistý p. učitel prý se na choru při kázání dp. ka
plana tak slušně choval, že musel býti upozornén
prostým kovářem, a když přece neustal, pravil
prý mu onen kovář: „Ale p. učiteli, co provadíte,
jest oslovství“. Což ovšem p. učitele urazilo a
hodlá prý žalovat. Jen aby nepochodil hůř, než
v kostele! Pan pisatel vytýká vdp. děkanovi, že
užívá triviáloích výrazů na kazatelně. Podívejme

se, jaká to úHocitopst Sami nejen mluví, alejednají tak, že musí napomínání býti prostým
člověkem ke slušnosti, a když někdo pojmenuje
jejich jednání přiměřeným slovem, pak se zlobí.
Proč ai triviálně počínají, když nechtějí, abyjejich

„jednání podle zásluhy bylo jmenováno? Ostatné,
proč se takovými mázvy neurážejí jiní? Poně
wadž se jich to netýká. Nuže ať žijí vždy tak,
aby 8e jich to netýkalo a budou míti pokoj. —
My však víme, odkud vítr vane. Okresní školní
„rada v Pardubicích jmenovala v Rovni novým ří
"dícím učitelem řídícího ze Chvojence, který
před tím, než se stal řídícím, dal se přepsati
zeovangelické matriky dokatolické. Týž
pán nezoá hudby a kdyby byl za řídícího potvr
zen, musela by si farnost, obtížena beztoho mno
bými břemeny, vydržovat zvláštního varhaníka a
ředitele kůru. Proto se oni pánové bojí, že by se
to mohlo zbatit a veřejné ostouzejí velezaslvuži
lého kněze, aby tím pomátli veřejnost. Tážeme se,
jest takové jednání ušlechtilé? To není trivřáhnost,
hanobiti kněze veřejně v novinách? Těch zajisté,
kteří smýšlí stejné s pisatelem Neodvislých Listů,
jest tolik, že by jich na prstecb spočítal a ti wmají
agitací prosadit svou vůli a usaditi v katolické
obci učitele, jebož přesvědčení je ve sporu 8 celou
osadou? Což nemají práva katoličtí rodiče, aby
se jejich náboženský cit respektoval? To by ještě
scházelo, aby katolíci mičeli, když se tak hanebně
jedná. Ti, kteří na školu platí, mají snad teké
kousek práva; ti mohou přece svobodně zdvihnouti
protest proti vychovateli, který by náboženský cit
Jejich dětí zcela strannicky otupoval. Vyzýváme
katolické rodiče, aby dokázali pánům, že si
také svojí vlastní svobody a avého práva vážíl
Nechť sdělí zemské školní radě, že nechtějí, aby
výchova jejich mládeže byla svěřena pánovi,
kterému nedůvěřují. Což se máte nechat odstr
kovati jen proto, že se to líbí asi čtyrem lidem,
kteří o koatel nezavadí? Dejte, občané Rovenští,
řádnou odpověď těm, kteří Vašeho dlouholetého,
zasloučilého děkana přirovnávají k eyslovi, že se
8 nimi nechce v hospodě bratříčkovat a kteří
z nedostatku látky napadají ho nepěknými klepy.

Různé zprávy.
Vpříčině vyššího vzdělání učitelstva

spíše nám jeden pan řídící učitel: „Vědomosti moderní
učitelské omladiny vykazují veliké mezery právě
v těch vědách, které by učitelstvo wělo nejlépe znáti;
za to takový pokrokový pép chce v politice předčiti
každého. Nepřemýšlí, jak by se měl důkladně připravo
vat, jak to neb ono dětem vylošit; pokrokový pán
jest nad takové věci povzneven. I když má dlouhou
chvíli, nevadělává se v odboru nejvlastnějším, třeba
že při důležitém úkolu paedagogickémani nejbystřejší
a nejborlivější učitel nemůže řící: „Nyní již znám a
dovedu všecko, čeho jest wi jako učiteli třeba“ Tací
mladí pani chtějí býti zkušenější a rozamnější neš
staří nejavědomitější pracovníci; z toho stálé spory
dnešní doby na školách, jichž podkladem jsou mélké
vědomosti mládších pánů, zakrývané ve škole i před
občanstvem radikálními výstřednostmi a frázemi. Tito
paedegogové však na učitelských schůzích mezi prvními
borlí pru vzdělání akademické, uahračajíce tak ska
tečnor kulturní práci — a-poň horlivým mluvením.
Sami málokdy některý pončný časopis odebírají,

málokdy je vůbec čtou, marně se u nich sbáníš
aopoň po dvacotisvazkové knihovně. Prý na to není
čusu aní peněz. Tyto mělké vody číní v učitelstva
nejvíce hluku, všade se stavějí do popředí, chtějí men
torovati a do starého železa házeti i nejzasloužilejší
starší učitele; snad proto, že tito místo radikálních
řečí pracují svédomitě na vzdělání vlastním idítek
nvěřených. Piaateli těchto řádků pravil minalého roku
jeden takový horlitel, který ve schůzích volá z plna
hrdla p: akademickém vzdělání učitelstva, že si ne
dovede předutaviti učitele, který by mohl působiti ve
škole a láskou. Prý nepracoje se s láskoa v šádném
úřadě, který jest placen. Podivné vyjádření, že? Po
vedený exemplář pokrokovce. Odpověděl jsem mu, že
za karty placen není — leda když vyhraje — a že
snad proto s tak velikou láskou tento sport půstaje.
— Vzpomínám slov zvěčnělého tiditele učitelského ú
stavu v Kotné Hoře p. Grůnera, který se jednou vy
jádřil: „Do ústavu měli by se přijímati chovanci
» většími a prohbloubenějšími vědomostmí a beze
zkoušky. Tosenámvždycky nabrne žáků z měšťanských
škol, takže pomalu venkov byde uvědomělejší než a
čitelstvo“. Jest totiž v temním okolí mnoho rolníků
i jiných „neinteligentních“ občanů, kteří vystudovali
více tříd realky, realného gymnesia, ano kteří mají
dokonce i maturita a vyšší akademické vzdělání.
Nechť ve jedenkrate na základě statistiky dokáže, vo
lají li po vyšším vzdělání učitelé, kteří před vstupem
na paedagoginm odbyli více tříd stfedních škol či
výbradně ti, jimž složila jako předběžnýústav pouze
měšťanská škola. Byla by taková statistika činem ve
lice závlažným a mnobé by znoamenitě překvapila.
V jednom z předních okresů českých volalo ačitelstvo
stéle po vyšším vzdělání. Školní inspektor tedy v té
blahé nadéji, že všecko nčitelstvo po vyšším vzdělání
touží, jel do Prahy a vyjednával, aby byl zařízen
v okrese kurs pro měšťanské školy. Jaké však bylo
pro inepektora překvapení, když na vydaný oběžník
přihlásilo se pouze pět učitelů, kteří bašili po vyš
ším vzdělání do opravdy (l) a tak pro nedostatek
účastníků kurs vůbec nebyl povolen. Do vousů prý ei
inspektor zahuboval, že je to všecko „hambag.“ Pře
dešle byla v Obnově navrhováno, aby abitarienti
středních škol byli přijati do jednoročních učitelských
korsů. Návrh ten byl dobrý, souhlasím s ním. Na
skytují-li ve však přece ještě obtíže, radím aspoň, aby
do učitelských ústavů byli přijímání kandidáti, kteří
absolvovali nejméné pět tříd realky nebo gymnasia.
Tak nabudema rozhoduě učitelstva intelligentnějšího
než dusud.“ — | Uveřejňojíce tyto názory zkušeného
paedagoga, podotýkáme, že otázka vyššího vzdělání
učitelstva není věcí tak jednoduchou. Pečlivě redigo
vané „Vychovatelské listy“ rozhodně se vyelovají pro
akaderoické vzdělání učitelstva. Ostatně myslíme, že
zatím horliví vychovatelé i bez pomoci universitní
stejně se vzdělávají čile dále a — že na drahé straně
i v případů reformy (vo smyslu pokrokového učitelstva)
třebas i „pokrokový“ kandidát by se spokojil jen tak
proklouzoatím a povrchním studiem z nouze. Záleží
i zde nejvíce na individnelní vůli.

Vlastenectví v — kopání. Kopánímíče
(football) uchvátilo téměř všecku naši mládež vysoko
školskou a středoškolskou. Za nedlouho při prvních
hřejivých papracích jarních zase na všech stranách
bade lítat: veliký míč. Kopání míče jest ovšem účin
ným prostředkem na zmohotnění sil tělesných, třeba
jinak mnozí namítají, že kopáním zahnizďoje se v mysli
mládeže místo ušlechtilosti jen zhrublosť. Jiného ná
bledu jest však i ten, kdož ai v časopige Sport a
Hry čís. 560.vážně pročte zpráva o valné hromadě S.
K. Slavie, klubu to studentstva českých vysokých
škol v Praze, jehož hlavní tepnou jest kopání. Za
mrazí vás, přehlédnete-li finanční výsledek lonského
kopání v klubu S. K. Slavis. Úbrané vydání za rok
3904 činilo 6586981 K, příjem 64.48499 K, ocitly
we tedy finance kopání v úpadku, majíce 2.404-82 k
passiv. (isfce vyhozeny ta marné na sport, zatím co
ns mnohých etranách volá se o pomoc na vlastenecké
účely. Mladí páni pdstují styky a Německem, Anglií,
Francií, Hotandskem, Dánskem atd., házejí tisící na
vesty, pořádají na ucténí hostí večírky, bankety atd.,
a naši bratří Slováci hyuou, zapadají v bahno ma
ďarské, těch netřeba povzbuzovat, sílit v zápasech za
lepší existenci, za šetření jejich práv národních se
strany maďarské. A naše vlastenecké, útlocitné obe
censtvo mladým pánům ještě tleská sbromážďajíc se
četně při jejich zápasech na Letné, kde loni přítomno
bylo na 85.000 platících diváků. Sporty všelijaké mají
ctitelů až dosti, ale když se má někde projeviti zájem
o pravé umění, ta jest jako po vyhoření. Kde jsou ty
naše vlastenecké tužby a vzněty!l?

Francouzská „galamtmost a zboš
most“ z dob oblešení Prahy roku 1742.
Zap o tom píše: „Když v polovici září (1742) ven
kovské obyvatelstvo zase do Prahy docházeti mohlo,
činili si Francouzové posměchy ze selského kroje žen
ského a na náměstí Malostranském uázeli důstojníci
selkám čtyřrobé čepice na hlava, šašky s nimi tro
píce. Když dne 7. října vedli dominikáni e Hradčan
procesí po ulicích, při čemž družičky sochu Panuy
Marie nesly, objímali francouzští důstojníci veřejné
dívky tyto hubičkojíceje, a průvodu 8e nestoudné po
amívali.“ Nedivíme se pak ovše.., že z tak „intelli
gentních“ otrů a dědů pošli potomci, kteří se r. 1793
klaněli bohyni rozumu — pařížské nevěstce Maillardové.
— „V chrámě Svatovítském jednoho dne šel bavorský
důstojník (Francouzové se svými epojenci Bavory byli
obléhání v Praze vojskem rakouským) k sv. přijímání;
bera ae z lavice k oltáři, vzal z nedopatření klobouk
vedle sedícího Francouze a ten pak k něma přikročiv,
právě když ústa ka přijetí av. hostie otvíral, dal mu
tak silný políček, že ma ihned krev z nosu téci po
čala.“ (Zapova Česko-moravská kronika VIÍ 410.)
Otcové synů r. 1793 klanících se — nověstce posta
vené na oltář Notredamaký|

Světoznámé pašijové hry + Oberam
mergavě v Hor. Bavorsku konají se letos 4., 18., 18.
a 24, června, 2., 9., 16., 28, a 80, července, 6., 13,
16., 30. a 27, srpna, 3., 8., 10. a 17, září. Při hrách
těchto působí přes 600 osob; do divadla vajde ae přes
4000 onob,

Sjezd české samosprávy, pořádaný
Národní Radou, konal se v Praze 22. ledna t. r.
za předsednictví dr. J. Herolda a za přítomnosti
četných poslanců a delegátů sborů samosprávných.
Dr. K. Baxa pojednal o osvětových úkolech Ná
rodní Rady; případnou resolací vyzvány Bamo
správné korporace, aby s Národní Radou vešly
v úzký styk a založily odbory okresní a krajské,
a aby rozšiťováním národního kolku a určitými
roč. příspěvky podporovaly účely Národní Rady.
Poslanec Frt. Schwarz referoval o nejbližších ú
kolech zákonodárství v oboru samosprávy. O re
formě chudinské a sociálních úkolech obcí pojed
nal řed. V. Řezníček. Touženo, aby právní i
hmotné poměry úřednictva samosprávného byly
upraveny, aby v úřednictvu tomto povstal uvédo
mělý a vydatný sbor národních pracovníků.

O trestní parvomoei oboeni. Dooboru
pravomoci obecního soudu trestního patří na př. pře
stapky řáda čeledního, polní pych, přestapky řádu
policie požární, silničního řadu policejního, řádu sta
vebního, přestupky zákona o licentování býzů ple
menných. Dojde-li oznámení o přestupku takovém a
domnívá-li se starosta, že se jedná o přestupek do
oboru obecní pravomoci trestní spadající, ustanoví
schůzi soudu trestního a předvolá k ní dva radní,
obželovaného i svědky nebo znalce; doporučuje se do
račiti obsílku předvolanému saméma. Rozkazu před
volacího jest povinen každý aposlechnonti, leda že by
tu byla vážná překážka, pro kterou nemůže přijíti.
Nepříjde-li předvolaný, pozve se opětně a pohrozí se
mu pokutou ode 2 do 40 K a předvedením, za které
bade hejtmanství dožádáno. Kvapí-li věc, není třeba
dvojí obsílky, nýbrž poukáže se hned v prvé obsílce
k tomu, že věc kvapí, a že okresní hejtmanství bude
dožádáno, aby předvolaného přivésti dalo, jestliže ee
jiš na tato první obsílka nedostaví a náležitě neoapra
redlní. Doručení obsílky dá si sturosta v dodacím
lista potvrditi. Řízení koná se ústně tím způsobem,
že se jenom podstatné body řízení zapíšou do trest
ního rejatříku, který se vede podle předepsaného for
muláře. Dle nařízení ministerského veškeré zbytečné
vyšetřování a vyslýchání musí odpadnonti, a třeba
hleděti k tomu, aby 8e řízení pokud možná při jednom
líčení skončilo, a hned, jakmile skončeno, nález byl
prohlášen. Zapisovatele při řízení před obecním sondem
trestním není tšeba; může zapisovati buď vám sta
roata nebo některý radní. Žádají-li si toho účastníci,
vydá se jim po skončeném řízení trestním výpis rej
stříka trestního a to z rubrik 2., 4., 6., 7,8. a 9.
Postup při líčení samém, pokad právě v minister. na
řízení udán není, díti se může dle předpisů trestního
fádu soudního, který každý dbalý starosta má míti.

Časové Úvahy. Ročník9. V čísle 1. a 2.
přinášejí časovou etat „Otroctví zrušeno kře
sťfanstvím“. Z péra dra. Samsonra. Srozamitelným
způsobem na základě přesné vědeckém probírá p. autor
zajímavé thema, které v socialních krazích bývá často
lnštěno na úkor církve katolické. Spisek p. Samsonrův
vyčerpává na 84 stranách v stračných rysech celou
literataru o tomto předmětě jednající, proto nemělby
chyběti v žádné socialní knibovně. Cena spisku 16 h
je nepatrná, jakož vůbec „Časové Úvahy“ jsou nej
levnějším českým časopisem. Pablikace „Čas. Úrah“
těší ed oblibě též v krazích inteligentních, jak avědčí
o tom četné přihlášky za odběratele. Předplácí se
ročně 1 K.

„Obeemí sirotel“, nová výpravnáhra pro
českou mládež ve čtvera oddělení se zpěvy a hudbou,
kterou napsal František Jiří Košťál, farář ekuhroveký,
vyšla právě v době vánoční ve vkusné úpravě na
kladem V. Kotrby v Praze. Spisovatel májek v oboru
povídky, tak i v obora dramatickém dosti šťastné
péro. Mnohépovídky jeho („Pantáta Trousil“, „Z našich
hor“ díl I. a II. „Tři obrazky z našich hor“, „Hin
choněmý“, atd.) jsou naprosto rozebrány. V oboru
dramatickém („Študentský kousek“, „Na zdar Matice“,
„01 jesliček září láska“ atd.) „Na zdar Matice“ ko
luje již ve II vydání a k drahéma vydání „Od je
sliček září láska“ dojde asi co nejdříve. Loni byla po
exemplářích značná poptávka, takže v některých našich
knibkupectvích nebylo lze ani vyhověti. Tím doufáme,
že i „Obecní sirotci“ dojdou přízně podobné. Luští se
ta spůsobem dojímavým i rozmarnou hrou dětí důle
žitá sociální otázka jak obcí, tak i sirotků. A pro
oboje příznivě. Obec nemá nechati tím odsonzení hod
ným způsobem posýlati totiž sirotky po číslech, aby
se najedly, sirotky upustnonti, neboť tím si plete bič
sama na sebe — a sirotkům zas má býti každá obec
blahým domovem, náhradou za otce a matko. Dnes,
kdy se jedná o zřízení „virotčích dozorů a rad“ po
okresích a obcích, je to také i časová hra. Některé
písně (a jsou tu vesměs nové, původní) jsou spiso
vatelem složeny v slohu i tempu národní písně, takže
snadno zdomácní, jako ty „Koníčky“, „Píseň sirotků“,
„Modlitba sirotků“, „Píseň o maceše“, „Castička k do
movo“, „My jsme zdárné české děti“ atd.; to vše je
jisto, že se bude zamlouvati všem. A bra je sosta
vena tak, že obratnému režiséru poskytuje i volné
pole ke všemožné úpravě podle místních okolností.
I na menším jevišti ve Skuhrově schrána šestkráte,
vždy při nabitém sále a při počtu šedesáti účinku
jících dětí od nejmenších k největším. Může se hráti
i od větších účinkujících žáků a žákyň měšťanských
škol i na jevišti našich katolických jednot. Vážným
snaživcům o to, aby nikde nebylo odetrkovaných a
opaštěných, bnde i četba knižečky této, o níž taktéž
vážný paedagog řekl „je to idylla a přec je to něco
víc než idylia“ — pochoutkou. Úprava je vkusná a
cena ! K vzhledem k tomu, co obsahuje, dosti ne
patrná.

Z knihy hospodářské, od knězeKc
štofa Fišera roka 1683 na světlo vydané, Podává —gl.
Při lidových sebráních byly různé spisy objeveny,
které v trahlách odpočívaly spánek spravedlivých n
tak dostala se mi do rukou objemná kniha ve dvou
dílech, pojednávající obšírně o polním hospodářství,
Kniha tato sepsána knězem Krištofem Fišerem ke
konci 17. století, vc. vódeckém avětě bospodářském
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Oltářnísvicny, Biskupská knihtiskárna
korunní lustry, v Hradci Králové.
presbyterní i náhrobní umělé

mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

Přijmouse páni zum
na domáčí stravu:

počínajíc od 1. února.

Veledůstojnému

duchovensúvu!

dan Sfaněk, zrnité,
J čís.19 n., roh

Konviktaké ul.,vyě ý paslř olelné ma kostel náčiní dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,mpy, svícny, kaditelnice, kropen
» patenky,nádob: atd, vše

firma a Ů
w m

ky
v přesném aloha církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
VJ intenci a jem © ohms slatá a otřábří. Na požádání hotové

x , ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
umělecký závod a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

. | akladv P Inéma nahlédnatí. i

Doptati se lze u p. Jos. Vencla,;| v Předměřicích u Hradce Král. |- jiňodněšodonejstkrostnějiíhoČhydíakonelimúle:lacení. Ví ání . Žádné né vý
majitele domu v Jiříkově třídě v Hradci Král. | (9==== E robkyDasommá.Vepoulát Frogl . Vše posílám již posvěcené,

JOSEF STOKLASAa SYNv Jičíně,
umělecký závod pro kostelní práce odborně zavedený,

dovoluje se odporoučeti veledůstojnému duchovenstvu a sl. patronátním úřadům.
Provádí stavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadně,uměleckya slohovědle vlastních neb předloženýchnákresů.

Sochy svatých, umělecky provedené a jemně polychromované.— Jesle. — Kříže se Spasitelem, pro kostely, školy i domácnosti.
Opravy a znovuzřízení oltářů, obrazů a uměleckých památek se zachováním původnosti a zamezením další zkáze dřevokazem,

6P* Nákresy, návrhy a rozpočty zdarma a franko na požádání se zašlou. — Ceny mírné, podmínky výhodné. — Četná doporučení a vysvědčení. fil
Pochvalné uznání Jeho Eminence pana kardinála arcibiskupa knížete Schůnborna.

Pan Josef Stoklasa a sym, majitelézávodupozlacovačskéhoa řezbářskéhopro práce kostelnív Jičíně,
U

Odporučení. provedlidofarníhochrámuPáněv OstružněpostavenínovéhoBožíhoHrobua opravili,znovupozlatilia
polychromovali oltář sv. Václava. Dále kazatelnu, zpovědnice a varhany, kteréžto opravy provedeny jsou s umě

leckým pochopením velmi čistě a případně k vnitřní výzdobě chrámu. Práce tyto, stojíce vedle díla jednoho velkého závodu velkoměstského, vynikají nad něj
svou čistotou a trvanlivostí, která se osvědčuje na všech pracích v závodě pana Stoklasy provedených ve filiálních kostelích fary Ostruženské,

Z té příčiny může tento závod k provádění všech prací kostelních co nejlépeodporučenbýti. Jan Tichý,
V OSTRUUŽNĚ, 27. listopadu 1904. bisk. vikář, děkan -v Ostružně.

východočeské nakladatelství
B. E. TOLMAT + F a knihkupectví.-wa

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17. ýh Pošt spořit č. soz101. Založeno roku (863. i Psací stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král
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Reformy v Rusku.
(8) Statečnost roského vojska jest celým

pravdy milovným světem uznána a poklonil
se jí již Napoleou, jenž bračkou odklidiv ar
mády evropské, narazil na ruská vojska jako
na vzdoroou skálu, jež strhala vítězné jeho
vavříny, Hlavní viva dosavadních porážek ru
ských jest přičítati ueecbopnosti diplomacie,
zejména zastonpení jejímu v Tokiu a pik mí
stodržiteli Alexejovi, jenž před vypuknatím
války rozdrobiv válečné loďstvo ruské v něko
Jika přístavech, předurčil jeho zničení. Nespů
sobilať katastrofa leďstva raského ani tak ja
ponská taktika u stratégie, jako spíše nedo
statečn.st tohoto admirála, jehož bačkoráma
kožichu mělo býti vykázáno působiště někde
v zastrčeném újezdě a nikoli na místě tak ne
bezpečně vysazeném. A vůbec ve správě vá
lečného loďstva ruského odkryty jsou takové
hříšné nedostatky, že nemobou se jen omluviti
pověstnoo bezstarostností Široké ruské „nátury“
To jest již hniloba a hluboko zažraná korupce.

Současně žurnalistika protiruská nerozli
šojíc stívu a světla, pokládá černou barvou
nejen adálosti válečné, ale odsuzuje též vše
chno ve vnitřním životě roském. Maluje hrozný
úpadek ve financích, v poměrech hospodář
ských, sociálních a vidí již zvedati se krvavou
hlavu revoluce a rozvrato. Jak daleko jest však
hospodářský bankrot Ruska, ukazuje výpůjčka
raská, která byla upsána číslicemi, daleko
převyšojícími žádanou soma Že v nepřízni
vých posudcích o Rusku má účastenství blavně
zbožné přání a ne touha po pravdě, pózná-se
soadno již dle názvů časopisů, z nichž plnou
lžicí uabírají i některé noviny, psané českým
jazykem.

Taková silná kritika ovšem hodně pře
střeluje dokazujíc, že předsudky, jež v evrop
ském tisku o Rusko tak dlouho byly živenv,
vyhávějí nové odnože a obrozují se v nových
podobách. K toma otázka samodržaví a kon
stitace obnovena novou silou v ruském j mimo
ruském tisku a dokazuje se, že přítomná forma
ústavy ruské jest příčinou všech nedostatků,
prorážejících tak určitě na světlo v nynější
válce. Společnost roská sama dělí se na dva
tábory. Jedni jsou hotovi 8 oficiálními kruhy
považovati samodržaví za nutnou podmínku
dalšího státního vývoje, druzí volají po kon
stitaci. Prví opírají své přesvědčení o zvláštní
Svéráznost roského života, odlišného od národů
jiných, drazí jsou západníci, dokazující, že
Rosko v základním postupu shoduje se s vý
vojem jiných státův evropských a že se stá
vající formou státní opozdilo.

Již mocné důvody pro sporná mínění na
obou stranách přemlouvají nás, abychom ne
dali úplné víry ani tomu ani onomu z obou
názorů v jejich čisté formě. V tom i onom jest
zajisté pravda smíšena s klamem a Správné
rozpoznání jest asi aprostřed.

Ti, kteří žádají koostitaci, nepředstavili
si dobře, že by to byl násilný skok, protože
není tu ještě předchozí nutné přípravy. Samc
državí nemůže býti jen tak na pouhé přání
nebo na rozkaz odstraněno, jelikož slátní život
není ještě doplněn takovými organisacemi, jež
by přechod ke konstituci usnadňovaly. Tahost
samodržaví jest odůvodněna roským histori
ckým vývojem.

Na Západě postupoval vývoj od zdola;
od hospodářského života postupovalo se ke
společenské organisaci, odtad k organisaci státní.
Tedy od nižších stupňů k vyšším, od selstva
ke středověké feudální šlechtě, jejíž moc za
ložena byla právě v podduném selstvu; po ví
tězných zápasech a výsadami a právy této
šlechty povstala silná říše, rozšířivši hranice
své správy.

Jak Miljnkov v „Obrazech z dějin raské
vzdělanosti“ píše, v Roska byl postap opačný.
V Rusku předem povznesla se moc knížete.
Byloť potřebí silné státní moci, aby celistvost
říše mohla býti bráněna proti chanátům a ne
příteli litevskémo. Moskevsk+ panovník z těchto
příčinuvzdalaje se od záležitostí hospodářských

a chápe se záležitostí vojenských a jeho zájem
směřoje k tomu, aby zmohotněly prostředky
finanční, ootoé na vydr*ování vojska. Raský
panovník nemusil tedy zápasiti 8 výsadami a
právy šlechty a společenských skupiu, ba on
sám maosil je vyvolávati k životu za tím úče
lem, aby činnost jejich byla zužitkována pro
zájmy říše, najmě pro její obranu.

Tedy ve vývoji státu raského nejprve
jest tu panovník, kolem něho pak sbromažďují
se svobodní sluhové, potomní šlechta, a kc
nečaě společným úsilím vlády a vrchností pí
daří se svobodné selstvo přivésti v „robotný“
stav. Protože život hospodářský při veliké
rozloze říše v nupočetném obyvatelstvu a ne
dostatečné samočinnosti nevystačoval, bylo pc
třebí samočinnost společenských vrstev co nej
více podněcovati. Potřeby státní rostly a ru
sily tu býti prostředky je ukojovací. Podně
cající a donucující činnost státu vedla se zá
roveň k jeho všemohoaenosti. Primitivnost po
měrů hospodářských a sociálních měla za
následek, že vývoj správy dovršoval se velmi
zdlouhavě, čímž objasňuje se také, že soud
victví ruské po dlouhé doby spojeno bylo
s politickou správou a též mnoho pokasů bylo
provedeno, nežli konsolidovány byly ústřední
úřady.

Setrvačnost zvláštního historického vývoje,
jejž jsme ve stručných rysech načrtli, pochc
pitelně zakládá ještě posud ve veliké většině
národa carský absolutism.

Ale i přívrženci konstituce mají pravdu.
Máť Rusko též mnoho společného s vývojem
států západních a nemůže ge tudíž uzavírati
dokonalejším opatřením, vedoucím k dosažení
řádné správy. Rasko musí mnoho dohánět co
do hospodářského blahobytu, kulturního pc
kroku a právní jistoty, v kterýchžto ohledech
dobro lidské pustoší raská byrokracie. Jestit
ve státech autokratických úkazem obyčejným,
že jistý díl neobmezenosti a nedotknutelnosti
panovníkovy přechází na jeho úřadnictvo a
tím se stává, že přes nejlepší snahy panovuf
kovy v říši zahostí se libovůle a nezákonnost,
Oprávněná obrana proti přehmatům a každá
kritika nesoucí se za lepším považovány jsou
za odboj proti státní moci, která vlastně jest
často jen libovůlí zpapného úřednictva. Ná
sledky toho pak jsou, že takový stát ve chví
lích kritických ukáže slabost svoji v poměru
k cizím mocnostem. Nevlastenecké volání ra
ských studentů, pracajících ve slažbách cizích,
po sociální revoluci musíme ovšem i my od
souditi právě tak, jako schvalujeme rozumné
snažení po nutných opravách a po větším úča
stenství a kontrole státní správy ze strany
lidu. Pohroma Sevastopolská sborcovala celou
Rus a ukázalo se tehdy, že raská byrokracie
jest nejhorším nepřítelem národa. Ve válce
raskc-japouské historie se opakuje. Přejeme
národu bratrskémuo, aby vyšel jako vítěz a
aby 8 vítězstvím obrodila se uvnitř celá
velká Rus.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 25. ledna.

(Několik zajímavých projevů o přítomných českých
veřejných poměrech. — Přehled počtu členů Pražské

plodinevé bursy.)

S upřímným zadostiučiněním musíme po
znamenati několik projevů, jež za posledních
dnů v české veřejnosti byly pronešeny. Jede
náctý rok se zde přičiňajeme o očistu našeho
veřejného života, aby se naše společnost ve
rmutu jeho, af jest to neschopnost, nepoctivost,
nedbalost, lehkovážnost, nevědomost, jako
v louži neutopila. Proto pochopitelně masí nám
na tom záležeti, když i na jiných stranách
slyšíme hlasy, projevující stejné snahy. Byť
pocházely ze kruhů nám do jisté míry vzdá
lených, musíme je loyaloě uznati a rádi po
znamenáváme, že orgán p.dra. Aloise Rašína
„Slovo“ ve 3. čísle letošního ročníku ozval se

Inserty se podítají levné. j m
Obnovavycháší v pálek o poledne. Ročník XI.

docela včasně a správně proti u nás dnes
přímo běsnícÍí protekci, bez níž česká společ
nost zic neobsadí a nic nezadá Co „Slovo“
ve příčině té uvádí, tepali jsme zde již mnoho
kráte a když se o tom stejným způsobem i na
straně nám vzdálené soudí, upřímně nás těší,
že jsme se konečně v něčem na společné půdě
sešli a že půda ta nazývá se pravda. „Slovo“
proti bující u nás protekci mezi jiným praví:

„Jděte od wmetařevýše po sociálním ře
bříku a 0 cokoliv zavadíte vnaší samosprávě,
všude shledáte, jak protekce bují u celé tělo
naše prožírá. Jediné místo obecního či okres
ního tajemníka se neobsadí, aby z toho nebyl
místuí skandál. A stýkáte-li se s lékuři, víte,
jaké martyrium musí podstoapiti každý, kdo
achází se o místo obvodního či pokladničního
lékaře. O Plzni a Plzeňácích vypráví se po
Čechách, že žádný jejich „mwěs'skýsynek“ ne
může býti dost hloupým, aby přece nedostal
nějakého místa doma, při obci.

Does slepý vidí, že strany na. pražské
radnici jsou skupiny podnikatelů staveb a jich
advokátských přisluhovačů a že celá jejich
politika obecmí spočívá v tom, aby semhle
tamhle při komisi oko zamhouřili u tu onde
si na revanche při přestcupení stavebního
řádu, či pod, dobrou službičku prokázali. A
my to všecko nevymrskáme, nevybijeme. My
oudáváme jen na protekci, což nám postačí.

O zemském výboru panovaldosavad náhled,
že jeho huspodářství poměrně nejméně podléhá
této všude se roztahující hlíze. Stojíť inu v čele
kavalír, jehož dobrá vůle jest uade vši pochybu
povznešena a který gemusí míti ani na pravo,
aci na Jevo ohledů. Nicméně, ani otecké péči
J. Jasnosti nepodaří se udržeti vždy na ozdě
mocně propukající instiokty podřízených, jak
bylo viděti v afaiře bohuického blázince.

Kam se podíváme, všude se setkáváme
s tou Šelioou záluduou. Svad každý jsme ož
její pomocí leccos zfskali, snad každý při příle
žitosti svodům jejich podlehli a ne tak po zá
sluze, jako spíše z přátelství toho odporačili,
onoho odstrčili. Vidouce protekci všade kolem,
zvykáme si na ni, přestává nás dráždit a od
pazovat, a smiřajeme se s ní. S povýšeností
rozamce, který ví, že běh světa nezastaví, ří
káme si: Jakáž pomoc!

Mějme se však na pozoru! Nebudeme-li
o todbáti, aby práce po záslaze byla
hodnocena, přerostou nám brzy protekční
děti přes hlavu a budeme neschopnostmí zato
peni. Už dues vidíme, jak na nejvýznačnějších
místech českého Života roztahuje se nevědu
most a drzé čelo. Nepostavíme-li proti nim brzy
hráze, — utoneme všichni.“

Každý nepředpojatý sledovatel našeho
veřejného života musí s tímto projevem „Slova“
úplně souhlasiti a jest si přáti, aby se začalo
protekci u nás co nejrozhoduěji šlapati na paty.
Je toho nanejvýš zapotřebí a je k tomu svr
chovaný čas|

Rovněž v témž čísle „Slovo“ docela
správně vykládá pojem společenské „ro vno
sti“ a odpovídajíc komusi, vytisklo tento za
jímavý a moudrý projev:

„Pochoptepřece,že neexistuje at
solutní rovnosti lidí. Větší neb menší
nadání, schopnosti, karakternost budou vždy
mezi lidmi vyvolávati rozdíly, jež dlažno u
znávati. Rovnost před zákonem, ano. Každému
budiž stejně měřeno na svudě, každému dávejž
stát přiměřenoo základna hospodářského a
kulturního vývoje. Ale jakmile tuto mez pře
kročíme, budiž zásluze dána před
nost. Učenec a bezgramotný, člověk do úmoru
pracající a lenoch, mož plný obětavosti a ha
mižný skrblík nemohou míti stejnoa
váhu v obci. Jeden jest více adrahý méně.
A ten, který více platí, má právo na určité
přednosti, Odstraňte všecka nadpráví ar
čitých vrstev neb kast (s tím rádi souhlasíme),
to ale neodstraníte,aby ve společnosti,
která má vkus, nebyla určitým před
nostem vzdávána úcta. Našespolečnost
ovšem vkosu nemá a proto ovládají foram
otevřhubové. Kam ale dojdeme, badou-li nadále



všechny lepší hlavy a ušlechtilejší duše dema
gogy do ústraní zatlačovány, toho není těžko
se. dohádnouti: „Egalité“ se | natropila
mnoho zla a navalila mnobo překážek v pokrok
lidstva. Jest největší nepřítelkou svobody,
jak dosud každá demokracie dokázala a jak
sociální demokracie denně dokazuje.“

Upřímně nás těší, že zásady, jež zde po
leta důsledně bájíme bez obledn, že jeme se
proto „politicky“ rozešli s celou řadoa osob
ních přátel, že jsme proti sobě poštvali kde
kterého stoupence absolutních nemožností, na
cházejí uznání a ochrany i na jiných stranách.

Konečně také i „Národní Listy“ cíti u
uznávají, že poměry, v nichž mají solo pře
devším, jak praví „Slovo“, otevřbabové, musí
přestati. Uvažujíce totiž o tom, kdo by měl
převzíti uprázdněný poslanecký mandát na
říšskou radu po zemřelém Václava Sehnalovi,
končí svou úvahu zajímavým a pro náš směr,
jejž zde po leta v politickém životě našem pro
pagujeme, milým a vítaným projevem:

„Konečně jednou masí nastati doba, kdy
u nás dráha k mandátu zastupitelskéma bude
uvolnéna těm nejlepším, kteří sumi
vsobě nejpovolanějšími jsou zastu
povati zájmy lidu a poctivě sloužiti
onomu sméru politickému, k němuž
Be z přesvědčení a ze svobodné vůle
připojili.“

Projevy tyto, jež jsme v posledním týdnu
v naší veřejnosti shledali, zdají se svědčiti, že
stávající české veřejné poméry jsvu dále ne
ndržitelnýmmi, tak že reakce proti nim jeví 86
již způsvbem rozhodnějším. Proto rádi je u
vádíme a zejména nás těší uznání, že uastula
konečně u nás doba, kdy musí- býti veřejně
působiti chtějícím nejpovolanějším a nejlepším
mužům uvolněna dráha k zdstupování zajmů
lidových bez ohledu na to, ku kterému poli
tickému směru se ze svého přesvědčení a ze
svobodné vůle připojili, jenom když budou
jeduatipoctivé.

Směry tyto by vedly konečně šťastně
k tomu, že by se celá naše společnost moudře
a věcně ahledala jednolitá, silná a mocná kolem
otázek, které jsou jí společnými, životními
zájmy a že bylo příště pomíjeno všechno, co
nás tříští a doposud do zbytečného kočkování
se honilo. Jest-li by následkem toho ztratilo
několik Štváčů svůj smutný veřejný význam,
to ovšem nepadá na váhu 1 kdyby jejich du
savádní orgány musily zaniknouti jako, řekněme
mircé, — národní a veřejná zbytečnost.

+ *
*

V poslední době věnuje se u nás chvali
tebná a dávno žádoncí pozornost statistice,
která jest zrcadlem, jak naše hmotné poměry
vlastně vypadají a jak jsou silné, V obledu
tom sluší zachovati každému tu největší míru
klidu, aby S veškerým vyloučením fantasie
soudil o všem dle dat, jež mu pravda před
kláda. Něco omloavati, podceňovati, umlčovati
nebylo by správným, jako by nebylo správným
něco zveličovati nebo zmenšovati.

Ve všeobecné té snaze statisticky zjistiti
přítomný stav, v němž se právě nacházíme,
máme zu vhodné okázati k tomu, jak vyhlíží

FEUIULLETON..
Jak Vít Strašpytel domácnost svou

wzorně řídil.
(Dle Reimmichla vypravuje Frant. Klíma.)

Strašpytlův Vít z Voděrad sídlil samo
tinký se ženuškou, vzornou a rozšafnou Lí
zinkou, vysoko na chlumu v malé a nebobaté
chlalupě. Vít hned první dobou šťastného man
želství odevzdal kalhoty štěbetné, pánovité a
bračící žínce, začež mu z vděčnosti odevzdala
dvé krásných pautofiičků 8 podotknatím, že se
mu vnich bude velmi pohodlně choditi. —
Že pak pantoflíčky přiléhaly k nohám Vítovým
tak pěkně, jakoby je ulil, což divu, že celý
Boží rok Vit z domu nevyšel, ale jako věrný
psík chalupu bedlivě denní i noční dobou hli
dal. Lízinka jako dobrá hospodyně měla chva
litebný zvyk, že každodenně o sedmé hodině
večerní celý dům pečlivě uzamykala, tak žo
ani myš nemohla tou dobou z domu ven, ani
z venku do domu vběhnouti. Jestliže takové
domácí zvířátko přes čas nékde venku na be
sedě se zdrželo, pak musilo bez milosti noco
vati miro dům buď ve clilévě anebo ve stodole,

Za to Vítovi ani zdaleka nenapadlo, aby
vyhledával mimořádných potulek; jenom jisté
listky, pomalované žaludy, listím a Špásovi
tými figurkami tancovaly ia kolem hlavy;
ale byla to památka z časo, kdy ještě byl svo
bodným pánem, a ušlechtilé umění hry v karty
pronásledovalo Víta i ve snu dobou uoční.

Bylo v srpnu v týdnu, v němž připadá
svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tu napadlo
Lízince, aby vykonala pouť k Rodičce Boží.

naše pražská plodinová bursa, jejíž rokou pro
chází požehnání půdy naší země a výsledky
práce její vzdělavatelů. Omezíme se při tom
na prosté číslice a předem uvádíme, te jsme
dalecí toho, někoho osobně nějak v tom nej
ienšim ge dotýkati. Konstatajeme pouzefakta,
z nichž samo pochopitelné vynikne, co celá
česká veřejnost věděti má.

Plodinová bursa sestává ze dvou skupin
A a B. Skopina A obirá se plodinami, skupina
B bledí si více prodaktů zemědělství, jako
jsou mouka atd.

A tu v prosinci r. 1904 čítala skupina A
naší pražské plodinové bursy 290 členů opráv
něných k volbě bursovní rady. Z. těchto
290 panů bylo pouze 18 osob křesťanů, Čechů
u Němců dohromady.
vcSkupina B čítala 188 členů, z nichž bylo
16 hromadných společností a korporací jako
Jsou Zemědelská rada, pivováry, bunky atd.,
z nichž bylo 1U českých. Když pak su k úhrn
uówu počtu hlasů přihlíží, bylo jich ze 188
celkem křesťanských t. j. českých a německých
pouze 77.

Ročních navštěvovatelů pražské plodinové
bursy k volbě do barsovní rady neoprávněných
bylo r. 1904 celkem 64 a z téch jenom 10 kře
sfanů,

Dle toho pak musí barsovní rada docela
přirozené vypadati. Ze skupiny A nezasedá
v ní mezi 10 osobami ani jediný křesťan, ze
skupiny B zasedá v ní křesťanů a Čechů 7.
Mezi desiti vládou jmenovanými jejími členy
jest 8 křesťanů, z mchž jest 5 Čechů.

Z těchto číslic jest patrno, v čí rukou
se obchod 8 plodinami a výtěžky z toho ply
noucí v Čechách za přitomne doby nacházejí
u jak jest nesprávno oddávati su rozmanitým
velikášským fantasilm, již be naše společnost
oddává, aniž by počitula se skutečností, jak
tož poměry její vlastné v pravdě vypadají a
v Čí ruce váha u jadro jejich spočívají.

Obrana.
(3)Správný postup proti ehlupují

címu, protikatolickému tisku. Katolický
denník Čech vtělil ve skatek dobrou a prospěš
nou myšlenku. Sáhi do pokladnice socialistické
vědy a vylovil odtud hrsť citátů, dle nichž mo
hou katolíci jasně poznati, jak záleží sociali
stům na pravé vědé a snášenlivosti. Tyto u
kázky ze zbrojnice židovských přislohovačů
ťaly do živého. I podřivmující katolíci na ráz
protřeli si oči a uznali, že při takových spro
stáckých výpadech nelze klidně za pecí seděti.
Socialisté, kteří žádají pro sebe svobodu nej
větší, třísní roucho katolikovo nejhrabším ka
lem, sípají se na lidi katolicky smýšlející
s krajní vášnivostí. Zrovna hou3 musípojímati
i soudného nekatolíka, když vidí, jakým rafi
novaným lhbaním, jakými nadávkami dovedou
české socialistické listy pronásledovati své
svolukrajany jen z té příčiny, že tito spolu
krajané, krev s českými socialisty zpřízněná,
nechtějí šlapati po víře svatováclavské. Tužka
státních censorů bylaaž přílišmilostivái tebdy,
když pánové věděli, že mají před sebou rudý

Vítovi, že se ve středu na večer jistě vrátí.
Poračila Vítovi a vložila mn důrazně na srdce
svatosvatou povinnost, aby po ten celý čas
ani na chvilka z doma novykročil, protože
prý ve vůkolí potloukají se tlapy zlodějské a
cikánské; až se vrátí, doptá se soasedek a
vyzví od nich všecko, co během těch duů konal.
Vít se dašoval, že všecko na vlas vyplní,
k čemu ženaška jej zavázala, ale sotva se Lí
zinkaobrátila k něrmozády, strouhaljí mrkvičku,
žebnal jí velikým křížem, a kdyby se byl
nebál, skoro by byl tancoval a výskal, V po
ledne již seděl v hotelu „U děravé střechy“ a
tramfoval tak svědomitě a věrně, jakoby chtěl
celou ves obehrati; u podivno, že ma karta
padala, jak si přál. Měsíček už šponlil ústa
jako k úsměvu a na věži bila dvanáctá, když
Vít celý šťastný a blažený bral se k domova.
V pondělí dal se do hry sice teprv o sedmé
hodině večerní, ale za to neustál až o sedmé
hodině ranní. Úterka jako posledního dne
prázdnin chtěl teprv plným donškem využitko
vati. Již o čtvrté hodině odpolední měl vše
popraveno; uzamknuv pečlivě dvéře, dal klíč
do dřevníka a spokojené vykračoval do hotelu
„U děravé střechy“.

Ale na neštěstí zpozoroval sousedův če
ledín, jemuž přezdívali kulka a filnta, kam
Vít jde, a kde klíč zastrčil. Zapamatovaí si
předobře místo, kde Vít klíč akryl. Filutu son
sedova znali daleko široko a veděli, že rád
nějakou čertovinu vyvede. Hlavou jeho pro
bleskovaly vtipy a Šprýmy; nad to dovedl
papodobiti mluvu osob mužského, ženskéhoi
středního poblaví, ba j zvaky ptáků a zvířat
napodoboval tak věrně, že valach začalřehtati,
řehtal-li on, a koza mečela, husa kejbala a

tiskopis s nejokatějším překrucováním historie
na potupu církve, papeže ano i na Snišování
osoby Kristovy. A pak ještě socialní demokra
cie roní krokodýlí slzy nad tím, že jí „byro
kratická a klerikální“ viáda velice ubližuje.
Člověk zrovna troe při pomyšlení, jaké nové
lži by socialistický tisk proti nám nakupil,
kdyby jeho vázavosti byl dán zcela volný prů
chod a — co by soudruzi 8 námi dělali, kdyby
měli pluou volnost jednání. Není ani jednoho
zločinu, aoi jedné zvrhlosti, kterou by socia
listický tisk nepřipisoval kněžstvu katolickému
vůbec. Kdo by 86 poučoval o kněžích žijících
i zemřelých z „vědecké“ tiskoviny socialistické,
musil by míti o katolickém dochovenstvu horší
představu než o treslancích v Kartouzích.

A k tomu vášnivému řádění pokrokový
tisk mlčí jako žába v bahně. Kdyby katolický
tisk jen deset procent výpadů tak surových
proti svým odpůrcům vytiskl, byl by celý po
krokový tisk vzhůru, na lžíci vody by nás pá
nové utopili. Ale soustavné ohlapování celých
mass statisíci rudých tiskopisů klidně se snáší,
jen když potupné lži sekají do katolíků. A pak
se každý hrozné svobodomysloosti soudruhů
bojí. Ti si umějí nějak dupnont; jejich armáda
by dovedla svým pokřikam nyní ztrestati dů
kladně toho smělce z pokrokového tábora,
který by odvážně na soustavné balamucení
soudruhů posvítil světlem pravdy! A ještě
jednu otázku: tažme se, kolik samých konser
vativních listů, kolik konservativních vědeckých
revuí odváží ge stavěti odhodlaně hráz tak
nestoudným nepravdám? Politika pštrosí jest
jim milejší. Podřimojí-li sami katolíci, nedivme
se příliš. Tak se věci mají v katolickém Ra
kousku. V protestantském Německa si dávají
však soudruzi větší pozor na ústa. Proč? Tam
katolíci zavčas se postarali o uvědomění a
sorganisování svých řad. Kdyby tam se odvá
žili socialisté tak nectně lhát, špatně by po
chodili. Takové výpady lehce se tam odrazí od
vrouci zbožnosti a uvědomělosti katolictva a
padají zpět na hlava tapitelů. Vezmeme si
z toho příklad?

„Čech“ tedy vybral z arsenála socialní
demokracie několik otravných pum na doklad,
jaké střelivo jest v čestném žornalistickém boji
nepřípostno. A mělo to účinek i na davy 0
spalé. Zda to nepovzbuzuje k systematické
práci v tomto směru ? Pozornosti socialistického
tisku nenjde ani nejmenší chyba naše; a z ne
dostatka látky dovede lbáti věci nejnemožnější.
Neodporučovalo by se tedy, aby soustavně
přibíjeny byly na pranýř socialistické lži o nás?
Je-li výbojnosttak veliká a Jstivá, nemají obranci
katolických tvrzí co nejpilněji odrážeti každý
zákeřnický útok klidným poukazem na jeho
prohnanost? A bylo by velice dobře, kdyby
nepoctivosti socialního tisku byly sebrány bro
madně do zvláštních brožur 8 patřičnými po
sudky Až by si takovou sbírku nestranný člověk
přečetl, přestal by věřiti všem prolhaným vý
padůr dalším. Takové sbírky úmyslného tu
pení by nám pak byly znamenitým svědectvím,
že bojem proti socialistickému tisku nechceme
obmezovati volnost tištěného slova, ale že se
stavíme pouze proti prohnanému zneužívání
této svobody. Až zatřepame těmito doklady
před zrakem těch, kteří mají povinnost hájit;———————-"

Nebylť ješté Vít ani sto kroků od chalupy
vzdálen, když v hlavě šprýmařově uzrál šel
movský plán. Zasvětil do úmyslu svého i dru
hého čeledína, jemuž říkali hloupý Honza. Oba
se dlouho radili a srdečně smáli, jak se jim
plán vydaří. Když večer s hospodářem, hospo
dvní a ostatní čeledí pomodlili se růženec, vy
kradli se nepozorovaně z domu. Šelma, ferina
lišák vzal klíč z dřevníka, otevřel chalupu, a
ulehl do komory, kde Vít s Lízinkou nocovali,
ale dvéře uvnitř zatarasil. Janek mezitím běžel
skopce dolů, až se mu hlava třásla do hotelu
„U děravé střechy“, kde celý udiven a udý
chán na celé kolo vykládal Vítovi strašnou
událost, že Lízinka už je doma.

Vit však již seděl na lavici jako přismo
len a trumfoval až okna řinčela a stůl poska
koval; loskal prsty a smál se, až 8e stěny
třásly.

Honzík Votrubův však dobíral si Víta:
„TyVíte,he, kdyšje kočkaz domupryč,

to mají myši hody ?*
„Co to říkáš?“ otázal se Vít celý roz

darděný.
„Mně tak napadlo, že by dnes tvá stará

nesměla stát u stolu a kibicovat“, odsekl
Hoozík.

Vít skočil z lavice, jakoby byl hadem
uštknut.

„Má stará“ .. . křičel, „milý brachu, to
mne neznáš. Má stará smí v domě právě tolik
jako pudl našeho p. faráře. — K tomu jsem
možem,aby stromy nerostly až do nebe.Anad
to vím si se svoa starou v nejhorším případě
poraditi . . . Pánem a králem v domě jsem já,
a řeknu-li hi, masí má stará hi, a řeknu-li halt,
musí okamžitě státi na první blesnutí. A ude



čest katoliotva, pak nebudou míti socialisté
záminku ku krokodýlímu pláči, že jsme proti
svobodě a proti skutečné vědě. Až se dostanou
světlé doklady o „spášenlivosti“ socialní demo
kracie do říšské rady, nezatušují skutečný
stav věcí ani silná hrdia socialistických po
ulanců. Bojovali jsme posud roztroušeně, b-z
jednotného systémo, každý na svoji pěsť.Spojme
se v jednotný šik a Šlapejme na paty jako or
ganisovaný celek každé soojalistické pepravdě.

Zatím tolik dáváme na uváženou sbratře
vým orgánům, prosíce, aby o formě námi na
vrbovaného čestného boje důkladně přemýšlely.
Své vlastní náhledy o provedení plánu tobo
ponecbáme si na příště.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna zahájena 24. t. m.

Hned na počátku ujal se slova ministerský
předseda bar. Gautsch a vyložil svůj program.
Doufá, že ve sněmovně nastane konečně doba
práce, že parlament uplatní svůj vliv a své
právo v záležitostech vařejných i naproti U
hrám. Velikou důležitost klade ve sblížení u
dohodnutí se mezi Čechy a Němci. Vláda bude
proti všem národům říše úplně nestrannou a
vítá každý krok, který vede ke sblížení českc
německému, vyhrazuje si však i vlastní roz
hodnatí na docílení pokojných poměrů. Přeje
si dělnosti českého sněmu i všech ostatních.
Chce podporovat hospodářský vývoj v orbě,
průmyslu a obchodě. Vláda slibuje též novelu
k řádu živnostenskémo, starobní pojišťovánía
ochranu dělnictvh. Všecky strany jsou pro
hlášením vládním jaksi uspokojeny, a zacho
vávají stanovisko vyčkávací; jenom Němci
jsou zaražení problášením, že si vláda pone
chává právo satmostatnóébozakročení. Pilné ná
vrhy (188) odstaveny, zbylo jich pouze 14,
z nichž 11 patří čes. nár. social. — Dalmatský
místodržitel bar. Handel přeložen v stejné
hodnosti do Lince a správa místodržitelství
v Zadru svěřena dvornímo radovi Nardellinu.

Volby maďarské, které započaly ve zna
mení krve, provedeny s výsledkem dosud ne
známým. — Pasetýřským listem kardinála Vas
záryho vyzváni věřící, aby volili kandidáty
maďarské; list namiřen proti nemaďarským
národnostem, hlavně Slovákům, což ovšem za
bolí každého snášelivého občana; něco podob
ného je jenom v Uhrách možné. — V Opatii
zemřel 20. t. m. bývalý uherský ministerský
předseda hr. Jul. Szapary.

Proti Rakousku sbromáždila Italie na
hranicích větší počet vojska, odpovědí na to
jest i sesilování rakouského vojska na hrani
cích italských. .

Ministerstvo Combesovo ve Francii ko
nečně odstoupilo, nové pak za předsednictví
Rouviera, dosavadního ministru financí, sesta
vevo, doplněno jsouc z předešlého ministerstva
ještě dvěma členy.

Bouřemi petrohradskými zatlačeny do
pozadí zprávy o válce rusko-japonské, kdež
v Mandžursku neděje se nic pozoruhodného.
Před Mukdenem nedojde prý k větším událo

řím Ji na stůl, pak ani moucha nesmí v mém
domě zakašlati, rozamíš? ... Držím tři!“

„Čtyřil“
„Pěti“ křičel Vít.
Tu se váble rozevřely dvéře a v nich se

objevil hloupý Honza.
„Ách to jsem rád“, volal Vít se smíchem,

„Dyníbudumítispolečníkacestoukdomova..
Ale, milý Hovzíčku, mosíš trochu poshbověti,
já ješté nepůjdu.“

Honzík přistoupil blíž ke stolu a pravil:
„Víte, žena vaše už se vrátila z pouti“
Vít zbledl jako stěna, a pak pravil astrašen:
„To není možná; vždyt řekla, že přijde

až ve středu ráno.“
„I je doma už dnes! jen se podívej, jak

v komoře avítí.“
Nyní utichl Vít a zmírnil se ve hře, tak

že karty kladl na stůl potichu k nemalému ob
veselení drubých hráčů.

Vít nebyl k poznání. Vždyť prohrál i
s t.unfem. Škádlení a rýpání nemělo konce.
Konečně se Vít zvedl. Pravil, že je mu na nic,
že musí na čerstvý vzduch. Hráči nechtěli ho
propustiti, až Be zařek), že za krátko se vrátí.
Leč společnost hráčů čekala a čekala, a zase
čekala, ale milého Víta se nedočkala. Vít se
neobjevil. Vždyť pádil jak posedlý, aby jen
záhy byl doma a Lízinko uvítal.

Skutečně v komoře spatřil světlo. Srdce
mo bušilo, div se nerozpuklo, Blížil se po
prstech ku dveřím. Chytil za kliku a dvéře
se otevřely. Vítovi se značně ulevilo, spadl mu
těžký kámen, který ho na prsou tížil. Nyní
tápal po schodech po tmě, aby otevřel dvéře
do komory, ale div nevykřikl a neomdlel;
dvéře byly zamčeny.

„Ale Lízinko, má drahá Lízinko, jsi už
opravdu doma? Jak jsem rád, že nemusím

stem až prý v dobuu. Na severní Koreji ob
jevují se stále větší oddíly Rusů. O loďstvu
baltickém je také pramálo zpráv jistých.

Krvavé bouře v Petrohradě,

Jako blesk zasabla všecky upřímné přá
tele Ruska zpráva, že o slavnosti svěcení vody
na ruský svátek Tří králů 18. ledna, která se
v Petrobradě každoročně koná na řece Něvě
8 největší okázalostí za přítomnosti cara, ca
revny, velkoknížat, nejvyšších bodnostářů »
obromn:bo počtu obyvatelstva, při slavnostní
salvě celé batterie vypálena byla také jeúna
ostrá kartáčová rána namířená proti shromáž
děvému dvoru. Sprcha 160 kulí zaletěla na
zimní carský palác, způsobila spoustu ve vel
kém sále, porauilu dvě osoby ano i v sumém
sousedství carově zanechala stopy. U batterie
bylo jistě vybrané inužstvo, tak že se bned
soudilo, že se tu jednalo 0 útok na cara, jak
zvlášť židovsko-německý a anglický tisk roz
hlašoval. Nyní se však úředně potvrzuje, že
tu jde pouze o trestahodnou lehkomyslnost,
nikoliv o zločin.

S rozechvěním tímto dolebla ua cara a
veškeré Slovanstvo ještě mocněji všeobecná
stávka dělnictva v Petrohradě, který jsa městem
velmi průmyslovým, chová v sobě mnoho ne
pokojných živlů, nakloněných podvratným zá
sadám. Dosavadní nezdary ruské v Maundžarsku.
zaviněn) povětšině neschopností a hanebnou
porašeností raského činovnictva, způsobily
v širokých vrstvách lidových znepokojení, které
se projevovalo vždy víc a více voláním po retor
mách na ozdravení vnitřních poměrů. Tím také
povzbuzeno utlačované awzabraničoými agitá
tory štvavé dělnictvo, aby šlo přímo k carovi
8 projevem oddanosti a důvěry, a aby na něm
žádalo. by nařídil reformy a vyhoal porušené
úřednictvo. V čelo lidu postavil so ruský kněz
Gapouv,pochybné pověsti, a v neděli 22. t. m.
v průvoda as 15000 dělníků táhl k zimnímu
paláci, aby promluvil se samým carem. Ovšem
přání tomu nevyhověno a neůstapné zástopy
rozháněny zbrojí kozáckou. Nepřátelský tisk
židovsko-německý a anglický hlásal do světa
o revoluci, 0 statisících vzbouřených dělníků,
o tisících mrtvých a raněných, o ueposlušnosti
zakročujícího vojska proti stávkojícím, o dran
cování atd. a zatím většina dělnictva petro
hradského i z inteligence necbtěji míti nic
společného ae stávkujicími rebelanty, z nichž
počet zabitých a zraněných nedosahuje ani
1000; pozorohodno, že i kněz Gapon zmizel.
Chytrák! Jisto, že jako do války s Japouskem
bylo Rusko vehnáno zahraničními nepřáteli,
že také nedělní bouře měly Rosko strhnouti
do revoluce, za kterýchžto zmatků chystali se
právě loviti židovsko-němečti a angličtí nedc
čkavci. Následek bouře nedělul jest ten, že
reforiny budou asi zase odloženy a že nad Petro
hradem a celou guberuií ustauoven generálním
governerem Trepov, jeden z nejpřísnějších
úředníků ruských, s velikou plaon moci ve
věcech civilních i vojenských.

does v noci býti doma sám!“, přetvařoval se
šelma Vít. „Aci ti nemohu vypovědět, jak se
z návratu tvého těším .. . Zajisté jsi došla
zdráva a nic zlého tě cestou nepotkalo? Moč
bylo po tobě hrozně smutno; počítal jsem ho
diny, až zase ge vrátíš, já jsem se tě nemohl
ani dočkat.“

Místo odpovědi zaslechl Vít z komory
mamlání a nadávky.

„Ale jdi, Lízinko, nežertuj se mnou“,
prosil Vít zkroušeně, „vždyt jsem byl jenom
chvilkn u kováře u dal jsem tam spraviti
motykn.*“

Nyní teprve ozval se někdo uvnitř vy
sokou fistalí:

„0 já znám dobře toho tvého kováře! —
Už třetí noc v hospodě pobíjíš vinné sudy, ty
lumpe, ty taškáři, ty Jidáši !“

„Ale jdi, stará, měj přece rozum! — Máš
pravdu, že jsem 8i trochu zabrál, ale to byla
jen malicherná, nepatrná hra, aby mi ušel čas,
já do smrti karet do ruky nevezmuo.“

„Tu tvoo litanii znám už z paměti, ty
karbaníka, ty korbelářil Abych si oči vypla
kala. Vždyť je ti milejší hospoda nežli já, tvá
řádná žena. Před celou osadou mi děláš haubu
a ostudu.“

„Ale vždyt to není pravda, Lízinko!
Vždyť lidem vypravaji jen o tvých ctnostech,
o tvé rozšafaosti a k tomu ještě přidávám i
skatky milosrdenství tělesného i duchovního,
které lidem prokazaješ . . Jdi, Lízinko, otevři
mi, sic půjdu někam, a nevím co 86 stane.“

„Hahaha, toho není ani třeba! Já mám
za tv, že jsi už něco vyvedl, když jsi tak be
dlivě hospodu navětěvoval.“

Nyní Vít horlivě a úpěnlivě prosil, ale
vše bylo marno. Do komory se nedostal. Ko
nečně vylezl po žebříku na půda a uvelebil se

Z činnosti katol. spolků.
Ústřední jednotě dlecésní člensképří

+pěvky zaslaly následující epolky: v Roztokách (4 K),
Koroahvi (4 K). Litomyšli (4 K), Hlinsku (2 K), Ústí
n./0. (3 K), Skotči (4 K), Rokytvíku (1 K), Černilově
(4 K), Častolovicích (4 K) a ve Skorenicích (4 K).
Žádaný seznam provozovaných divadel. ber zaslaly
dosud jen 4 spolky. Ostatní žádáme, aby tak učinily
co nejdříve, bychom mohli vydati seznam divadel.
kosů vhodných pro jeviště katol. spolků.

Vzdělávací a podpůrný spolek kře
sťan.-soc. paní a dívek v Hradel Král.
konal 22. t. m. výroční valnou hromada. Ze zpráv
fankcionářských vysvítá, žes se spolek ze všech sil
přičiňoval plniti' úkol, který ai vytkl. Rozdáno bylo
podpor chudým u nemocným členkám skoro 200 K.
Nebylo zapomínáno aai účelů národních a církevních,
které rovnéž byly podporovány. Spolek zúčastnil se
všech slavností církovních, vykonal spolkovou pouť
do Smržova, konal 10 vzdělávacích přednášek 0 rů«
ných tbematech, valué rozmnožil svoji «polkovou kni
bovna, založil i odbor. pobřební pro poskytování
podpor na pohřeb zemřelým členkám. Členek čítá na
300; jeat tadíž nejmohutnějšímspolkemv Hradci Krá
lové. Volby výboru vykonány byly jednomyslně dle
navržené kandidátní listiny; patrno, že panoje ve
spolku svornost a jednota.

Z Černilova. Zpráva o velezdařilé valné
hromadě katol. národní Jednoty obsažena bude
v příštím čísle „Obnovy.“

Z Chradimě. Valná hromadajednotykato
lických tovaryšů zahájena dne 15 ledna t. r. dp.
Horákem za přítomnosti 88 členů. Dle zprávy jedna
telské spolok přes mnohé překážky utěšeně vzrůstá,
čítáť nyní již 187 čínných, 13 čestných,2 přispívající
a 1 zakládajícího člena, Jako vždy tak i letos účast
pil se spolek nejen slavností církevních, ale pečoval
též o ušlechtilé zábavy vvých členů, kteréž těšily 80
vždy hojnému účastenství hlavně z hostí spolka pří
znivých. Památnou a významnou elavností bylo osla
vení 4Dlatého trvání spolku. Slavnosti této dodal
většího ještě lesku sjezd jednot katolických diecéso
králové-hradecké. Slavnost tato ee v každém ohledu
skvěle vydařila. Dle zprávy pokladní poskytl spolek
z pokladny podpůrné nemocným členům během roka
943 K 80) bh, podpor na pohřby zemřelých členů udě
hl 240 K, vdováw po zemřelých členech dáno na vá
Duce 2U K. „Mimo to bylo i ne pocestné členy a na
Matici školskou pamatováno. -- I letos podporován
byl spolek učkohka šlechetnými dárci, tak zejména
s povděkem připomenonti alov. p. J. Popra, továrníka,
vlap. Dr. J. Mrštíka, arciděkana, vlct. pí. Jos. Pod
hajekou, vdovu po mlynáři a dp. Frant. Horáka, před
vedu. Všem těmto šlechetným příznivcům projeven dík
povstáním. Na to provedeny volby výboru. Za star
šího zvolen p. F. Palata, za jednatele p. Jos. Zeman,
a za pokladníka p. F. Radvanovský. Dovýbora zvolení:
pp. J. Hájek, Ed. Kruška, J. Táborský, F. Motyčka.
J. Špičák, J. Netušil a J. Novák, Za náhradníky: pp.
Šťastný a Zeman F., za revisory účtů: pp. J. Kmošek
a K. Pavliček.

Zprávy místní a z Kraje.
Velký komcert pořádá ve středu dno 1. ú

nora dámský spolek „E'iška“ v městském Klicperově
divadle. Účinkvjí vesměs pražětí umělci a to dámy
intonačního oddělení ústava Mikešova, prof. Ad. Mikeš,
virtuos na klavír, skladatel Fraat. Spilka a hudební
spisovatel Jan Branbergor. Na klavír doprovází Roman
Veselý. Jak možno bezpečně vouditi, jedná Be zde
o umělecký podmk prvního řádu a jak jména účinku
jících, tak pořad koncerta zaračnje, že se nám dostane

na několika rozedraných pyt'ech. Teprv pozdě
po půlnoci usnul. Ráno dožil se Vít zvláštníhc,
neočekávaného překvapení. Sešed s půdy, na
lezl dvéře u komory otevřeny, a o Lízince
nebylo slechu vidu. Nyní nevěděl Vít, bdí-li,
či spí-li.

Probledal kde který kont, ale po Lízince
nebylo stopy. Smutně prožil Vít celý den.
Když se stimívalo, byl celý vyméněn, ba nebyl
ani k sobě podoben. Netrvalo dlouho, a Vít
zpozoroval, že Lízinka je už na costičce, kudy
chodívala pro vodu. Vyrazil dvečmi ven a
rovnou cestou zaměřil Lizince naproti. Ještě
byl daleko a již volal:

„Že pak přece jdeš! Já jsem myslil, že
tě do smrti nespatřím . .. jako bladná duše
chodil jsem celý den; ale viď, že dnes se na
mne vebněváš? Já se ti ze všeho vyzpoví“' +
V neděli mne vylákal Danda do hospody, byl
jsem tam až do dvanácti s půlnoci; nebylo
možno se dříve vypraviti. Předevčírem nechtěl
mne hostiuský pro živý svět pustiti; já jsem
nemyslil, že tak pozdě přijdu... do „smrti
toho nenčiním! Do karet, do té čertovy mo
dlitební knížky do smrti nenahlédun .. jak
včera bylo, to už sama dobře víš.“

Lízinčin obličej se prodloužil. Chtěla ještě
delší zpověď slyšeti a když Vit i podrobnosti
vyznal, tu teprve věděla Lízinka, kolik uho
dilo a rozam její byl tak ozářen, jako když
kometa s velkým ohonem objeví se na obloze.
Avšak nyní spostila Lízinka kázaní tak do
jemné, jaké nebývá ani o dušičkách, na něž
Vít do smrti nejdelší vzpomínal. — Celých
Šest neděl nebylo Víta ve vsi viděti, a doby
této použil čeledín, který Lízinka představo
val, a vykládal o regimentu, jaký vede Vít
nad Líziokcu, věci tak podivné a nebývalé, že
ani největší morous nemohl se smíchu zdržeti.
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Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
1 jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

o Adolf Bařtipán,
Hradec Králové, Adalbertinum.
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Jan Kryšpín,
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odborný uměleckýzávod

malbu okenkostelmch
PRAHA-I,

č. 146 st., Malé Karlova ul. číe -9
nové blíže Malého náměstí, uříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodámí oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímu provedení a

nA Gooy TE Sice 4 se želesnými rámy,

NR zí r těmi vsasením.

1, Veškeré rospočty, akizsy i odborná
7,4 Padá bezplatně,Ďeze vší závaznovíl

: ku definitivní objednávce

Nesčetnáveřejná i písemná pochvalná oxnání."jj
Založeno roku 1836.
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Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
BS nákrčníky,©

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(G*kanafasy,"i
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporovčím 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

a klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 186, Velké náměstí | čis. 136.KFOR

Ň (3se

PÁV
PIANINA

aHARMONA

a nejnovějších
soustav — levně,

: | též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGOLHOTA,
HRADBO KiiÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab

| Ů skému mostu ÚKrál. Vinohrady, Karlova třída č. 8.
l

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

|
!

t

l

Závod umělecký a papírnický

Jes, Keslicha v Hradci Král,
doporučujeobrazy Madonny s Hrista,
obrazy 4 zrcadla všech možných
drubů. kříže. sochy, p žehnání,
stojánky na fotografie a nej

rňznější

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. vbsluha, levné ceny. velký výběr.

do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se smačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. z
Bližšísdělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

KAXAXXXXXOOOXAOCX
X

Půjčuji za nejmírnější poplatky © X

maškarní
a divadelní

wa“ obleky
všech druhů.

Upozorňoji zvláště na svůj bohatě zásobený

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

OODOODODOOOOOOOCÁ

+

Koberce
OB“ chrámové

Koberce
Koberce

PRE“ běžné

Předložky
Mf- | k lůžkům

Záclony=
a Soupravy

kupojte přímo z továrny

Vás Marvana,
Hlinsko v Čechách.

Cenník zdarma, franko.

+

První výroba

věžních

1 v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé
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,

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné ka hodi všech
druhůa ker: Pendlovéhodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

Aúplnou zárukou

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
M na požádání zašle.

Důvěryhodným; edsilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843



Zásilky v le

Zaraš. jemné chuti. K
Viktoria dobré 11—
Santos vel. dob. 11-50
Santos Perl | 1250
Bourbon zaruč. 11:60
*Bourbon jemn. 12-—
Laauaria zel. 1250
Kubazel. dobré 12—
Kuba "Perl 18:60
Jamaika z. chut. 12-50
Ouatemala sel.

jemná 13—
*Ouatemala

spec. druh vlj. 14-80
Portoriko v. sil. 12:60
Portoriko vljm.14

K sezóně

——— odporačuje

*Portoriko zvl.
Piraldi 16.—

Soemanik zr. j. 18—
*Soemanik spe. 15-—
Jáva zlat. velej. 15:—
*Menado spec. 17—
Liberia ob. zar. 18—
Ceylon velejem.17—
*Oeylon special. 19-—
Krásně prařená kára:
Rodinná směs 13—

» „jemná l4—
Perl vel. chutný 15—
Liberia zar. chuť 16-—
Kavár. směsjm. 16.—
*Kaváren. vljm. 16-75

————C5
Speciality: ...

vaříoněejem1715| Hyozšiřujte
*Pražs. , K. 1970
"Pražská výteč, 20:60
Londýn. kr. zar. 23-—

© Zvláště jemné a zilné.

SolidnfSobaluha.

Fr, Jelínek,
Slatiňany.

„Časové

Úvahy“!

První východočes. křestan.

é S
o

odbornýzávodkávou.| (MU

© dabububuobnbnobarkucka©)

P. T. obecenstvu =—

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti
svůj 26 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 mohu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vybovajícím, při cenách nejmírnějších,

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejevědomitěji.

Račte prohlédnouti můj skladv Pospišilově třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník.

9 PK EFFTTYVO

Továrnaer
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,SS

ad
CESr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |
P — nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabink
rumy a punše, likér , sladné ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína eladkáé a víno Šumivé (šampaňaké).
Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levny koňak a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze medaillí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy a právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko.

Studniční

pumpy
univeraální, které neza
mrzají A nerezáví v nej

Jepšímprovedení,

ssaci Čerpadla,
křídlovky, řelězovky,

stříkačky
zahradní a močůvkové

vodovody,

samočinná napajedlapro dobyte

větrné motory
vyrábí a má na skladě

V. Strnad, strejímsv Libici 1.(
OP*>Žádejte cenník! fl

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
| (protokolované firma)

živ Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M Čbratr P, J. Noškodly, faráře vo Yýpraohtioloh)

! doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
| svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod
všech kostelních paramentů,

| praporů a kovového náčiní. u
si Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (E
i se na požádání franko zašlou. :

MTM

jnoněnáněvůné61b:Úeprinnýpepnapopní

Bod.0udvdrdnteduudajnýedodchdTodalulupibněníhJul

Spisy Rudolfa Vrby:
l. Otánka zemědělská. CenaK 240.
u. Národní Nebeochrana. Cena K 4.40.
3. Der Nationalitěten- nad Vorfnsonngu

confilet in Ústerrelch. K 3:40.
4. Vídeňský cemntralliomusa český národ.

Cena 60 h.
5. Ďsterrelchs

Rom- Bowegang. 10K.
. Die Los vom

O apisech těch napsal v Prase vycházející list
„Slovanský svět“ dne 13. června r. 1404 následající:

„Upozorňujeme český lid na spisy Rudolfa Vrby,

které jsou pro naje národohospodářské voje výtečnoapomůckou. Spousta dokonalých statistických“ dat“ činí
spisy ty velice cennými a pro každého národního pra
covníka nepostrádatelnými.“

Spis „Národní Seobeeochrana“ obsahuje dů
kladné rosbory naších hospodářských slabých stránek.

Spis„Der Matlonaiitšten- und Verfaseungs
confilct In Oesterrelch“ obsahuječeskouotázkuna
základě Palackého.

Spis „Oesterreiche Bedringer“ vylióujevše
německé hnutí na aničení českého národa.

Oba spisy jsou proto psány německy, aby je právě
naši protivníci mohli číst. POV

Olomoucký „PPezer“ napsal dne 18. prosince r.
1904 o tomto díle následující:

„Jako na savolanou proti našim nevěřícímTomášům,
že národ český je vskutku se strany německé ohrošen,

objevila se kniha, německy psaná,a záslužná, aby jipolitikové netoliko povšimli, nýbrá také mezí sebou
o tom se aradili, jakými prostředky možno loupežné zá
měry výbojného souseda překasiti, aby naše kraje 'nezs:
stihl osud poprnštěnéko Slezska, semí polabských, bal
tických, podunajských atd. atd.

Důležitou knihu tn, k níšto anažně ařetel obecenstva
obracíme, napsal spigovatel' Rod. Vrba, jenš nejedním po
jednáním prokázal nevšední vědomosti státovědecké.“

V říšsko německém tisku vyvolalo dílo to namnose
pravou sensaci.

Spisy ty uejlépe Ise objednati přímo u api

tv Adresa:B. Vrbka,Praha-Smíchov. 968.
Spisy ty mé na skladě Cyrillo-mothed.

knibkupeství G. Framel, Praha-I, Me
lantrichova ulice, palác městské spořitelny.

Vyrábíetaráčeská

továrnanamýdlaaovičky

jest pravé, nepadělané jádrové mýdlo nejlepší
jakosti, velice vydatné a při tom= ryzečeskývýrobek| —

Podporujte proto náš český průmyala kupujte všdy
a všade výhradně jen

„Pilnáčkovo mýdlo s ovečkou“t |

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř :

v Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkue“)

svůj hojné zásobený
siklad náčiní
bohoslušžebného

se stříbra, bronsu a %i
ných kovů

vše aliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba | umožňuje

veškeréobjednávkyco olevněji vyřídit. — Platiti
mošno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svécené Se stvr
sením Jeho biskupské Mí
losti. 8 závod můj může
se vykázati četn ochval
n přípisy P. T. (ků
a odporučuje se tedy k se
koupení a opravě kalíchů,

MB, | monstrancí, ciborií, relikvi
a * úřů, nádobekna sr. oleje,

lamp, laceren, lastrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
diákálů, achránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.
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Sociální demokracie jindy a nyní

(14) Říká se: „kdo nepokračuje, jde
zpátky.“ Sociální demokracie, ono bnatí, jež
všecky vrstvy občanské společnosti před I5 -10
lety obavami naplňovalo, proti němož se
řečnilo na shromážděních, spolky se zakládaly
a -vojenské posádky v hotovosti se držely, ono
boutí nijak nepokročílo, ono jde tudíž zpátky.
Proto jsme mu v našem lista celkem málo pu
zornosti věnovali. Ještě přad 10 lety, kdy asi
pisatel techto řádků své nynější místo nastou
pil, nebylc téměř neděle, kdy by cizí řečník
nebyl na osadu volán a tbeorie Marrovy a
Lassalovy ve všech variacích neprobírul a
dnes? — „Ciemnpovazendzie, glucho vszendzie.“
Lid se přesvědčil, že to byli jen od židovstva
Dajatí námezdníci, kteří jej v boj proti kapi
tálu, — rozoměj: majetku všech tříd, krom ma
jetku židovského — bnali, on se přesvědčil,

tito námezdnici proň ničeho nevykonali a
vykonati s to nejsoua zmoudřel. Ovšetu třídní
boj, jednou pozdvižený, chce lidjiž dobojovati,
ale chce jej vybojovati jinou cestou, cestou
zákonodárnou, přirozeným vývinem společen
ských poměrů (evolucí) a ne násilným převratem
(revolací), a to tim více, an vidí, že se pro
lid opravdu wnoho děje a že zvláště Rakousko
přes svůj chorý parlament pro průmyslný lid
tolik vykonalo, jako žádný jiný stát. Houtí
tedy sociálně-demokratické nezůstalo bez ú
činku, jen je třeba, aby to tato strana uznala
a dle toho své chování zařídila.

Považovalo se to za vážný zjev, když
z předposlední volební kampaně vyšlo 14 kan
didátů sociálně-demokratických a se všecb
stran ozývaly se —abychom již u veikého bás
nika Polsky zůstali — ustrašené hlasy: „Co
to bedzie, co to bedzie?“ A dnes? — Dnes
můžeme pokračovati v citování Mickieviczo
vých Dziad: „nic niebylo, nic uiebedzie.“

Přišli, odešli a je zase dobře. A kdyby
jich tam bylo pětkrát tolik, co jich je dnes,
stále zůstanou hrstkou, ježto i při všeobecném
rovném hlasovacím právo rolnictvo s nimi
nikdy nepůjde, protože koženky a hlaza k sobě
Se nehodí a v koalici s nimi vstoupí strana
zas jen na nejkrajnějším, ať náboženském, af
národním stanoviska stojíci. Lid bude z toho
míti jen ten prospěch, že aslyší pravdn; až se
vrátí totiž z Vídně domů, badou musiti se jeho
zástapcové přiznati: „byli jsme tam a pře
svědčili jsme se, že to tak, jak jsme myslili,
nejde a nepůjde — my masime se svých po
žadavků sleviti, my musíme svůj program zre
vidovati.“ K takovému přesvědčení dospěla
sociální demokracie všade, kde se dostala k po
litické práci; kde ji k zákonodárství připustili,
tam jí arazili její revoluční krok. Svěřte jim
vládu a máte z nich tytéž byrokratické šosáky,
za jaké oni vůdčí a úřední třídy považají. Mil
lerand byl jejich mužem, jemuž provolávali
slávo, když ho do ministerstva dostali a dnes
je týž Millerand mužem budoucnosti proti 30
cialistické vládě francouzské. Když se pře
svědčil, že to tak uejde, jak muži občaní by
si přáli, vystoupil z jejich tábora. V třetí —
sociální — revoluci podařilo se jim na několik
neděl ukázati, jak míní svůj sestátňovací sy
stém prakticky prováděti a když nasekali na
zem přes 70 milionů dlubů a dospěli k horším
poměrům ve svých státních továrnách, než
byly před tím i potom, tnasilí toho nechati a
byli rádi, že se toho ujal někdo, kdo toma ro
zumě!l. Socialistický program obsahuje ovšem
i dotré věci, ale zároveň mooho nemožností
— utopií —-a nejsmutnější při něm je, že ta
není nikoho, kdo by jej prováděl, ba kdo by
vůbec udal, jak +i jej v praxi vlastně myslí.
Něco jiného zajisté hudební program sestaviti

(a něco jiného vzíti do raky nástroje a hráti.
V Čechách utrpěla soc. demokracie rána

vedle toho i od t. zv. národního socialismu,
jenž v sociálním obledu je snad rozumnější,
sle v ohledo náboženském zrovna tak výstřední,
ne-li výstřednější, protože náboženský program
převzal od radikálů. Vůbec je česká sociální

demokracie poubým přílepkem soc. demokracie
německé, jež je mezinárodní jen potud, pokud
se jedná o příslušníky peněmecké, jinak je ná
roduě výstřední, jako každá jiná strana ně
mecká již proto, že chcev meziuárodní straně,
hlásající rovnost 4 bratrství, bráti prim.

V Německu stojí si soc. demokracie lépe,
protože je tam více potirána a to s míst nej
vyšších. Desetihodinová prace, jež je jejím dí
lem, bude co nevidět uzákoněna. Jinak není tam
však žádná jiuá strana tak rozštěpena, jak ona
a to bezpochyby proto, že její vůdcové se ho
ledbují, jich organisuce že je tak silná, žei
nejostřejších protiv snese. Jak vystupuje Me
riog v „Leipz. Volkszeitang“ proti „Vorwárts“,
je něco v jiných kruzích neobyčejného a snad
i nemožného. Proto utveřil umírněný Vollinar
8 „Můnchner Post“ třetí prostřední stranu, s níž
chce pracovati na půdě doešuího společenského
řádu k žádoucím reformám. Tedy o revolaci
ani řeč Ještě mírněji vedou si sociální demu
kraté švýcarští, svorně pracující v některých
otázkách 8 křesťanskými sociály, jež mezi sebe
zvou a naopak mezi ně přicházejí. Švýcarsko
je země neustálých oprav sociálních, na nichž
Be účastní i sociální d.mokracie a tu Se
osvědčuje. Co jsine nahoře pravili o ostrém
hrota. Národuí churakter Švýcarů je též jiný,
— praktičtější a střízlivější, Sociální demo
kracii v Německu dostává se podpory od pro
testantisma, jenž sí tam odbývá vnitřní krisi,
kterou jeho hierarchie chce zalepiti známým
buutím v sousední říši. Kdyby raději zůstali
doma a miseionařili v Berlíně a jinde a ne
starali se o Rakoussol. Největší chuť dostala
německá iuternaCionála na Školu, již chtějí
„Očistiti“ od všeho vlivu kněžského, ale páni
naříkají si, že se jim nedaří mezi lidem ven
kovským, který se nechce prý vzdáti toho, co
do něj po šest let bylo „cpáno.“ „Otázka ná
boženská,“ pravil jejich referent v Berlíně, „je
dnes ta nejpalčivější a my nesmíme kol ní
choditi jako okolo horké kaše; co provedla
buržoasie (měšťanstvo) ve Francii, musime u
nás převziti my.“ Jen aby při tom tom něme
cká internacionála nedopadla tak, jako fran
couzská| Co tato chtěla, toho docílila, ale bylo
to vítězství Pyrrhovo. Není již žádné pochyby,
že zbraně, jež brousila, svým čusem proti ní
samé se obrátí.

Dopis z Prahy.
V Pyase, dne 31. ledna.

(Jakým způsobem předpovídal Krylov nynější po
měry v Rusku. — „Národní poplatnost a zemské
hospodářství v království Ceském“, jako odpověď
německému statistiku prof. Wiegrovi. — Spor pro
fesora Pekaře se „Samostatností“ a tvrzení nebo
vtip poslednější, že již za Sama Cechy byly lénem

německé říše.)

Zřetel a*posoraost celé české veřejnosti
ve přítomné době obráceny jsou k Roska a
k událostem, jež mu dějiny prožívati ukládají.
Vedle války na dálném východě, jež k uspo
kojoní ani Ruska, ani Slovanstva vůbec vedena
nebyla a neoí, přibyly v bratrské veleříši a
opoře slovanské krvavé nepokoje domácí,
k nimž záminky z chyb, z opomenutí a pří
padně i zločinů, kter: během její na jevo vyšly,
vypramenily. Nepokoje ty jsou povahy nanejvýš
povážlivé a vzněcovány jsou z ciziny, od od
půrců Ruska, nebof přes to, že každý nej
upřímnější Slovan musí si přáti brzkého azpů
sobení ruských poměrů potřebě časové, není
does příhodná cbvíle podlamovati jednolitost
říše raské, když se jí © týlo zakousl zlý a
obratný nepřítel. Doešek není v Roska povo
lán k tomo, aby luštil otázky bodoucna v jeho
nitra, poněvadě nemá potřebného k tomu klida,
Ze zkušenosti, jež za smutných časů nynějších
Rasko bičovaly a bičují, může plodonosný květ
náprav a oprav vypočeti v době vítězného míru,
za všeobecné radosti a nikoliv ve dnech vzá
jemné vášně a hořkosti.

dmserty se počítají levně.
Obnova vycháví v pátek v poledne.

Ročník XI.

Co se při svěcení vody dne 19. ledna a
napotom una krvavou neděli dne 22. ledna
v Petrohradě stalo, o tom máme my vostatní
Evropě jenom zprávy velice povrchní. Co si
o tom různí Rusku nepřátelští novináři z Ber
lina do Vídně a z Vídně do Londýna telefe

jejichž tenorem však jest: „rnské papíry
časem stoupnou, nikdo jich nepru
dávej a můžeš-li, lacino je kupuj!“
Dle tohoto zřetelného hlasu na evropském zá
padě mezi zprávami o ruských nepokojích pře
devším sluší posuzovati přítomný stav ruských
poměrů. Důvěřivý lid byl hnán proti salvám
vojenských šiků, aby v ústraní zubící se tomu
Špekulanti lehce vydělali miliony!

Poněvadž dodnes není zde z Ruska spo
lehlivých zpráv o tamních událostech a jejich
podrobnostech, není možno o nich věcně a
správně souditi. Avšak Rusové své bolesti již
dávno znají a byl to mezi jinými slavný raský
spisovatel Krylov, který již dávno raskou ve
řejnost v dovedné bajce zaobaleně napomípal,
aby se nedala ocbvátiti a otrávili naukami,
předstiraními a rozhořčením žlutého tisku — —

Proto máme za nejvhodnější, doknd totiž
česká veřejnost spolehlivě o nynějších poměrech
roských zpravena nebode, ovésti zde bajku
Krylova, jíž patroě ruský dělný lid neporo
zuměl a dal se věštvati do neštěstí, jež nerc
zvážně a bezohledně nejen na sebe, ale i na
vlast svou uvalil.

Klassická bajka Krylovamátitul „Au ktor
u lapič“ a zní:

„V mrákotné říši stízů před soudce, roz
sudek vynášejícího, předstoupili dva hříšníci
zároveň. Jeden byl lupič, jenž byl vynucoval
na silnici poplatky a konečně se dostal na Ši
benici; drabý byl spisovatel zalrnutý slávou,
jenž subtilný jed vpustiv ve své spisy, šířil
atheism a hlásal nemravnost, jsa, jako Širena,
sladkého blasu a jako tato i nebezpečný též.
V Hadesu soudní okolky jsou krátké jen; tam
není zbytečných odkladů. Rozsudek byl vyne
sen ibned. Dva veliké kotle železné zavěšeny
do vzduchu na dvou řetězech obromných a do
každého jeden hříšník dán. Pod lapičem na
hromadéna veliká hranice dříví, a pak jedna
Farie tuto zapálila roznítíc tak brozný plamen,
že i tabule na střeše síní říšských pukati za
čaly. Rozsudek nad spisovatelem vynešený
nezdál se býti přísným tak. Pod ním z počátku
jeu obýnek doutnal, ale čím déle, tím více rostl.

Staletí tak minula, však obeň oezhasnol.
Pod lupičem plamen vybasl již dávno, pod
auktorem však to boří hůř a hůře. Vida, že
mu v makách není úlevy, spisovatel v útra
pách svých křičí konečně, že není spravedlno
sti u bohů; on že naplnil svět slávou a že,
jest-li že psal velmi volné, že také za to po
trestán byl velmi mnoho; a že uemyslil, že by
víc byl hřešil než li lnpič. Tu zjevila se před
ním ve vší své ozdobě, se syčícími bady ve
vlasech a s krvavými biči v rukou svých jedna
z pekelných těch sester.

„Bídníkal“ volala, „ty výčitky činiš Pro=
zřetelnosti?Tyse přirovnáváš k lapiči?
Zločin jeho mizí u porovnání se zločinem
tvým. Jej jeho akrutnost a bezazdnost činila
škodným, jen dokud žil. Ty všakl? Dávno již
kosti tvé zpráchoivěly, však slonce ni jednou
nevzejde, aby nevyvedlo na světlo nové bídy,
jichž ty jsi příčinou. Tvých spisův jed nejen
ž neslábne, nýbrž vždy sílí v zhoabném ú
činka tím víc, čím více se rozlévá, a čím více
míjí let. Tam viz“, — ta otevřela na okaměik
hříšoíkovi výhled do světa — „viz zločiny a
bědy, jimž dal jsí vzoik. Viz tyto děti, co
rodiny své uvedly v hanba a své
rodiče v zoufání. Kdo že to zkazil jich
hlavy a srdce? Tys to učinl! Kdo se to
snažil zpřetrhati společenské svazky, vysmí
vaje se všem ideám o posvátnosti manželství,
o právech vrchnosti a zákona, jak dětským
pošatilostem, čině tyto idey i zodpovědným;
za všecky lidské nehody? Tys to byl! Nepř;
dával-lis vážnosti nevěře, ji osvíceností zova
Nestavěl-lis nepravost a nároživost v světl



svůdné a okouzlající? A nyní pohlediž! Země
celá pomatená tím tvým očením, jest
ploá vražda lapičství, půtek a vzboc
ření a vodena jest tebou ve zkázu.
Té vlasti slz a krve krůpěj za každou ty ne
seš zodpovídání. A ty se opovažuješ svá rou
hání vrhati bohům v tvář? Jak mnoho zlého
ještě ty tvé kniby na svět přinesou? Trp tedy
dále, neboť zde míra trestu tvého dle zásluby
tí bude odměřena.“

Tak promluvila rozlícená Farie a přira
zila víko na kotli.“

Potud Krylov. Krátký smysl dlouhé jeho
bájky je jasuý, že totiž za menšího hříšníka
pokládá lupiče, než-li literárního štváče a
proto ruský lid na to upozorňuje. Ovšem, ru
ský lid neporozuměl — —

Aby se snad někdo nedomníval, že zde
nějaké „zpátečnictví“ vykládáme, bajku Kry
lovu tady opakojíce, uvádíme, že bajko tato
pojal do XV. kapitoly svého znamenitého díla
„Povinnost“ anglický spisovatel dr. Samuel

přeložil p. Ferdinand Císař, evangelický 8
perintendent na Moravě.

Bujka ta svědčí, že rozvážliví a soudní
Rusové již před dvaceti lety prorocky viděli,
co u nich z literární slávy „osvícených“ jedno
tlivců vykvete a proto Krylov dával přednost
lupičům před nimi.

Zaznamenáním tohoto povolaného ruského
hlasu ovšem není řečeno, že ve století XX.
mají na Rusi dále panovati poměry tatarské
poroby, které se však deklamacemi štváčů
odkliditi nedají. Naopak! Spíše se apevní.

$ +
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Německý profesor pan baron Wieser pojal
loni úkol, že sestavil a v Lipsku vydal spis
„Německá berní poplatnost 4 veřejné hospo
dářství v Čechách“ Ve spisu tom hleděl
stlačiti význam českého národa, jeho majetku,
práce a faktické poplatnosti v Čechách do té
miry, že vývody svými stavěl živel německý
v ohledu tom když ne do popředí, tedy alespoň
na roveň živlu českému. Účel spisu tobo byl
a jest jasný. Daty páně Wiesrovými mělo býti
prokázáno. jak důležité hospodářské postavení
Němci v Čechách zavjímají a jako důsledel:
z toho plynoucí mělo býti tvrzení, že jest to
křivdou na nich páchanou, když Čechové nepo
nechávají jim hráti v Českém království prim
dle praských not.

Avšak pan profesor Wieger se velice pře
počítal. Snad byl sám svými důvěrníky, kteří
mu různá čísla a data sdělovali, napálen, anebo
se domníval, že z české strany bade se k jeho
statistické úvaze o hospodářských poměrech
Němců v Čecbách mlčeti. Nebylo by to sice
také docela žádným neštěstím, kdyby se sta
tistické vývody páně Wiesrovy nechaly bez
vyvrácení, neboť škoda z tobo vzniklá padla by
k tíži strany německé. Falešnou statistikou se
totiž faktické poměry nikdy nezmění, ale poškc
zojí se ní ti, kdo jí věří. Když by tedy německé
kruhy s výpočtv páně Viesrovými chtěly počí
tati, nestalo by se sice nic jiného, než-li že by se
dožily celé řady těžkých a imoohdydraze zapla

FEUILLETON.©
Literární list.

I.
(Několik slov o školních knihách pro české střední

školy.)

O důležitosti školních knih pro střední
školy netřeba se šířiti. Literatura tobo druhu
má vliv na celé generace inteligence a jakost
její bývá obyčejně tajemstvím úspěchu nebo
neúspěchu Školuího vyučování po celá leta.
Proto také skladbě a výpravě středo
školských učebnic všude věnuje se ta největší
péče, jenom v našich českých poměrech panuje
v ohledu tom veliká volnost, ne-li dokonce
hotová anurchie.

Ačkolivěk po roce 1848 při zuvádění
češtiny ua střední školy v zemích českých
ujali se skládání potřebných při tom učebvic
nejpřednější mužové a vědátoři v národě, ačkoliv
po roce 1800 pokračovali v tom nejdovednější
paedsgogové, předce musíme dnes s lítosti
přiznati, že jsme v totuto nejdůležitějším oboru
literatury zůstali notne pozadua že v ví uejsmu
šťastnými. Dnes pořád ještě nelze říci, že
máme dostatek vhodných 4 úloze své úplně
vyhovujících učebnic pro školy střední.

Kdo by chtěl tomuto smutnému faktu
odpírati, toho prostě odbýváme tím, že jej po
tvrzují stále se opakující nové a nové pokusy,
nabraditi ve středoškolské literatuře statší
novým, při čemž obyčejně za nevhodné uznané
nahražuje se případuě ještě nevbodnějším. Nic
u nás uepodléhá tak častým změnám a opra
vám, jako středoškolské školní učebnice. Změny
a opravy ty zajisté dějí se jenom a jedině

cených zklamání. Není totiž v žádném boji
nebezpečnější a osudnější okolností, jako je
falešná taktika, apočívající aa podceňování síly
odpůroovy. Proto kdybychom Němcům správ
ných číslic, s nimiž spolehlivě počítatimůžeme,
uepověděli a nechali je v jejich fafešných in
formacích, nebylo by to žádnou pohromon pro
nás, ale častým překvapením pro ně, když by
se potom s faktickými ciframi proti smyšlén
kám páně Wiesrovým obratně manovrovalo.
Na ukázání vlastních tramfů jest totiž vždycky
dost času, když jsou v race. Někdy politická
moudrost a opatrnost dokonce káže, aby od
půrce nebo konkurent neměl ani tušení o pra
vém stavu poměrů, 8 nimiž závodí.

Avšak tentokráte byla německá společnost
z české strany poučena, jak byla panem Wies
rem uvedena v omyl. K podnětu ústředního
výboru „Národní rady“ několik našich mladých
statistiků odpovědělo na statistické vývody
páně Wiesrovy spisem. „Národní poplatnost a
zemské hospodářství v království Českém.“

Na skatečné pravdě zakládající se data
českých statistiků úvaha páně Wiesrovu roz
cupovala jako bezcenný literární hadr a vy
básněné v něm německé hospodářské poměry
v Čechách postavila do elektrického osvětlení,
z něhož pro páně Wiegrovu lojovou svíčka
odvolání není žádného.

Jak se dnešní poměry v Čechách jeví,
nebude tato vzácná česká práce pro německé
fanatiky ani pro vídeňské byrokraty žádným
platným poučením, leda že je tu a tam proti
českým živlům ještě více závistí a nepřátel
stvím naplní. Proto přesnejvětší uznání k díla
tomu nemáme za to, že teatonský faror u nás
ochladí, ale jedna velikou důležitost a cen:
v jeho publikování shledáváme bez každého
odporu. Třebas že Němci ze spisu toho pro
sebe nevzali žádného slušného naučení, bude
dvojnásobně užitečným kruhům českým, zej
mena těm, které doposud v obvyklé u nás
igaoranci a duchovní lenosti na místě, aby se
o všem sami přesvědčili, ochotně dávali se o
o váze vlastních svých kapes poačovati tiskem
německým.

Proto dílo to vysoce ceníme a radostaě
vítáme, neboť obsah jeho jest způsobilým vští
piti české společnosti mnohdy a ledakdes
scházející ji hospodářské sebevědomí, z jehož
citelného nedostatku častokráte u nás prýštila
zbytečná slabost a 2babělost politická.

Jsme nejrozhodnějšími odpůrci stejně
každého přeceňování se, pokládáme chluboost
za vlastnost,která každéhovydávávruce jeho
konkurentů, ale idyž se jednoa o našich ho
spodářských poměrech střízlivě pověděla fak
tická data, byl to moudrý politický čin, který
může dalšímu rozvoji našich poměrů donésti
štědrého ovoce, když si bude česká veřejnost
hleděti na zářných paprscích uvedených v něm
pravd k další práci zkřehlé ruce ohřáti, ale
bylo by pohromou, kdyby se jbned vyskytli
lidé, kteří by si na paprecich těch hned chtěli
vařiti bohaté obědy — —

*
*

V poslední době sběbla se v Praze zvláštní
zajímavá „historická“ příboda. Běží o tuto věc.
——>
proto, že jsou uznány za potřebné, že totiž
stávající středoškolská literatura při svém uží
vání ustavičně nevyhovuje.

Dnes jeví se v ní také i pestrost, již
skutečně musíme obdivovati, neboť začínají se
u nás vyskytovati nakladatelský firmy, které
si učinily ze zmén a oprav středoškolských
učebnic jakoby ovšem že výnosný aport.

Něco podobného jevilo se také ve Vídni
a proto zemská Školní rada v Dolních Ra
kousích věnuje nyní školoím učebnicím za
sloužilou pozornost a rovněž i v ministeriu
vyučování začíná zavládati mínění, že se příště
od rozličných podnikatelů v celých hejnech
vydávané učebnice pro školy šmahem schva
lovati nesmějí.

Chvalitebná a uvítání hodná tato opatření
však mají u nás velice mnoho nepřátel, kteří
v tom spatřují „krok zpět“. Ovšem že pánové
ti, kteří se opatření těch bojí, nečiní tak
v zájma pokroku a osnadnění školního vyučo
vání, nýbrž oni 8e nejspíše strachojí, že 84
vydávání školoích učebnic ujme c. kr. kniho
sklad a v tom spatřají „státní monopol“ u
omezování nakladatelské svobody.

Avšak kdo z volné „nakladatelské kon
kurence“ nyní vycházející školské literatoře
věnuje jenom trochou objektivní pozornosti,

"+

jejímu přílišnému vzletu byla učiněna náležitá
přítrž, zejmena v našich českých poměrech.

U nás se totiž stala výroba školních
učebnic ze strany některých pánů jako řemoeslemn
a ze strany některých nakladatelů skoro kšeftem,
jejž pravým jeho jménem nazvati nechceme

Velká část českých školních učebnic. ne
díme všechny, neodpovídá ani dachu pro školy
určené osnovy, jest to povrchní spousta slov,
jíž se většina učitelů ve škole nedrží, protože
nemůže, před žáky ji opravaje, polovičku z ni

Univeraitní profesor p. Dr. Jos. Pekař
mluvil na universitní extensi v Prase o histo
rii českého státního práva. Časopis „Samo
statnost“ o výkladu páně Pekařově referoval,

ale takovým způsobem, že p. profesor Pekařv napotom následující své další přednášce byl
nucen si stěžovati, že onen referát „Samostat
nosti“ nebyl správným.

Proto „Samostatnost“ ve svém čísle ze dno
25. Jedna se hájí a na stížnost páně Pekařova
odpovídá a tvrdí, že p. prof. Pekař mluvě, že
Čechy byly lénem říše německé, prý pravil:
„Za Sama Čechy byly lénema bylyi
Da dále atd.“

Sdělení „Samostatnosti“, že p. prof. Pekař
řekl, že „za Sama Čechy byly lénem“ říše ně
mecké, ovšem že všeobecně překvapilo u nikdo
nemůže věřiti, že p. prof. Pekař mohl něco
podobného £ úst vypastiti. Vždyť does jest
epor o to, co vlastně „Samo“ v české historii
suamená, vždyť jest poměr Českého království
k německé říší dávno na jisto postaven a proto
klásti.do úst -universitního profesora.historika
tvrzení, že „za Sama Čechy byly lénem něme
cké říše“, nezdá se býti nikomu reforátem
vášného listu, jest-li totiž „Samostatnost“ bere
výklady p. profesora Pekařevážněa netropí-li
si z jeho přednášky nějaké masopustní šonfky.

Jest-li citované tvrzení napsala „Sasno
statnost“ vážně, potom bylo by 8 Mí nějaké
jednání ve věci této velice nesnadné, pak-li
však referátem svým přednášku panaprofesora
Pekaře z některých důvodu persifiovala, potom
by se zase učenec ten nacházel v situaci velice
choulostivé. Nemůže totiž přednášejícího po
tkati nic horšího, jako když si poslachači jeho
začnou dělati x jeho výkladů i ve veřejných
referátech blázny.

V intresovaných kruzích panuje zvědavost,
jak su záležitost tato vysvětlí. Vysvětliti se
totiž musí, neboť mlčéti o ní dobře nelze, po
něvadž by se v budoucnosti snadno mohlo
vždycky citovati, co „Samostatnost“ ze před
nášky páně Pekařovy referovala, A to snad
předce veřejné postavení universitního profe
sora připustiti nemůže, aby se ma celou bu
doucnost jako historikovi kladlo do úst, že
„za Sama Čechy byly lénem“ byt by to byl
třebas jenom laciný a hloupý vtip, který jest
za ochotnou přednáška velice špatným vděkem i
od známé noblesy referátů „Samostatnosti“.

Obrana.
(3)Nesmyslná pověra v pokrokové

Paříši. V městě, kde achvátili vladařská
křesla protikatoličtí zednáři a socialisté, bojí
se plno lidí pátku a třináctky. Tak na př. 13.
Jedna v pátek sedlo na tramvay o 60.000 lidí
méně než jiné dny — aby 8e unad pověrečným
občanům pro třináctku a „nešťastný“ pátek ně
jaká nehoda nepřihodila.Socialistická „Rovnost“
k této úzkoprsé bázní jízlivě poznamenává:
„Lodička Petrova tedy má ještě jedno solidní
veslo.“ Tak! — Vyzýváme „Rovnost“ aby nám
dokázala, že lodička Petrovu (to jest církev
katolická) tak nesmyslné pověře učí. Každý
-===
vynechává, neboť mnobá a moohá česká školní
učebnice jest vlastně obtíží školy.

Proto bylo by si nejrozhodněji přáti, aby
každá pro Školy ministerstvem | schválená
školní kniha nesla vždycky také jména těch
dobrodinců, kteří ji ministerstvu ku schválení

odporučili. Osoby ty vlastně za její jakostračí!
Dále mnohé naše české učebnice tištěny

bývají na nejmizernějším papíře, jsou co do
ceny přemrštěně drahé, špatně vázané a mnohé
dokonce zdraví žaků v úpravě své nebezpečné.
Při vazbě jsou totiž sešívány „dráty“ a ve pří
čině té smatné zkušenosti učí, že se žáci o dráty
ty poranili a že byly i případy, kdy z rány
zrezivělým drátem takovým vzoiklé nastala
otrava krve. Máme za to, že dráty sešívané
školní učebnice byly z důvodů těch na školách
zakázány, ne-li u nás, tedy jinde jistě.

Různost školních učebnic ruší jed nolitost
školního vyučování, tak že pro přestapující
žáky z ústava na ústav bývá okolnost ta často
zbytečnou nesnází. Vždyťjest to nepochopitelné,
proč ku př. v Praze na jednom gymnasia za
čínají se latině učiti první konjugací a na ve
dlejším začínají třetí. Který způsob jest správný?
Kdo o tom a na jakém základě rozhoduje?

Jakou cenu většina nynějších školních
nčebuic má, to nejlépe vysvědčuje faktum, že
celá řada učitelů 8e jimi nespravaje a vyhýbá
Se jim, jak jsme již výše řekli. Ve vyšších
třídách větším dílem jsou zbytečností, neboť
žáci naceui jsou výklady ačitelů si psáti a dle
nich se učiti, ač se psaní přednášek v norma
liích nedovoluje.

Učební osnova má a maosíoživovati učitel.
Kdyby dostačily kniby, mohli by se žáci ob
sahu jejich naučit a pak dát se vyzkoušet a
školy by se mohly zavřít. Proto školní učebnice
mají býti pouze rámcem, jenž se má potom



katolík, který nechce být slepý, dobře ví, še
právě naše církev proti nesmyslným pověrám
toho rázu důrasně se staví! Naposledy snad
ještě „Rovnost“ bude viniti katotickou církev,
že sama šíří úšasné pověry upiritistické. O těchto
pověrách ovšem posud socialistický tisk příliš
málo pověděl, ač by zde měl vděčnější látku
k potírání pověrečnosti. Nedivme se — každý
sebe pověrečnější člověk má od socialistického
tiska pokoj, jen když pomáhá socialistům
v boji proti katolictvu. A jak by byla na př.
pro pokrok záslužno nahlédnonti tak trochu
upřímně do lodičky Lutherovy, kde měly původ
pověry pejnesmyslnější! Luther sám vyznává,
jak se mu zjevil ďábel jednou v podobě hoří
cího víchu, jindy v podobě psa, káral lékaře,
že chtějí léčiti přirozeným způsobem nemoci,
ačkoli tytéž uvádí na lidi jen ďábel, hovořil
o dvou strašideluých nestvůrách, jež prý z vůle
Boží řeka Tibora vyvrhla na důkaz, že papežotví
a mnišství bude zničeno,atd. V protestantských
obcích na důkaz pravdy Lutherovy víry 8e
stapoval na zem měsíc a kázal proti jesuitům,
rodily se děti se čtyřini hlavami, 8 ústy na
rameni, pršely groše a krev, všichni pastoři
čekali již v XVI. století dle předpovědění Lu
therova soudný den a měli na vlas vypočítáno,
kdy se země ebroutí. Zkrátka ani v pohanství
nebyly pověry tak nesmyslné jako a pokro
kových protestantů. Ale o tom „Rovnost“ mlčí
a mlčeti bude dále jako ryba; vrána vráně
oči nevyklove. To raději přičtena vrab církve,
jestliže zednář proti katolictvu zaujatý bojí se
pátku a třináctky. My se pověrečnosti zednářské
pranic nedivíme. Kde není pravá víra, tam
zavládne pověra.

(3) Pezornhodné projevy helvet
ského tisku. Ve Vídni zahájena akce proti
nestoudným a — což hlavního — nepoctivým
výpadům socialistickéhoa všeněmeckéhotisku proti
katolictvu. „Čech“ vyzval české katolíky, aby
se připojili k protestu. Tohle zavdalo bned
příležitost helvetskéma Časn a jiným helvet
ským listům k lamentaci nad katolickou vyzý
vavostí. Kdepak by dopustili „evangelici“ na
sociální demokraty! O hrubých násilnostech
sociálních demokratů mlčí „Čas“ i „Hlasy ze
Siona“ jako zařezané. .

Škandál ve Varieté proti vídeňským Če
cbům bostům spáchaný přikryly rouškou nej
hlobšího mlčení, neodsazojího ani řádkem; za
mlčují všecky vědecké Ššvindle, které páša
sociální demokracie jen k vůli tomu, aby hodně
katolictvo potupila.

Když se však katolíci důstojně zvedli
E čutué sebeobraně, už je zle. „Čas“ napeal:
„Mosejí se spojit všickni pokrokoví lidé, aby
útok (!) byl odražen. Neboť bade-li v Rakousku
zničena svoboda tisku, budou zničeny svobody
všecky“. „Hlasy ze Siona“ celým úvodníkem
zažebnávají „klerikální výprava proti svobodě
tisko“ a horlivě Času sekandají.

Když už se tedy tyto helvetské listy tolik
bojí o svobodu nevěrecké literatury, jest po
třebí aspoň trochu poukázati, jakou „věda“
na př. socialistický tisk pěstuje. Sociální de
mokracie posud odporačoje a prodává podvodné
brožnry: „Řeč generála jesuitů“, „Zpověď pa

školním vyačováním vyplniti a podle toho mají
býti učebnice tuké upraveny, aby učitel mohl
ovůj paedagogický vliv a své učitelské zkuše
nosti uplatniti.

Jednou ze slabých stránek českých stře
doškolských učebnic od třiceti let jsou české
čítanky pro nižší třídy středních kol. Ač vzor
k nim v každém oblada dokonalý podal po
čátkem let padesátých minulého století Frant,
L. Čelakovský, brzy bylo od něho upuštěno a
ministerstvu předkládány byly pak ke schvá
lení čítanky, jež se na našich středních ško
lách takřka honily. Řekneme to rovně, že při
nich více, než-li obsah, rozhodovala osoba skla
datele,

Pokud byl živ m'nistr Josef Jireček a
měl ve Vídni v ministerstvě osobní styky, pa
novaly na středních školách české čítanky jeho,
když zemřel a „moravskou kritiku“ řídil školní
rada Frant. Bartoš, ovládly pole čítankv jeho.
Když se uchýlil do zátiší a pozbyl „vlivů“
nebo „zubů“, jak kdo chce, ihned objevila se
zase potřeba sestaviti čítanky nové, ač školní
rada Bartoš náleží mezi dobré znatele české
literatury a jako učitel dovedl vybírati vhodnou
četbu pro drobné studenty a přiměřené básně
k memorování.

Vydání nových čítanek ojala se „Jednota
českých filologů v Praze“. Avšak sestavení
Jejich převzal šíře známý literární věhlas pana
profesora Frant. V. Vykoukala, což žádoucí
zdar chvalitebného a slibného jinak podniku
toho ihned v lůně matčině jakoby zabilo.

„Jednota českých filologů“ vydala české
čítanky pro čtyři nižší třídy středních škol.
Ale jest-li se někomu líbí a jest-li někoho
z věcných důvodů uspokojují, jsou to snad

ouze pánové, kteří je ministerstvu ke schvá
ení odporučili.

Pokud českou literaturu známe, dalo by

poše Alexandra. VL“ a jiné. I poslední sociali
stický čarnalista ví, že jsoa tyto brožury vě
deckým švindlem, ale prodává 8e to dále.
Každý den uveřejňoje socialistický tisk skan
dální historky ze života kněžského, jimž sám
nevěří a když jiné listy dokážou, že se zde
jedná o naprostvu pomluvu, radý tisk neodvolá
ani řádky.

„Evangelíci“ rozšířili v Čechách podvodnou
brožaru „Pogiova“ o upálení Husa, ač mohli
dobře věděti, že se tu jedná o čvindl. Ta bro
žura se prodává dále, „evangelický“ tisk sice
po kritice dra Kalouska přestal brožara odpo
ručovati, ale svého dřívějšího balamocení dosud
neodvolal. Tážeme se slušné veřejnosti: nebylo
by v zájmu lidové osvěty slušno, aby takové
podvodné pamflety byly jednoduše skonfisko
vány a spáleny? Čí v nynější době jest dovoleno
beztrestně nejen prolhané ule izcela podvodné
brožary šířiti na potupa katolictva a na ohlu
povánt lidu? Kdyby ve šláplo Israelitovi oa

obránců plno. Víme, proč se Čas i jeho filiálka
Hlasy ze Siona drbou; bojí se, že by se očinila
přítrž též jejich vlastnímu řemeslu. Leč slušný
člověk kteréhokoli vyznání musí státi 0 to,
aby pod rouškon vědy nebyly šířeny lži tolik
do očí bijicí.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně jedná se nyní už

vážněji o nouzové předloze, ač mezi poslanci
jeví se v tom boda velmi malá účast. K pon
dělnímu jednání o předloze té sebnal předseda
stěží 100 poslanců; tak pochopojí zástupcové
lido povinnost, když se má pomoci ubohým.
Bar. Gautsch v odpovědi na dotaz stran rou
havého článku všeněmeckého 0 Nejsv. Svátosti
odsoadil co nejrozhodaěji podobné hanobení
náboženství. Ministr spravedlnosti dr. Klein
rázně odmítl všeněmecké útoky na biskapa
lineckého. — Na krajinském sjezdu v Českých
Badějovicích 29. m. m. mluvil dr. Kramář o
dra. Kórbru, jejž vlastně povalil $14. Gantech
jest rozhodně lepší, ale nutno zaujati stanovisko
vyčkávací. Posl. dr. Fiedler pojednal o vlivu
poslednich voleb aberských oa utváření po
iěrů říše. — Ve Vídni zemřel bar. Dipauli,
bývalý ministr, zakladatel katol. lidové strany
(něm. konservativní). Čechům dosti přál.

Při vosbách v Uhrách atraua liberální
nadobro poražena. Dosavadní vládnoucí strana
liberální má 154 maadátů, Košutovci 160, zá
stapcům nemaďarských národností připadlo
pouze 7. Pro Slováky skončily volby špatně;
ztratili všecky 4 dosavadní maodáty své a zí
skali 2 jiné. Volby konaly se za nezřízeného
nátlaku zvlášť v mistech slovenských; toť ta
vyhlašovaná svoboda maďarská. Volbami těmi
ukázali Maďaři, že si už nepřejí dualismu a
že touží po samostatném státu ulerském.
Vláda Tiszova je na odchodu.

Vládní program nového francouzského ti
nieterstva Rouvierova schválen ve sněmovně410
proti 107 hlasům. Udavačství v armádě odsou
zeno, proto také potrestán generál Poigné. Od

se z ní pro čítanky skotečaě velmi mnoho vy
brati. Vždyť již Čelakovský ve příčině té před
více než-li padesáti lety shledal a podal pře
kvapojící celky. Ovšemto byl Fr.L Čelakovský
a co vystihl, znal a dovedl Čelakovský, toho
ovšem že ani s daleka nemáme práva žádati
od pana profesora Vykoukala.

Od něho sestavené české čítanky pro nižší
třídy středních škol jsou knížky v každém
ohledu obsažně, věcně,jímavě, poučně, prakticky
i paedagogicky slaboalinké, naprosto nemoderní
a naivní, poněvadž nejsou sestavovány s po

a jeho současný moderní rouch, nýbrž statě
jejich byly sehnány nahodile, že pouhý sledo
vatel literatury v kavárně vyložené musí se
diviti, že skladatel jejich nevěděl anebo že se
alespoň nezeptal, kde má co hledati, aby nové
čítanky bochy potom popadly.

Přírodní vědy a vůbec praktický moderm
rozvoj přítomné doby jakoby ve svém sloves
něm výrazu pro skladatele čítanek těch ne
existovaly, neboť si vedl, jakoby hoši, kterým
se čítanky ty do rakou dostanou, arčeni byli
pro tichou, blahou životní idylu z doby para
katého rokoka! Bránu života nové naší generaci
otvírá doba zcela jinaká, žádající mládež docela
jinak zbystřelou, soudnou, rozečteloo, než-li jak si
ji páně Vykoukalovy čítanky představují. Pro
realné školy jsou obsažně naivně slabé 4 pro
gymnasia přímo dětinské. Ony dokonce stojí
pod úrovní ostatních účebnic, ač mají nad ně
obsažně vynikati. ,

Nechceme se pouštětí do podrobností a
do jednotlivostí, jež by se jim právem vytknouti
mohly v ohledu věcném i formálním, jenom
to uvádíme, že ani neodpovídají předepsané
školské osnově, poněvadž postrádají dostatek
básní. jimž su chlapci snadno a s užitkem pro
budoucnost v nižších třídách středních škol

dělení církve od státu jest sice na programu,
avšak teprv až po vyřízení četných jiných oprav.

Na jaře očekává se v Makedonii nové

Boo oKé hnutí. Srbsko a Balbarsko zbrojí.roto Rusko a Rakousko zaslalo Řecku, Černé
Hoře, Srbsku a Balbarsku důtklivou nota va
rujíc je před následky ukvapených kroků,

Nepřátelé Ruska u Slovanstva vůbec po
bořeli v oadéjích svých. V Petrohradě panuje
už úplný klid, práce všude zahájena, také
v Moskvé i jinde stávka ukončena. Za to řádí
socialisté ve Varšavě dále, kde se drancuje i
krev teče; národní strany polské odmitaji
však při nepokojích varšavských všeliké ú
častenství, žádajíce pouze mírné opravy.

V Mandžureku zuří už zase boj. Rusové
překročivše řeku Hun 26. ledna vyrazili z pra
vébo křídla proti Japoncům, obsadili dvě místa,
s nichž Japonce sehnali a zmocnili se opevné
ného místa Sandepu, které však zase maseli
opustiti. Přes to podařilo se Rusům přerušiti
spojení tohoto místa s Liaojanem. Boj tento
vede 8e za nově nastalých mrazů a vánic.
Rusové ztratili ta prý na 10.000 mužů, a zajali
asi 300 Japonců.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Král. Na svátek Očišťování

Panay Marie konala se valná hromada „Všeodboro
vého sdružení křest. dělnictva pro královatví České“,
na níž plně zastoupení byli delegati odboček a skupin.
(Prvním činem bylo zaslání telegramu oddanosti Jeho
Eminencí ndp. knížeti-arcibisk, svob. pánu Skrbenskému
v Praze a J. B. M. nejdp. Dr. Doubravovi. Brzo na to
došly odpovědi nejdpp. arcipastýřů: Srdečné díky za
sílá a Boží pošebnání přeje kardinál Skrbenský. —
Srdečně dojat apřímným projevem Vaší oddanosti a
lásky, z té duše děkuji a udílím Vám avé vrohnovs
stýřské požehnání. j Josef, biskup. — Příště obšír
nější zpráva.

Z Čermileva. (Valná schůze s přednáškou.)
Dne 22. ledna 1905 pořádala katolická jednota naše
svou osmon velice zdařilou schůzi za velikého účes
tenství členů i bostí, kteří prostorný sál hostince „u
Jindrů“ do posledního místa byli naplnili. O 2. hod.
odpol. zahájil vldp. předseda Jan Frt. Seidl, děkan
černilovský, schůzi projeviv radost nad tak velikým
účastenstvím zvláště možů, kteří z blízka i z dálí se
byli dostavili. Po té udělil slovo jednateli spolka
vip. Jos. Mynaříkovi, který v delší řeči vzletně upře
wvědčivě ukázal na poměr našich nepřátel, zvláště
sociálních demokratů k náboženství a církvi, dovodiv,
že vlastně oni nechtí býti vázání náboženstvím žád
ným, ačkoliv velmi chytře hlásají, že u ních jest ná
boženství věcí soukromou. Přednáška výborného řeč
nika napjatě byla vyslechnuta a hluboký zanechala
dojem. Z obšírné zprávy jednatelské vyjímáme krátce,
žs o vzdělání členů pečováno bylo odebíráním dobrých
časopisů, jichž v mistnosti spolkové i v osadách byla
hojnout, jednak knihovnou upolkovou, která letos
nejméně o 200 svazků byla rozšířena. Mimoto každý
měsíc byly konány přednášky o různých tbematech,
které se živým zájmem vždy za velikého účastenství
byly sledovány. Ze zábav epolkových uvádíme, že byl
pořádán jako každého roku „katolický ples“ a bylo
bráno třikráte divadlo. Vedle poučení a zábavy bylo
pamatováno i na bmotnou výhodu členů objednáváním
ublí a umělého hnojiva. Co se týče vystapování jed
noty na venek a osvědčování sv. katolické víry, zú
Častnila se jednota všech větších slavností církevních,
zvláště velikého průvodu jubilejního, pak slavností
bratrských jednot v Chrudimi a v Kostelci n. O. Při
volbách až na některé menší změny zůstal výbor dří————]=“]É
na pamět ačiti mají, aby se jim za krátko
z hlavy zase nevykonřily.

Když „Jednota českých filologů“ vydání
čítanek pro nižší třídy středních škol podnikla,
měla je svěřiti předně skutečně dokonalému
znalci české literatnry, za druhé mistrnému
paedagogu, za třetí maži otevřeného moderního
rozhledu ve všech oborech a za čtvrté bystrémo
pozorovateli požadavků soudobého života, pro
který jsou hoši ve školách připravováni.

A z těchto vlustností pan prof. Vykoukal,
jinak snad kabinetní soukromý učenec, ve
svých čítankách ničeho ani poněkud nepro
kázal. Poněvadž jsme do nejposlednějších kraj
ností spravedlivými, rádi v jeho prospěch
uznávíme a ochotně přiznáváme, že byl sám
osobní při sestavování jejich velice pilným,
neboť je ze čtvrtého dílu sepsal, respektive
skompiloval sám, neboť celé spousty článků
jsou zpracovány „dle“ toho a toho autora.
Ovšem že tato vzácná jeho píle cenu knih
těch nij. --tsažně povznésti nedovedla.

Celkem knihy ty nemohou uspokojovati
nikoho, nejméně pak platny jsou žákům k mv
deraímu jejich vychování pro další život.

Proto litujeme, že chvalitebná snaha „Jed
noty českých filologů“, podati nižším třídám
středoškolským| nové, lepší čítanky, nenalezla
k sestavení jejich nějakého Frant. L, Čelakov
ského, to jest ve všech směrech povolaného
k takovému úkolu muže a že byla nacena spo
kojiti se pouze s dobrou vůlí nadšeného lite
rárního ochotníka.

Dnes končíme a doufáme, že jsme zatím
pověděli dost z toho, co se konečně říci musí.
Doufáme, že otázku jakosti středoškolských
učebnic přivedeme na denní pořádek, aby se
jí i o nás věnovala pečlivá pozornost, jaké dů
ležitost její nejplnějším právem zaslukuje.



i rabíni nejednou ukázali, jak jsou křebcí tvorové
1 bez tlaku celibátu. Avšak jestlíže jest dle do
brozdání Osv. Lidu pravdou, že manželství jest
vznešenější a posvátnější než celibát, pak provi
nění proti manželské věrnosti jest rozhodně těžší
cbybou než porušení celibátu. Vízme však jedno
stranné svědomí „snášelivé“ Oavěty Lidu! Ona
ukazuje bned prstem na kpěze chybivšíbo, roz
šlapává Jabužnicky takové pohoršení, opakuje vše
k vůli potěše rabínů v různých variacích několi
krát, ostouzí pro jednotlivé případy stav kněžský
vůbec. Za to však táž mravokárná Oav. L. mlčí
jako zařezaná k největším skandálům z života
rodinného, ač by měla z života manželského
k mravokárným poznámkán. látky daleko více.
Nelze tu pozorovati jízlivou tendenci, není tu

nřejmý úmysl, banobiti výhradně katolictvo? Oav.Lido brojíproti sv. zpovědi, posmívá se růženci;
za to však nechává úplně s pokojem židovskou
obřízku, košerování a židovské modlicí řemínky.
A jest snad obřízka u košerování něčím moderním,
pokrokovým? „Vlastenecká, národní“ Osv. Lidu
spojuje se beze všech rozpaků proti vlastní krvi
s lidmi krve cizí, semitské. Když už má za pra
vidlo, že náboženství je věcí soukromou a národní
prospěch věcí hlavní, nechť si spočítá, kolik
dali na národní účely velkokapitalisté židovšt
z potu lidu českéhotěžícía nechťto srovná8 tím,í
co v zájmu národním vykonali i nuzní katoličtí
kněží. Nechť katolíci Pardubští dobře rozváží, jak
veliké sumy vydalo židovstvo v Čechách na Schul
verein a jaké drobty — a to ještě jen v krajní
nutnosti — dává na účely národní! A pak pře
mýšlejte, proč tedy asi „národní“ Osv. Lidu spo
juje se s živlem semitským proti vlastním kraja
nům! Prohlédněte, proč „pokrokový“ ten list, který
vybízí k náboženské snáselivosti a jemuž jest prý
náboženské přesvědčení věcí vedlejší, tak horlivě
se stará o církev naši! Zkoumejte, proč tolik na
potupa našeho náboženství tiskne ten list, který
jiným vyznáním dává pokoj! Přejeme svoboda ka
ždému, ale chceme též svobodu pro sebe! Ať si
uásilnický tisk sebe více křičí, my si pouta na
ruce vložit nedáme!

Z Velké Retevé. Rozloučil se s námi
nám tak milý administrator dp. Tb. C. Ant. Mikan.
Dojemné bylo loučení jebo e dítkami ve škole.
Když jim dal s Pánem Bohem a odcházel ze třídy,
tu všecky dítky sklonily hlavy a daly se do pláče,
důkaz to, jak si ho za jeho nedlouhého lóměsíč
vího pobytu školní mládež zamilovala. Ztrácíme
v něm velice horlivého a obětavého kněze a vý
tečného kazatele a školní mládež dobrého učitele
a také štědrého příznivce, zvláště těch maličkých.
V pondělí 23. ledna po mši Bv. unášel jej povoz
do nového působiště do Brandýsa n. Orl. Přejeme
mu v tomto novém působišti, aby ho Pán Bůh
síliti ráčil, aby ku blahu svých svěřených na dále
působiti mobl tou měrou, jak ve Velké Retové.

Z Kolína nad Labem. V lovskémroč
níku zmínili jeme se o akci, k níž se spojily
Hospodářeka jednota, Vzdělávací sbor a Řemesl
nická beseda. Dotyčné korporace usnesly Be po-:
řádati okresní výstavu v našem městě a sice na
kutnoborském předměstí v budovách školy mě

-šťanské, nové obecné a řemeslnické. Ustavující
schůze zvolila výbor výstavní takto: předsedou
ředitel průmyslové školy M. Dirlam, místopřed
sedou ředitel J. Richter, prvním jednatelem Zd.
Koudelka, druhým J. Vlk, pokludníkem J. Čer
vinka. Přiblášek prý došla již celá řada, takže
zájem pro výstavu se očividně vzmáhá. Poplatky,
potká-li ae výstava se zdarem, budou vráceny.
Výstavní výbor hotov je sprostředzovati i prodej
předmětů vystavených po odrážee 39/, náhrady.
O protektorát požádána byla městská rada a okr.
výbor, kteréžto korporace neodeprou. Výstava bude
rozdělena na tři odbory: I. umělecký a umělecko
průmyslový, II. řemesinický, III. hospodářský.
V našich rozháraných poměrech bude na výstavní
výbor čekati notuý kus práce a také veliké břímě
zodpovědnosti berou na sebe tito činitelé, aby
živnostnictvu našemu nebyla výstava darem da
najským. Jenom přísná objektivita bude moci při
vésti trvalé výsledky, jinak stane se celý podnik
hned v počátcích kamenem úrazů a příčinou no
-vých štvanic. Bylo by ovšem dobře, kdyby v tomto
případě umlklo všecko stranictví. Výstava jest
pouze okresní. Bude tedy obrazem národohospo
dářské pokročilosti a síly okresu kolínského. Po
řadatelé činí tak moudře. Výstavy krajské obyčejně
končí finančně uboze a kolínská by už z počátku
byla nalezla dosti odpůrců, poněvadž i při kutno
horské i pardubické zachoval se Kolín dosti chladné,
ba při poslední přímo odmítavě. Nemohl by tedy
počítati než na podobnou odvetu. Takhle aspoň
zlomí se ihned osten. Jenom aby také zůstala

:pouze okresnía nebylo do ní připuštěnoničeho,
-Co v okrese není vyrobeno. Jest totiž u nás tolik
rostodivných živlů, které by. se zmoeniti jí mohly
a účinily z ní zcela obyčejný Bartolomějský jarmark.

Z Kroumé. (K desetiletému půso
bení vldp.faráře Mimry v naší osadě)
Píše vděčný F. K. Jest tomu 10 let, kdy osada
naše rozloučila se s borlivým dp. Václavem Olivou,

(pynějším kaplanem svrateckým, který spravoval
osiřelou kollaturu naši. Na jeho místo ustanoven

-byl nynější naš -milovaný vldp. pan farář František
Mimra, aby řídil loďku doší svěřených v bouřích

pokušení, které tak často burácejí v životě kato
ků va osadách smíšených, jako jest naše Krouná.
Naši katolíci byli v ohledu náboženském ještě
jako nedospělé děti Mravenčí píle předcházela,
aby je probadila, a bezpříkladná práce včelí ještě
tu čekala na nástupce, na našeho vidp. faráře.
On se stal těmto začátečníkům života nábožen.
pravým duchovním otcem, on jim od počátkn své
pastýřské činnosti až dodnes, plných deset let,
nennavně zjevoval pravdu života, jíž nutně potře
bovali, aby se z nich vyvinul lid v ohledu oábož.
úplně vyspělý, silný. A když se mu dílo vznešené
ihned nedařilo, neztrácel naděje, nýbrž 8 novou
horlivostí postupoval dále, káral, domlvuval, prosil
a výsledek toho byl, že je přivedl na takový
stupeň vyspělosti, na jakém by měli býti všickní
katolíci, zvláště na osadách náb. amíšených, on
učinil z katolíků „matrikových“ katolíky avědo
mělé. A jaká to byla obromná práce, spojená 8 nej
větší trpělivostí! Nebo kdo znal katolíky krounské
před 15 lety a porovná je s oynějšími, ebledá, že
se tu mnoho změnilo. mnoho zlepšilo, vypilovalo,
co bylo rezí nakaženo. A jeho vznešeným snahám
Bůh tak žehnal, že každého roku jeho blabodár
ného působení přistupovaly a přistupují dále nové
ovečky k svěřenému stádu, které v protestantismu
nemobly najíti vnitřního klidu. Procento přistou
plých k víte katolické přes všechnu možnou agi
tací se strany nekatolické jest každoročně duleko
větší nežli těch, kteří pro nějakou hmotnou vý
hodu, pro lepší zaopatření nevděčně se odvrátili
od své matky, církve římsko-katolické! Chudý
kostel náš, zasvěcený sv. Michaeli Arcbandělu, na
lezl v našem milovaném panu faráři obětavého
příznivce, jenž roznítiv lásku v nemajetném lidu
horském k výzdobě stánku Nejvyššího, 8 jeho při
spěním ozdobil chrám Páně krásnou sochou ukři
žovaného Spasitele v životaí velikosti, přispěl též
značnou sumou peněžitou k zakoupení sochy Panny
Marie Lurdské, která jest postavena na obnove
ném vedlejším oltáři P. Marie. Také korouhve
mládeže a koroubve dospělých json pořízeny péčí
našeho pastýře duchovního, jakož mnohá pěkná
roucha mešní a menší ozdoby chrámové. Laskavá
jeho péče nepřestává jen na výzdobě chrámn Páně.
Vedle missijního kříže postavil jiný kříž na horní
Krouné. -Živé se pamatuji na onu dojemnou slav
nost jeho posvěcení, kdy katolíkům našim důrazně
kladl na srdce náš dobrý pastýř. aby vždy u toho
kříže hledali pomoc a sílu v těžkém boji nábo
ženském. A často, když je umdlen mnohými sta
rostmi na vinici Páně a obtížnými cestami hor
skými do venkovských škol, kdy velmi zhusta
v čase zimním sotva pravou stezku jest nalézti,
nedopřává vi ani delšího oddechu, nýbrž sedne za
psací stůl u věnuje se nejen svěřeným ovečkám,
nýbrž všem katolíkům na osadách smíšených —
píše své „Obrázky ze smíšené osady“, jichž dosud
vyšla řada I. a II. Poutavé a poučné tyto obrázky
ze života katolíků na osadách nábožensky zbar
vených zná již mnohý katolík, ale vedle Bryny
chových „Křížů a kalichů“ neměly by scházeti ani
v jediné rodině, jimž jsou psány. Kéž ještě
následují další řady těchto poučných obrázků by
strého puzorovatele života ua osadách smíšených!
Než, ani pole socialní činnosti není neznámo na
Šomu panu faráři. Shledav důležitou potřebu, aby
se naši katolíci sdružili v pevný šik proti doráže
jícím útokům z tábora protestantského, založil
„Křesťansko-socialní spolek pro Krounu a okolí“,
jehož úřad předsednictví dosud neunavně zastává.
Když pak spolek tento nemél vhodné místnosti ke
svým schůzím, obětavý pan farář sám mu pro
půjčil bezplatně větší místnost na faře, kde má
spolek také svoji knibovnu. Naší katolíci čtou pilně
a hojně odbírají „Kříž“ a „Marii“, „Meé“, „Voj
těcha“ a podle možnosti „Obnovu“. Škoda, že
spolku se nedostává řečníků k přednáškám. Dru
bým velkým činem jeho na poli socialním jest za
loževí Raifeisenky, v jejíž správě také neunavně
pracuje. V jeho životě jeví se ochotná vůle vždy
přispěti trpícím, jeho štědrá ruka neodvrací se od
žádného ubožáka, který 8e k němu s prosbou
obrací. Znám případy, kdy lidé, když jim Bůh
dopřával zdraví a nepotřebovali jeho almužny,
vysmívali se mu, ale potom, když na ně Páu Bůh
dopustil, že již byli odkázání jen na cizí milost,
přišli k nému a prosili o podpora, které se jim
také dostalo. U jeho dveří nasytí se každý ubožák,
nejen katolík, nýbrž i nekatolík. O jeho obětavosti
vědí mnoho i chudí studující, kteří hlavně jeho
přičiněním mají děkovati, že vůbec na studie šli.
Za svoji obětavost a křesťanskou horlivost má
ovšem odměny pramalé. Jediná odměna a útěcha
kněze věrného spočívá v blahém vědomí řádně
vykonaných povinností. A proto na prahu nového
desítiletí blahodárného působení našeho milova
ného pastýře, dáme mu nejlépe na jevo svou dě
tinnou lásku a oddanost za jeho neocenitelná do
brodiní, když všichni kollaturníci jeho spojíme
blasy své v mobutný cborál prosby:

Hospodine, žehnej služebníku svému,
neodvracoj kroků jeho od nás, prosfcích,

ale dopřej, o nás v bojích dále k Tvémuvedi trůnu v sídlechrajských, nadhvězdných!!

Z Klieperova divadla. Jednotadiva
delních ochotníků Klicpera v Hradci Král. nehraje
v neděli 6. února novinku „Ideály manželství“. Fraška
o 4 jednáních. Napsal Eug. Bartoš. Začátek v 7 hod.

Různé zprávy.
Jesnita — márodohospedář. Vpřede

šlém čísle „Obnovy“ zmínili jsme se o hospodářské
knize, kterou napsal jesuita Krištof Fischer, jenž

doby“ narodil v Č. Lípě r. 1611; do řádu je
suitského vstoupil r. 1628. Zprvu byl professorem,
potom od r. 1647 po 33 let až do své amrti
(1680 v Pruhonicích) hospodářským správcem a
dozorcem statků jesuitských. Teprv na sklonku
života svého na mnohostrannou žádost u k po
učení sepsal a vydal své i cizí bospodářské zku
Šenosti tiskem ve dvou svazcích a sice latinsky;
český překlad pořízen od jesuity Jana Barnera
r. 1706. Spis Fischerův požíval veliké váby. Ze
spisu Fischerova poznáváme, že také na statcích
řádu Ježíšova praxe proti poddaným byla mírnější;
mlavíť spisovatel ostře proti vrchnostem nebospo
dářským, dříčským, kteréž ani ve svátek ani vne
děli nepřejí robotnému lidu odpočinku. Krištof
Fischer jako správce zboží jesuitského horlil proti
okrádání sirotků, žádal, aby vrchnosti dávali je
na řemesla nebo do škol na učení; ukazoval na
utrpení, které přichází z tak zvaných „výměnků“,
žádaje za jejich zmíroění, aby obě strany obstáti
mobly. Velmi rozhodně 8e stanoviska hospodáře i
poddaných psal proti „pachtům“ čili pronajímání
dvorů a co nejrozhodněji se vyslovoval proti pří
krostem při braní odámrtě. Jistě tedy tam, kde
tyto a podobné zásady byly hlásány a ostře psalo
se protí těm, kteří dle nich se nechovali, posta
vení lidu selského musilo býti poměrně aspoň
snesitelné.

Jděte na Slovemsko/, voládobrýznatel
poměrů slovenských a upřímný přítel atiskovaných
Slováků, ačitel K. Kála!. Všeobevněznámo, jak trnitou
cestou, Maďary připravovanou, kráčeti maosejí naši
bratří Slováci. Častěji zablučí českým světem hlas,
abychom ubohým bratřím podali pomocné ruky, aby
chom utužovali vzájemnost česko-aloveuskou, ale hlas
ten bez účinka zaniká . . . . a pozvou-li se někdy
Slováci na práci do Čech, s kletbou mnohdy doma
vzpomínají na pobyt svůj v Čechách.. .. A přece,
trochu-li jen naznačíme Slováčkům cestu k lepším
časům, jistě i nám Čechům vzejde z toho prospěch
nemalý. Každý dle možnosti může tu přispěti svou
břivnoa i malí rolníci čeští, kteří, nemohonce ta udr
žeti svých statečků, prchají do Ameriky. Místo do
Ameriky, jděte na Slovensko, do krajin, ze kterých
utíkají — Slováci! Jsou tam vesnice téměřopuštěné,
statky prázdné, jichž majitelé po většině nevzdělaností
svou a kořalečním morem otupění propadli židovako
maďarským nástrabám. Vzdělanější český rolník snad
něji se tam udrží a založí 81 tam aspoň jisté živo
bytí. Ve stolici Spišské, Šarišské a Zemplinské jsou
kraje rovinaté a pahorkovité, kraje to úrodné. V dě
dinách za Prešovem stálo před lety jitro 80 K — teď
jistě nebude dražší. [ak možnotem koupiti půl grantu
(16 jiter čili 42 korců) za 1280 K; k toma stuvení
za 800—1000 K, tedy celé bospodařatví za 2080—
2280 K. Na něm můžeme chovati pár koní, šest krav,
50 ovcí. Habený dobytek konpí ee tn velmi lacino,
vykrmený dobře se prodá. Pracovních sil jest ovšem
nedostatek, ale kdo má syny a dcery, nebo kdo by 8i
vzal s sebou služku a čeledína (případně z hornatěj
ších krajin slováckých lze najati dobrou čeleď, má
zpomoženo. Zde na Slovensku jistě lépe než v daleké
Amerlce, tu jako mezi uvými, v sousedství Moravy,
v blízkosti. svého rodiště. Český rolník na alovenské
dědině se neodrodí, Čech a Slovák jedno jsou. Bylo
by proto velmi výhodné, aby v této véci provedena
byla řádná organisace, aby českým malorolníkům
uenadněno zakupování statků na Slovensku a hospo
daření na nich.

Proč dme v moci více ovoce se
stromu mež ve ame? Přesnýmipočtydokázáno,
že v noci v čase dozrávání spadne se etromu čtyřikrát
až šestkrát tolik ovoce než ve dne. Při tom arci ne
počítají so zvláštní vlivy jsko déšť, vítr a pod. Dále
i zjištěno, že padání ovoce není stejnoměrné po celou
noc, nýbrž. že jest „nejsilnější v pozdních hodinách
nočních, krátce před východem slunce. Ukaz ten vy
světlaje se tím, že odpadávání ovoce jest tak jako
podzimní padání listí následkem klesající životní čin
nosti, Jako při vadnatí listí, tak i při dozrávání plodů
tvoří se v místě, kde stopka a větví souvisí, korková
vrstva. Noční vlhkostí tato vretva jednak nabotnává
a ztrácí na pevnosti, jednak usazenou v noci na ovoci
rosou přibývá mu na váze. Tato okolnoat vysvětluje
též pozorování, že za silné rosy padá více ovoce naž
za nocí suchých. Tato pozorování souhlasí | též
s oněmi, jež učiněna při podzimním padání listí.
(Věda a práce).

Tekutý vzduch. Nedávno konaly se
v Praze pokusy s tekutým vzduchem. Vzduch,
jako každý plyn, možno zkapalniti a to snačným
tlakem a sražením teploty až na 1429 pod nulou.
Toto zkapalnění vzduchu provádí se ve zvláštním
přístroji, z něhož se tekutý vzduch přivádí do ko
vového kotlíku se vzduchoprázdnou prostorou. Te
kutý vzduch je barvy slabé namodralé, asi jako
petroiej. Poněvadž se na vzduchu rychle vypařuje,
musí býti uschován v prostoru vzduchoprázdném;
hustá pára při tom se vyvinující okamžitě zaníti
doutník. Tekutina pomocí tekutého vzduchu téměř
okamžitě upraví 8e ve zmrzlinu | Vinné hrozny,
ponořené do tekatého vzduchu, zmrzly na kost.
Ale vložíte-li do této podivuhodné tekutiny prst,
pranic se vám nestane. Rtuť promění se v něm
v pevný kov, kus ledu zaplápolá a shoří jako
bavlnka, a gumový míč vytáhneme ze zázračné
tekutiny jako tvrdou ledovou kouli. Maso v něm
ztvrdne a zazvoní o talíř jako kov, měkký klo
bouk, politý tekutým vzduchem, změní se v tvrdý



klobouk; ale přeměna tato dlouho netrvá — te
kutý vzduch se totiž brso vypaří a klobouk v ně
kolika okamžicích zase změkne. (Z Novin mládeže.)

BRéva vinná u sdí. Mnohýtéměřzávistivě
zableděl se na kupky vimných hroznů, jež na pod
zim vyloženy bývají u nás na trzích. Co tu chat
a přání? A přece, kdybys měl jen chaloupka
malou, užiti můžeš i ty dostatek hroznů vinných.
Věnde, kde se ovocné stromoví daří, tam urodí 86
i víno a to zvlášť při stěnách příbytků, při zdech
vůbec, kam jen světlo a slunce mají dostatečný
přístup. Strana jižní jest nejvhodnější. Uvšem na
pěstování révy u zdi nejlépe se hodí ranný druh,
jehož sazeničku už zakořeněnou výhodno jest kou
piti si u zahradníka. Réva vyžaduje půdu teplou,
kyprou, zahradní je nejlepší. Proto sází-li se u
stavení, kde bývá půda horší, nutno ji zlepšiti
navážkou kompostu nebo rumu ze stavby, případně
i spodní vodu odvésti trativody trubkovými. Tu
se obyčejně na 1 metr ode zdi a též tak bluboko
půda překope, aby nejlepší borní vratva půdy
přišla do spodu a spodní nahoru. Nejáčelněji se
hnojí, dají-li při této překopávce do spodních
vrstev dvě přehrš.le dřevěného popele a stejné
množství Thomasovy strusky, kterýmižto hnojivy
se půda promíchá. Aby boojení bylo účinnější,
může se do nejhořejší překopané vrstvy přidati
na 60 gramů hnojivé moučky dusičnaté, Róva ne
sází se až k samé zdi, ale nejméně na půl metru
od ní, aby se dobře zakořenila a pak teprve ohne
se ke zdi, po níž vedou ee výhony, řezem nále
šitě upravené, o čemě zmíníme se jindy. U zdi
může se pěstovati drah modrý, žlutý, červený;
třeba k tomu přiblédnonti, sby druh révy byl
nejen rannější, ale také úrodnější. V rodišti pi
satelově v českomoravské vysočině úrodilo se loni
u zdi příbytku na dvou keřích 2 velké nůše čer
veného a bílého vína. Záhodno proto, abychom
hojněji než dosud pěstovali réva, ať není cha
loupky, již by nezdobila réra vinná.

Důlešitost včelařství není dosnd u nás
dostatečně oceněna. Nebledíc ani k oplodňování
ovocných stromů včelami, bez nichž by se nám
rodilo pramálo ovoce, zasluhuje aspoň med větší
vážnosti. Loni, kdy se zemská půda pod paprsky
slunečními téměř rozžhavovala, kdy rolníci nad zpra
blou úrodou naříkali, v některých krajinách vlasti
naší med v pravém smyelu tekl; jednotlivé včelstvo
naneslo až 60 kg medu. Jsou příklady, že rolník
z výnosu medného zapravil všechny daně. A kdyby
se od jednoho včelstva dostalo ročně průměrně
toliko 3 kg medu, už to jest mocnou pobídkou,
aby se chovu včel věnovala na našem venkově
plná pozornost. Nejen odprodáním medu získáme,
ale zvláště jeho upotřebením v domácnosti, vádyť
med jakožto nejčistší výtažek květinový jest vlastně
nejúčinnějším lékem, který ze žaludku beze všeho

Jak by se vašim dětem tvářičky Červeností rozjas
nily, kdyby denně požily chleba e medem, jak by
si čeleď vaše pochvalovala, kdyby leckdys okusiti
mobla medné stravy! A což v různých nemocích
med není ničím? S chutí tedy dotoho, a kdo máš
jen kousek mista volného na postavení úlu, hled,
abys si do jara zaopatřil pořádný úl, který jest
jednou z hlavních podmínek zdárného včelaření.
Nejlépe jest, zakoupiti si úl ze věelařského závodu,
jichž v Čecbách a na Moravě je už několik a sice
s rámky dirokonizkými, kde se včelám zvlášť dobře
daří. Úl takový stojí nanejvýše jako Zuklínův
8 K, a dle toho pak si každý zbótoviti může další.
Třeba ještě zaopatřiti si nějaký spisek'o chova
včel, nějaký časopis a pak teprv včely v jaře.
Čas kvapí, jaro nedsleko, pamatoj tedy, kdo můžeš,
na včely!

O trestní pravomeci oboení. Přelíčení
před soudem obecním počne starosta výslechem
obviněného o jeho poměrech osobních a oznámí
obviněnému, z jakého přestupku byl obviněn. Ob
viněpý může si vzíti nebo nezletilému může býti
opatřen k líčení obbájce, který i sám místo ob
viněného k přelíčení přijíti může, leč by nutno
bylo, aby se obviněný osobně dostavil, což se již
v obsílce připomene. Přelíčení je veřejné. Přizná-li
se obviněný k činu, není z pravidla dalšího jed
nání třeba; nepřizné-'i se, předvolají se svědci a
znalci. Svědectví mohou 8e vzdáti, kdo jsous ob
viněným v pokolení vzhůra nebo dolů stóupajícím
příbuzní rebo sešvakření. Nemocní a churaví vy
sleocbnou ce v příbytku svém. Proti svědku, který
se nedostavil, ač obeslán byl, zakročí se stejpbým
způsobem, jako proti obvinépému. V řízení před
obecním soudem neažívá se přísaby, na místě pří
sahy podá svědek starostovi ruku. Při výslechu o
věci samé má starosta vybídnouti svědka, aby
napřed souvisle vypravoval příběhy, o kterých má
vydati své svědectví, pak aby vypravování 8vé do
plail a nejasnosti nebo odpory vysvětlil; zvlášt
vybídne svedka, aby udal, odkud to VÍ, co vy
pravuje. Jedná-li se na př. o polaí pych, nestačí,
aby svědek řekl na př.: Jan Řezníček pásl na
cizím pozemku výbrž musí udati, odkud to ví,
tedy na př. že sám Řezníčka pásti vidél, nebo že
se mu 8 tím Řezníček sám pochlubil, nebo že to
svědkovi oznámila jebo chasa domácí. Má-li svědek
určiti totožnost usoby nebo věci, o které se jedná,
buďtež mu přibodným ::úsobem představeny nelo
předloženy, na př. mí-li se dokázati totožnost
pachatele, kterého svědek sice viděl, ale jehož

jméno jest mu neznámo. Nešli se ma však osoba
představí nebo věe předloží, má ji svědek zevrubně
popsati a udati, podle čebo by ji poznal. Svědka
má vyslýchati starosta každého zvlášť tak, aby
při jeho výslechu nebyl svědek jiný; jestliže se
však výpovědi svědků rozcházejí, zavolají se svědcí
tí, a vyslechnou se znova u věci, v které se jich
výpovědi nesrovnávají. Po výslechu zůstanou svěd
kové při líčení tak dloaho, dokud jich starosta
nepropustí, neboť se může snadno státi, že jest
potřeba svědky opětně vyslýchati. Po výslechu ka
ždého svědka budiž obviněný otázán, má-li k jeho
výpovědi co připomenouti. Otázky svědkovi může
klásti netoliko starosta jako předseda trestního
soudu obecního, nýbrž i oba radní, kteří mimo
starostu ne soudu zasedají, avšak i obviněný nebo
žalobník i jich obhájci, všdy však musejí si v3
žádati svolení obecního starosty, který má právo
otázky. nemistné zakázati. (Výklad obec.sřízení.)

Obchodní smlouva Rakousko-Uberska
s Německem minulý týden schválena. Jí utrpí
hlavně vývoz našeho ječmene a chmele a pak do
bytka, jemuž Německo má právo kdykoliv uzavříti
branice. Ústupky německé naší textilní výrobě a
strojnictví jsou bez významu, zvláště proto, že
toho zboží k nám přiváží Německo mnohem více,
než-li od nás odváží. Německo svůj vývoz k nám
zabezpočilo si úplně.

Pre domácnost. Puding « uzeným
masem. Rozkrájí se na koláčky 1'/, šemličky a po
leje se 10 Išicemi mléka, aby z toho byla kabe; až
se to rozmočí, přidají se k tomu 4 člvatky, kapka
pepře a květu a tře se to asi 8 minut. Nyní se tam
přidá talířek sekaného vařeného wasa prorostlého, opět
se míché, psk se tam zamíchá sníb z těch 4 bílků,
zasype se Ižicí pšeničné krupice. hmota se vyleje do
dobře máslem neb sádlem vymazané a žemličkou vy
sypané formy, 8 vaří se to v páře 1 hodina. Pak se
to vyklopí, omastí a posype smaženou šemličkou, roz
krájíuadílkya nesenastůl. —Knedlíky saze
ným masem. 12 dkg. slaniny (může býti třeba va
řené, když nám zbude od uzeného masa) 50 rozkrájí
na kostičky s dá se rozěkvařit; pak se k toru dá
půldrahé na kostičky rozkrájené žemličky a u«maží
se to pospola. Když to vychladne, dá se k tomu I
žloutek a 3 celé vejce a tře se to 10 minut. Pak se
k tomu přidá již dřívo na koláčky nakrájené a 8 lži
cemi namočené 1'/, žemličky, přidají se 4 srcho
vaté lžíce mouk7 s vdělá se z tobo přiměřeně tuhé

se drobně, přidá se k němu troška utroubané žemličky
a ten bílek, z těsta se adělejí na prkénka 3 ploché
díly, do prostřed ae vloží nádivka, zabalí se to a vaří
se tyto knedlíky '/,
— Kapustové závitky kg vepřovéhomasa
syrového, zbytky vařeného masa úzeného se jemuě
usekají, připojí se k tomu 1'/, strouhané, mlékem na
vlažené šemličky, jedno celé vejce a jedeu žlontek
emažený, jedno vejce syrové, dle potřeby voli, malinko
květu a pepře. Hmota we dohromady promíchá, pěkné
zelné neb kapastoré listy ve malinko ovaří, do kaž
dého tobo listu se vloží kousek té sokaniny, pěkně se
sbalí, na kastrol se dá kousek rádla neb másla a za
vitky se v tom opekou. Pak se omaetek sleje, dá uo
tam lžíce bovězí polévky, kastrol se přikryje s nechá
se ještě na kraji plotny, aby to bylo dosti pro
pečené. Na stůl se k tonu dá kaše bramborová.
— Čajové trest. Dá ve vařit - |itr vody a
1/, kg cukru. '/, balíčku dobrého ruského Čaje dá
se do větší nádoby a naleje se na něj polovice toho
vařeného cakra s vodou. Za několik minut 6e to pro
cedí, a ještě se naleje na ten čaj asi '/, litru vařící
vody, aby se cukr z čaje proplákoul. Váe se procedí
cedníkom č-jovým a nechá se to vystydnout. Do sta
deného se dá jeden litr dobrého libu, lábvička (za 40
haléřů) ramové trosti a pak se to naleje do lahví,
Když se pije čaj, svaří se voda, přidá se do ní dle
chuti tresti a čaj jest hotový.

„Časopis katolického duchovenstva“
vstupuje do nové fáse. Již první sešit tohoto ročníku
představoje se nám s obsahem postřejším, a rozhledem
obsáh.ejším neš dříve se dálo. Jestliže vykonaly pře
dešló ročníky tohoto záslušného Časopisu pro kato
lickou věc dílo veliké, slibaje nynější ročník pracovati
na poli vědy s úsilím zdvojeným. Zvláště se nám za
mloavá rubrika „Slavice“ t.j. rozhledy věnované tbeo
logické literatoře národů slovanských, V tomto směra
pracovala již moravská „Hlídka“. Lečsporadické práce
v tomto oboru nám nijak nestačí, třebaže Hlídka
nama konels svoji povinnost čestně. Již dávno bylo
zapotřebí, aby takový přehled děl ae systematicky,
aby aspoň tituly včechdůležitějších prací slovanských
theologů byly postupné zachycovány v některém slo
van bé-« listě. Samo horování pro slovanskou vz'=
je us. -j málo prospělo bez praktických kroků, jaký
učinil uyní na př. Časopis kat. duch. Potřebí, abychom
s> náležitě poznali, abychom si dobře porozaněčli.
Jak dobře působilo * " i-obí, že časopis bohoslovců
„Museum“ otevřel h. «rnu pro slovanské kollegy ze
zemí jiných! S jakými sympatiemi vítají každé číslo
„Musea“ boboslovci jiného jazyka, vidoace, že i pro
jejich tužby v českém listě vyhraženo místo! Bylo

stavně nejen u bohoslovco, ule i u kněze. A tomuto
důležitému požadavku ajní se vyhoví velmi dobře
právě „Časopisom kat. duchovenstra.“ Doufáme, de
i u bratří jiného slovanského jazyka naleznou snaby
„Čas. kat. doch.“ přijetí nejvřelejší a až tito přiloží
ještě účinněji raku k vzájemné pomoci, budou „Slavica“
ještě rozmanitější a zejímavější. A jest věra radostné,
ze takovým způsobem poslouží se nejen katolické li
teratuře slovanské, ale že z tobo vzejde též prospěch
národnostním snahám slovanských národů vůbec. Pře
jeme-li každémů Aířiteli Cyrillo Methodějeké idey všeho
zdara, tonžíme, aby snaby „Časopisa kat. dach.“
zvlášť nalezly pochopení a sympatií nejširších. O ji
ných sojímavostech této znamenité revue zminíme se
ještě příště. — „Časopis katolického duchovenstva“

vychází desetkrát ročně, Předplatné obnáší 9 koram.
Expedici obstarává knížecí arcibiskopské knihtiokérna
v Praze.

Největší zvemy. Největšícha nejvícezvonů
má Rusko a tu opět především Moskva. Zvon jmé
nem „císař zvonů“ váží 200 tisíc kg.; ten spadl
r. 1737 a věže sv. Ivana, zarazil se do země a
byl teprv 1887 vytažen, má však tak veliký kus
hrany pryč, že člověk dírou tou pobodlně prolésti
může. V Auglii milají svonečkovou bru a mladí
lidé studují melodie zvonů; nejtěžší jeu úv. Pavla
v Londýně. Na zvony ve Francii působil vanda
lisgmz r. 1798 zhoubně; dekret národního kon
ventu zmochoval obce, že mohou zvony přelévati
v kanony. Poněvadž to přec jen tak rychle nešlo,
jak si komunardi přáli, zbylo jich ještě mnobo do
r. 1802, kdy křesťanské služby B. byly zase za
vedeny. Pařížskému lidu byl dobře zoámý zvon
Bourdon v chrámě Notre-Dame, na nějž se dávalo
v revoluci znamení. Ze Španělska byly vyvezeny
následkem saekularisace (zabrání majetku církev
ního státem) culé lodní náklady zvonoviny do
Anglie. Ve Vellile mají zvou, který dle lidové po
vésti sám začne zvoniti, když národu nebezpečí
brozí. Největší zvony má Toledo a San Jago di
Compostella. V Italii patří palma zvonu milán
skému, pak přijde teprv Vatikán V Nizozemí mají
rovněž rádi zvonečkovou hru, jak ji návštěvníci
pařížské výstavy až do omrzení denně elýchali.
Nejumělejší je v Alostě — pravé piano a bodí
nový stroj zároveň. Toto umělecké dílo vytvořil
šílenec; sestává ze čtyřoktáv zvonůdintonickysla
děnýcha z mechanickéhopřístroje ua tlučení. V R+
kou ku jest zvon sv.-štěpáuský na prvním místě,
pak přijde úenkenfeldaký a pak teprv 8v.-vítský.
Německo rná mooho zvonů z nejstarší doby za
chovalých, ježto tam ua církevní majetek nepřišla
taková pohroma. Kollnský, asi třikrát přelitý a
tudíž nezdařený zvon má asi čtvrtý díl váby mc
skevského. Poněvadž jej nelze rozhoupati — na
takové zvony, jak známo,8e jen tluče — zvoní se
naň jen velmi zřídka a v Kolíně mu říkají: die
Stumme v. Kčln.

V zájmu české katolické firmy.
Firma „Monopol“, akciová ovíčkárna a voskárn: v
Mladé Boleslavi, je skatečnou majitelkou továrních
podniků, které dříve náležely firmé Fr Sezemeký, jež,
Jak známu, upadla v konkurs. Nyní sovšak objevoje
na obzora znovu firma „Fr. Sezemský“ v Mladé Bo
leslavi. Majitelem jejím není však bývalý továrník
Fr. Sezemský,nýbrž evaugolík pan Bedřich
Vraný. Jak tedy, žo tato evangelicku firma vystu
puje pod jménem „Fr. Sezemský?“ Inu, jméno své ji
propůjčil jako figarant chudý obchodník vídeňský
Fr. Sezemský, jemuž ovšem ona orangeiická s.fčkárna
nenáleží. Je t to chytrý manévr, aby se myslilo, že
stará katolická firma znovu z hrobu vstala. Časopisu
„Čecha“ sděluje se v této veci následující: „Majitel
dnešu. firmy Fr. S+z+mský v MI. Boleslavi, ovangelík
Bedřich Vraný, zeť bývalého kdysi skutečného tuvár
bíka Frantióka Sezemského, a vědomím tohoto roze
ujlá obchodnictva cenníky, v nichž nápadným způsobem
odvolává se také na dvojí vyznamenání J. Sv. papeže
Lva XIII. a na jiná vyzaamenánu, jichž jeho tchánovi
Fr. S-zemskému dostalo se v době, kdy byl skoteč
ným továrníkem. Tchán evangelíka Bedřicha Vraného,
bývalý tovorník Fr, Sezemský, v konkore padlý, váak
£ důvodů «nadno pochopitelných žádného majetku
nemá. Odvolává se tudíš erangelík Bedřich Vraný
v tiskopisech svých na vyznamenání Jeho Sv. Lva XIiÍ.
způsobem, mírně řečeno, dobrodružným a uráží intence
takovéhoto vyznamenání způsvbem nanejvýše opová
žlivým a nechatným. České duchovenstvo, které dří.
vějšímu továrníků Fr. Sezemskému, jako tehdy če
skéma průmyslníku, se zvláštní přízní přicházelo vatříc,
saslahuje toho nejméně, aby takovýmto způsobem bylo
uváděno v omyl. — Skutečným majitelem firmy Fr.
Sezemeký, první české továrny Da voskové výrobky a
svíčky v Mladé Boleslavi, jest tedy evangelík Vraný
a nikdo jiný.“

Jubileum Nár.Jednoty Sereročeské.
Je tomu letos 30 let, co založena byla Nár. Jednota
Severočeská, a to zvlášť ne ochrana Českých menšin,
žijících v krojích zněmčených na východě, sovera a
severozápadě království Českého. Na oulavu jejího za
lošení jistě nejlépe se hodí jabilejní dar, vždyť úkoly
Jednoty stále rostou. Korana- ke- koraně a bude pěkný
jubilejní dar, jenž by byl pra..:+nem bodoncí zvýšené
činnosti Jednoty.

(Zasláno.)

Díkůvzdání.
V úctě podepsaný me.zvl v Pánu zesnulé

Anay Pokorné, členky Odbočky všeodbor. sdružení
křest. dělnictva v Sedlci, dě''= tímto veřejně za
obnos 20 K, jež mu jako „řebné s ústřední
pokladny Všeodb. sdružení hned a řádné vyplaceny
byly. Jesef Pokorný,

dělník v Malíně.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 28. ledna 1905. 1

1) plenice K 17 50—18'00, dita K 13:50—1880, ječme
ne K 13'30—00'00,ovsa K 7-40—780,prosaJÉ00'00
—0000, vikve K 16:00—00*00, hrachu (modrý) K 2400
—26-00, čočky K 2800-3400, jahel K26 00—00'00, krap
K 30-00—40'00, bramborů K 7-20—17'80, jetelového
semene červeného K 117-00—120'00, jetelového semene
bílého K 1123-00—000"00, růšáku K 00'00—00'00, máku
K 3600—00-00, lněného semene K 20 00—2400, 100



-kg žitoých otrub K 14-00—0000, 100 kg pěen. otrub
K 1300—00'00, 1 kg másle K 7-20—000, 1 kg sádla
vepřového K 1-68—0'00, 1 kg tvarohu K 0-28-—0*82,
1 vejoe K 0*10—0'00, 1 kopa zelí 0:00—0'00, 1 kopa
petržele K 0:00—0'00, 1 kopa kapusty K 1:60—2'00
1 hl eibule K 1400—16'00,1 kope drob, zeleniny K
050—1'00, 1 pytel mrkve.K£ 00—240, 1 kopa cerelo
0-00—0-00, 1 kopa petržsle 0:00 —0-00, 1 bl jablek 6*00
—17:00.— Na týdenní obilní trh v Hradci Králové

-dne 28, měs. ledna 1905 odbývaný přívezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 172, žita 140, ječmene 71, ovsa
119, prosa —, víkvo 8, brachu —, čočky 6/, máku
6, jabel 14, krap —, jetelového semínka 3208,
lněného semene —. 3%.)Zeleniny: zelí — | kop,
petržele — kop, kapusty !2 kop, cibule 7 hl, drobné
geleniny28kop,mrkve4 pytle, cerele—kop, brambor
20 hl. 3) Ovoce: jablek. 21 hl, brašek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 10 kusů, podavinčat 291
kusů, kůzlat 0 kuey.

P. T.

pánům sklenářům a zahradníkům
dodává

sklo do pařenišť
24x24 cm. za 9 bal, 26x26 cm. za 10 hal.,
30x30 cm. za 14 bal franco na kašdou želez

niční stanici, bedny zdarma.

Dobrý fermežový kyt
zeručené jakosti, 1 kg. 19 hal.

Diamanty k řezání skla
s koštěnou rukovětí,

S úplnou zárukou za bervadné řezání, kus za
3-— K poštovní dobírkou.

KV. SKUKERSKÝ,Hradec Král
803. proti hotelu »Merkur<. 3

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné číslo 812—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

do
křídové cesty, jesle, Bolí hroby, kříže, kasatelny,

spovědníce, křístelny, konsoly, svícny lustry, tíky atd. dle slohu kostelů,řesané rámcena obrasy,
premte, 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.

——

Přijmou se páni

na domácí SÍravu
počínajíc od 1. února.

Doptati se lze u p. Jos. Vencla,
majitele domu v Jifikově třídě v Hradci Král.

XAOOOOOOOXXOOCAAXAX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní

was“obleky
všech druhů.

Upozorňoji zvláště na svůj bohatě zásobený
sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Erál., Pětidomy, č. 288.

OR IOXIIOCIOOCIXIOCIOCICX

:ě

voskové"08
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové <“

(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
Jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránken velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av. přijímání a 8v.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

měty promístapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní"S

ve všech velhkostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do
poručuje veledůst. kruhům
duchovním největší speci

elní závod:

g zásilky v lehkých žočkách
aw frankodob. do všechstanic.

Nejjemnější jakost, výtečnáaroma, sur. 5 kg. K i2—, 1250, 13—, 142,
l4—, 15—, praš. 15.—, 16—, 1676, 17%,
18 75, 19-70, 2060 atd. Zaručená spokojenost.
Mnoho pochvalných uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jelínek, Slatiňany JZ.
Dodavatel e. k. státních úředníků.

C. a k. dvorní dodavatel.

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle liturgických před

5 pisů zhotovené, svíce polovoskové, pro svou |©
S| bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce (z

3 obětní a smuteční, bladké i krášlené, dále =

š k nastávající <- . 6>| době velikonoční |:
Z| paschaly příslušněvypravenéa ozdobené|
a (e beránkem, rány 8 krůpějemi krve, po-|
NÍ zlacená grane), triangle, vše v libovolné [S
pf velikosti; konečně kostelní svíce ste- |=
| rinové, Instrové, renaiseanční, barokové, |
-5| hladké nebo dekorační, svíčky tabulové,
| duté a všecky jiné druhy svíček nabízí
„S| nejlevněji stará česká c. a k. dvor. továrna S
„| na svíčky Š

J. PilnáčekJo Pilnáček ;:
A w Hradci Král. | Založenor. 1816.1

Závod doporučea nejdůstojmější biskupskou konss
stořá Ordinariátním listem s roku 1868. jj

„- Kávu0
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1 kg. za 2 koruny 50 hal

Ghrudimskou zdravotní Žitnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornou
obaluhou úploě spokojeni.

F. Chrudimský
v Hradci Králové.

doporučuje

nejlevněji

každého slohu,

ního náčiní



Akciový kapitál K 2,000.000-—,
Reservní |

a pojist. fondy ca. K 500.000-—

PR“ Založeno róku1868.

K sezóně

plesovýchtoalet
——— odporučuje

J. F. Langhans,
e. a k. dvorní fotograf v Hradel Králové,

svůj jedině zařízený atelier pro fotografování při

světle umělém.
Při úplně stejných cenách Ise za každé hodiny večerní poří
diti strojem mým snímku od denního světla k nerozeznání.

Převlékání v případě tom odpadá, jelikož snímky lze
provésti hned v úboru plesovém.

BWSvatební skupiny.

SEEK
|——

(E.Rozšiřujte

3 „Časové
6

G=5nB
Uplně nový nábytek

do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se smačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. a
Bližšísdělí Josef Andrejs, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
EJCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se naKP franko zašlou.

SSKDĚ(EB2XKEBDASPDXEBDKEBD

ACBIXCPI XCBDX PI X EJ

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekc
nejnovějších druhů pravýc

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských.
Četná UZNÁNÍ zvláště z 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.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X603 X663 XG6DXGB XCB

Za hospodyni.
Slečna 35 let stará, z dobré rodiny, která

v kuchyni Brejškova restaurautu naučila se vařiti
a všem domácím i bospodářským prácem rozumí.

prosí o místo za nospodyní Da faru. Laskavé pabídky pod šifrou M.F'. Praba-II. Spálená ul. č. 47.

*ODoOooooooOoOOOOOGOOGOOGOOGOSVína=
ku mšisvatsvaté

zaručená jen přírodní, jakož
1 jemná tabulová vína aid.

— doporoučí —

9 Wolf Bařtipán,
Hradec Králové, Adalbertinum.

*OOOOOOOs:

VO AVNňMCI/OD V Abe“ ETROIS
Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
Ná(0)

u5řá P,de

y7ŇMP DCX

Ů

K0EBem:
ÚN,l 3

VLSPo hudebniny (8š
EA w o vePOa Časopisy (R

BS ORP-českéi jinojazyčné-B =
+ má stále na skladěa můžeokamšité alk:
P S dodati 5

KSS) první královéhradecké knihku- =PNE, poctví a antikvariát V

v HradciKrálové. P
(Býv. závod Pospížilův, založ. r. 1808.) | ©

Anlikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě- ypě
leckých, místních a z bojiště. — (ik
Koupé antikvarních knih jednot [W
livých i celých knihoven. — Výměna | pěiké
knih. — Literatura cestovní, prů- .

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

j Seznamy knih a první sešity vycháso
jícíck děl na ukázku zdarma.
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Telefon č. (7. Psací stroj.
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Únorové vzpomínky hradocké,

Dne3. února 1766důstojníci inženýři, jmé
nem Heilman a Langer, předsevzali prohlídku
všech domů a zvláště sklepů v Hradci Králové,
aby se vypočetlo, co by včas nějakého obležení
mohlo se lidu do města vejíti a ve sklepích
i 8 věcmi svými ukrýti se před střelbou ne
přátelskou.

Podplakovník Pavlovský, který byl usta
noven za ředitele stavby pevnostní, příjel dne
7, února a již dne 17. t. m. vyšel rozkaz
k“ obyvatelům podměstí jak Pražského, tak
Mýtského, dle něhož měli se vystěhovati do
14 dní. Ukázalo se to brzy býti nemožné, ale
mnozí předce hned skutečně opustili příbytky
své, a hledali útulku ve městě, Pro jiné a
ovšem největší počet musila se teprv vykázati«
místa někde jinde, i vyšla na to dne 20. února
komissí, totiž podplukovník Pavlovský 8 pri
masem hradeckým Františkem Schneidrem a
jedním z konšelů, Františkem Švendou, na
kopec k sv. Janu, kdež ustanoveno místo od
kostela toho, při němž se již tehdáž nacházely
některé příbytky, až k silnici, která z lesů za
nynějším Novým Hradcem přichází od Holic,
aby se tu obyvatelé podměstští osazovali.

Hned potom počalo se odhadování domů,
které měly býti bořeny, a začátek vyplacení
náhrady za ně nčiněn na podměstí Mýtském,
kdež v měsíci dubnu bořeny jsou předně domy
od brány až ku kostela sv. Pavla i s kostelem
a Špitálem sv. Antonína, kterýžto byl odhádán
za 20.000 zl. Domy tyto byly dílem ještě spá
leništi od posledního ohně kozáckého (11. čer
vence 1762), dílem teprv sotva jakž takž nově
vystaveny; při kostele sv. Antonína dodělávala
se krátce před tím (1765) střecha na věži
rovněž pohořelé. Boření mosili opatřiti oby
vatelé sami, začež ponecháno jim dobyté sta
vivo k užití při novém stavení příbytků jejich;
kámen z kostela sv. Antonina, jehož boření se

očalo dne 5. květua, vožen jest na kopec sv.
ana, kdež měl stavea býti nový kostel pro

tamější osadníky. Několik jich počalo hned
stavěti, však ne na kopci, nýbrž po stráni
dolů vedle silnice holické, čímž vzala počátek
osada nazvaná odtad Nový Hradec. Asi pět
nových domků stálo tam již do konce toho
roku. Také kostel aw. Jakoba na louce, jenž
byl roku 1744 od Prusů velice zkažen, ale

-a

rozbořen ještě téhož roku 1766, nepochybně
pak také domy okolo něho v části podměstí
na půlnoční straně od města. Odhádán byl to
liko za 4000 zlatých. (Dra. V. V. Tomka:
„Místopisné paměti města Hradce Králové“.)

Literatura.
Casopis katol. duchovenstva. Roč.46. Seš.1.

Řídí dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampach,
dr. A. Podlaha. Obsah: J. Vaie: Úcta neposk. početí

B. Mario Panny v litarg. knihách hlaholských. —Dr. F. Kryštůfek: Jansenismus a jebo zábubný vliv

na ketol. státy, — P. A. Špaldák: Řečtí Otcové církevní o neposkvrněném početí Panny Marie. — Dr.
K. Statečný: Spencerovo „Nepoznatelné“. — Dr. K.
Vrátný: Pauna Maria v literatuře katol. Islandu. —
Dr. J. Samsour: Křesťanské missie a jejich kulturní

Mhr“ — Dr. Podlaha: Učenío neposkvrn. početí
arie Panny v Čechách před prohlášením učení tohoze dogma. — Dr. B. Spáčil: Volby papežské a tak

zvané právo exklasivity. — Dr. R. Špaček: Rozum a
učení o nejev. Trojici. Ve směsí jsou statě: Konku
renční příspěvek beneficiátů ke stavbám farním, roz
hledy v umění křesť., novicmistr examinatorem, ob
mezení práva řeholníků řádových, patronu beneficia
nepříslaší právo rekarsu v příčině úpravy faase, atd,
— Časopis vychásí nákladem kníž. arcib. knihtiskárny;
redakce v Praze IV.-68.

Skvostné dílo. Nakladatelství Al. Wiesnera
v Praze vydalo právě 1. sešit velkolepě vypravené
ho a illostrovaného díla Kras moravský a jebo pod
semní svět slovem i obrazem. Sepsal dr. K. Absolon.
V díle tom podán bude obraz kraje, jenž ae jišně od
Boskovic táhne k Brnu a vyniká horskými partiemi
1 divuplnými útvary v lůně semě skrytými, ješ jsou
nejssjímavějšími v končinách kolem Sloupu, Macochy,
Jedovnic a Krtin. V 1, seš. jest skvostný barvotisko
vý pohled na slonpské skály, tři obrazové příloby po
dávají pohled na situaci předsestapem do velké propasti
v jeskyních sloupských; vylíčeny tu dějiny Boskovic
a pohledy na město a okolí, cesta z Boskovic do Slou

M atd. Celé dílo vyjde asi ve 20 sešitech po t K vebůtách měsíčních.

Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův slov
ník naučný, dvoudílný. Přírační kniha obecných vě
domostí. Red. J. A. Šubert. Sešit 42. a 43. obeabuje
vysvětlení úsloví L — list e barvotiskovon přílohou.
Sešit za 60 h. — Ottova Laciná knihovna národní.
Serie 28., seš. 1. Síla slabého. Román. Z ruštiny pře
ložil V. Unzeitig. Sešit ze 20 h. — Slavische Roman
Bibliothek. V seš. 6. a 7. Jiráskův histur. obras o

„bojích Chodů sa svoboda. Sešit sa 33 hb.

|

|

Z nakladatelství „Umle“v Praze. SpisyJul.
Zeyera XIX. Karolinská epopeja. Seš. 14.—17. po 40 b.
— Sofie Podlipské spisy XV. Přemysl Otakar II.
Román. Seš. 12.—16. po 30 h. — Dějiny umění ná
roda čes. Napsal F. J. Lebner. S četnými illustracemi,
Sešit 34. za 70 h. — Válka rusko japonská slovem
i obrazem. Vychází redakcí J. Klecandy v týdenních
sešitech po 30 h. Sešit 23. — Obrazový spravodaj
z bojiště. Vychází dvakrát týdně redakcí J. Klecandy.
Číslo 92.—95, po 10 h.

Nákladem družstva Máje v Praze. Máj, bel
letristický týdenník. Bed. Fr. Herites. Roč. II.,čísí
19—21. Předpl. na čtvrt roku 2650 K. — Divadeln,
List Máje. Roč. I. Pořádají Dr. J. Borecký a L No
vák. Seš. 2. Roč, předpl. 4 K. — Noviny mládeže,
Roč. I. Pořádají V.Stech a dr. Kronbauer. Čís. 30
Vycházejí týdně; předpl. ns půl roka 1:49 K. — Ro
mánova knihovna Máje. Sešit 1. obsahuje J. V.z Fin
berka: Rozvrat. Za 36 h. — Korunová knihovna Máje.
Pořádá F. Heritea. Roč. I., sv. 2. J. D. Konráda: Pa
vučiny. Útyři novelly. Sv. 8. Dr. A. Panýrek: Zaa
menaní. — Kniba cest. Napsal V. Mrštík. Za 2 K. —
Mezi dětmi. Črty ze života malých a drahých. Napsal
J. Herrmann. Za 160 K. — E. Tróval: Silnější než
milování. Novela. — Poučná knihovna Máje. Pořádá
Dr. D. Panýrek. Sv. I. O líčení a ličidlech zvláště u
divadla. Napsal Mag. Ph. B. Morávek. Za 1:20 K. —
Lothar Suchý: Kniha lyriky,

Z nakladatelství družstva „Vlasti“ v Praze,
Vlasť. Časopis pro poučení+a zábavu. Roč. 21. Řídí
J. Škrdle. vís. 4. s bohatým obsehem. Roč. předpi.
10 K. — Vychovatol. Časopis věnovaný zájmům křesť,
školetví. Red. dr. R. Horský. Roč. 20., čís. 3. Vychází
dvakrát měsíčně za 6 K roč. S Katechetskon přílohou
roč. 8., čís, 2. Řídí F. Žandálek,
„Husitství ve světle pravdy. VydáváTisková

liga v Praze. Řídí dr. R. Horský. Vychází čtyřikrát
ročně za 1 K. Roč. II., č. 1. Českoslovanský katolík a
husitetví. Naše stanovisko na pravo i na levo vyme.
zuje a Ičihusity věcně probírá V. Koleš. Za 80 h.

Křesťanská škola. Časopis pro šíření idef ná
boženských v čes. školství. Roč. IV., čís. 2. a 3. Vy
dává a řídí V. Špaček: S přílohou „Obrana“ pravdy
křesť. ve veřejném šivotě. Vycházídvakrát měsíčně u
V. Kotrby v Praze II. za 6 K ročně,

Česká hudba. Časopis věnovaný České hudbě
vůbec, zpěva solovému i aborovému, směru světského
i efrkevního. V 1, čísle roč, XI. jsou práce zvučných
umělců Nešvery, Pauknera, Starého, Aupčky. Pořádá
Al. Strébl. Vychází v Hoře Kutné dvakrát měsíčně
za 8 K ročně,

Česká Žena. Časopis křesťansko-socialníchžen
a dívek. Red. M. Hasmanová. Nakladatel dr. J. Burian.
Boč. VII., čís. 4. Vychází jednou měsíčně. Administrace
v Praze 90—VI. Roč. předpl. 2 K.

Učitelský přehled. Nový časopis učitelský.
Čís. 1. Red. J. Černý. Vydává O. Hepnar. Vychází
v Hoře Kutné za roč. předpl. 4 K.

Co měsíc dal. Zpravodaj čtenářů a odběratelů
knih a časopisů českých i cizích. Vychází nejméně
10krát v roce za předpl. 2-20 K. Roč. I., čís. 1. Vy
dává nakladatelství Bursík a Kohout v Praze.8

Uměleckému ústavu pro malbu na skle

B.Škarda, Brno,
dostalo se za práce dodané v roce 1904

následujících odporučení:

Velectěný pane Škardo!
Okna Vámi dodaná Srdce Pána Ježíše a Panny

Marie jsou skvostná. Ostatní okna též nová od architekta
obstaraná všechna tekon — Vaše dvě jsou bezvadná.

Vlachovice, 18/5. 1904. Jan Horáček, farář.

Velectěný pane B. Škardo!
„Mobu Vás ujlstiti, že všechna 3 okna vůbec a

ob svatých na skle zvlášť jsou velmí jemně, zdařile
a slohu kostelnímu přiměřeně provedena a že věnovatelé
i ostatní farníci s této oadoby chrámu našeho mají radost
a jsou s ní spokojení. Vaši firmu mohu směle každému

8 veškerou úctou oddaný
V Cetkoricích, 13./4.1904.| Josef Kučera, farář.—

Velectěný pane Škardol

Pokládám si za milou povinnost„golovkt Vám svouspokojenost úplnou, jak s cenou tak é s uměleckým
rovedením tří oken, jimiž jste presbytář našeho chrámu
dně hodně vyzdobil. Přeje Vám všeho dobra znamenám

se v úctě dokonalé oddaný
Doloplasy, 7./2. 1904. Eduard Zlámni, farář.

Vaše Blahorodí!

Jest mí obzvláštním poléšením, že mohu Vaší ct.
firmě svou i svých farníků úplnou spokojenost s dodanými
3 Agurálními okny pro náš kostel i s jejích mírnou cenou
vysloviti. Obrazy nejsv. Srdce Pána Ježíše a Panny Marie
jakož i av. Anny jsou v pravdě umělecky provedeny, tak
že budou nejen vědy nejlepší ozdobou našeho kostela, ale

i chloubou a odporučením Vaší ct. Army- Mobu Vaše Blahorodí ubeapečiti, že v případě potřeby se jen na Váš
umělecký závod obrátím a jej též, kde jen možno bude,
odporučím. V dokonalé úctě

Lnková, 1./8. 1904. Fr. Král, farář.

VeleváženýPane!
8 potěšením vyslovují za krásné prove

dení dvou malovaných oken
Vám
SrdcePlně a Panny Marie

do kostela mého rodiště. Obě postavy jsou přirozené,
tváře volebné a výrazné, roucha až do podrobností pěkně
provedena Ornamenty jsou k celku přiměřené a ke go
tické klenbě presbyteria vhodně upraveny, barvy světlejší
voleny a velmi souladně, tak že souměrný celek činí milý
dojem a slouží k ozdobě kostela. Přeji Vašemnopravdu
uměleckému ústavu nejlepšího zdaru, pozdravuji Vás a
jsem v úctě oddaný

Fr. A. Slavík, školní rada n. o.
V Domašíné u Vlašimi (Čechy), 11./4, 1904.

Velectěný Panel!
Za vkusné, umělecké provedení oken Vašnosti po

vinné díky vzdávaje, aděluji současně, že se všeobecně
zamlouvají. Jsem úplně spokojen.

V dokonalé úctě Vašemu Blahorodí oddaný
Vylkov, 25./4. 1904. Fr. Kroutilik, děkan.

« «. Provedení okna, respektive malbysamé, došlo
všeobecnéhouznáníepochvaly.Vzastoupenípanafaráfe

Dvorce, 19./4. 1004. Fr. Hlavica, kooperator.

Velevážený Pana!
Dovoluji si Vám aděliti, že jsem s provedením oken

pro náš kostel úplně spekojen ; jsout úplně dle mého přání
a dle vyhledaného vzorku zhotovena.

V úctě dokonalé oddaný
V Bilčicích, 30./4. 1904. Josel Herzig, farář.

Pan B. Škarda, Brno!
Podepsaný jménem celé obce projevuje uspokojení

Vašemu Blahorodí za opravdu umělecky provedené okno.
Překvapuje každého, že Vašemu Blahorodí bylo možno
v tak kratinké době tak umělecky je provésti. S vše
obecnou chválou pojí se přání, ostatní okna také malbou
okrášliti. Projevuje Vašemu Blahorodí za velmi sdařilé
dílo svůj upřímný dík, budu se vědy snažiti Váš umělecký
ústav co nejvřeleji všude odporučiti a znamenám 80v úcté

Valtéřovice u Fulneku, 1 /5. 1904. Feliu Ktorioh,

Vaše Blahorodí!

Podepsané ředitelství děkuje Vám zs rychlé a pěkné

provedení okna do gymnasijní kaple zdejšího ústavu.obraz sv. Josefa Kalasanského, patrona kaple, i jeho
románské barevné orámcování ornamentální úplně uspo
kojují a jsou Vaší firmě ke cti.

Z ředitelství čes. obec. gymnasia v Kyjově, dne 6./6.
Josef Kivauna, ředitela konav.

Velovážený pane Škardo!

8 potěňením dovoluji si teprve dnes sděliti, že mí
nulýpon Šlek Váš montér práci dokončil. Všechna malovaná kostelní okna (7) nejen mně, ale i osadníkům velíké

překvapení a radost spůsobila; též všichni důat. pe panpatronátní komisař a jiní hosté u příležitostiletošní visí

tace vyslovili se nad prací Vaší velicepochvalně. Zvláštěkrásná a umělecky provedená jsou okna 8 obrazy sv.
Václava a sv. Vojtěcha. Račtež přijmouti proto mé nej
upřímnější díky zs rychlé, mistrné a při tom tak laciné
provedení práce. Okna se všeobecně líbí a zůstanou
vzácným skvostem našeho chudičkého kostelíka. Neopo
menu nikde Váš umělecký závod co nejvřeleji odporučiti.
8 nejlepšími díky Vašnosti v dokonalé úctě nejoddanější

Václav Šrámek, kaplan.
Brozany u Terezína, 6./7. 1904.

Slovutný Pane!
... B oknemjsem nejen já, nýbrži všichninavště

vovatelé kaple úplně spokojeni. Je pěkným doplňkem
hlavního oltáře a bude zároveň mluvčím pro P. L. firmu

M že není třeba pro dobrou prácí kostelní zajíšděti až0 ciziny.
Kyjov,7./8. 1904. Valentin Stanék, katecheta.

Pan B. Škarda, Brno!

Dnes byla okna zasazena a považují za svou milou
povinnost Vám své největší uspokojení vysloviti za vý
tečné a bezvadné provedení těchže. DěkujiVám a ojišťaji
Vás znovu, že Vaši rmu při každé příležitosti co nejlépe
doporučím a snameném v plné úctě

Vídeň, 8./7. 1904, Arnošt Lindner, architekt.

Vysvědčení.
Umělecký ústav pro malbu atd. p. B. Škardy v Brně

dodal pro domácí kapli našeho mateřského kostela ctihod.
Školských sester v Morav.Třebové podruhé již dvě nová
velká okna a malbou na skle. Dotyrzujeme pak, že jsme
jak po stránce umělecké tak co se ceny týká úplně spo
ojeni a doporoučíme proto firmu B. Škarda, Brno upřímně

každému.
Klášter ctihod. Školských sester.

Jan Hlačik, emer. farář, spir. ředit.
V Morav. Třebové, 18./7. 1904.

Vaše Blshorodíl

Dík pečlirému balení došla okna v plném pořádku
a byle zasazena. Jost to přední a největší okrasa našeho
kostela. Zasloužená pak a všeobecná je chvála šťastného
uspořádání barvitostí a pečlivého a dokonalého prove
dení, které veškeré naše očekávání překonalo. Přijměte

roto, ctěný pane, náš největší dík za námahu 8 pečlivost
aši, kterou náš kostelíček největší ozdobu získal.

Za představenstvo kostela sr. Oldřicha
u Pirku (Štýrsko), 1+./7. 1904. Val. Kapun, faráf.

Blahorodý Pán, pan B. Škarda, Brno!

Ochotně dosvěděnjl, že dodaná 2 malovaná oknapro chrám Páně v Prusinovicích i co do uměleckého pro
vedení 1 co do ceny mne i jiné pány i náhodou zde pří
tomného dokonalého znalce p. c. k. inženýra úplně uspo
kojila. Přeji zárodu Vašemu všcho zdaru!

V Prusinovicích, 15./10. 1904. Jesef Lužný, farář.



Vaše Blahorodí|
Obdržev Vašnostiu Jist ze due 13. t. m. 8 účet ze

dne 14. t. m. sdělují, že jsem s okny spokojen a že se
všeobecně líbí. .

S pozdravem jpřátelským trvám Vašnosti v úctě

oddaný Fr. Kunstmůlier, arcikněz.
V Norém Městě (Morava), 17./10. 1904.

Ctěný Pane!
<.. Okuo se libí; je hezké.

Fr. Klue, děkan.

Košice u Kutné Hory, 17./.0. 1904.

Ctěný Vanel

Prosím byste prominul, že jsem dosud neodepsal
na Váš ct. list ve kterém mně posíláte účet za okna. —
S okny jsem velmi spokojen a líbily se také velmi vy
socedůst. pp. arcibiskupům, kteří byli na posvěcení kostela.
Ujištuji Vás, že vždycky budu Vaši firmu při každé pří
ležitosti co nejlépe doporučovat. Se srdečným pozdravem
a v úctě X. K. Slominski, probošt.

Kaczika (Bukovina) 12/11. 1504

Pan B. ŠKARDA, umělecký ústav pro malbu, leptání a
broušení skla v Brně.

Podepsaný kostelní konkurenění výbor klade sobě
za čest vzdáti Vám vřelý dík za umělecky a solidně pro
vedené zasklení oken v katolickém cbrámu Páně v Orlové
barevnými skly kathedrálními. Veškerá okna, počtem 39,
mezi nimi 3 růžicová o 4 m, v průměru jsou „provedena
v krásných harmonických barvách a jak kolorittaki pro
vedení se líbí každému. Poněvadž i cena je velmi mírná,
můžeme ctěný Váš umělecký závod všude co nejlépe do
poručiti. Přejíce Vám i nadále plného zdaru, trváme
s veškerou úctou

Kostelní konkurenční výbor.
V Orlové, dne 20./12. 1904 Předseda: P. Kanla.

Apeoccdetdech KÁŘÁŘKŘÁ
é Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,|
látky sro dámy,

bílé i trikotové pro dámy i pány,

Baf“ nákrčníky, "BE

veškeré prádlo

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje, j
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

gp> kanafasy, "W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

tury, dámské ručníky atd.

můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro

žení, nikde jinde nenalezne.

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

: doporoučím v jakosti nejlepší a
Č . oza ceny nejlevnější.

Doporučuji velectěnému P. T. obe
censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,

hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

POPEPEKO

čis. 136. Velké náměstí

m- Kávu
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1 kg. za 2 korany 50 hal.

Ghrudimskou zdravotní ŽÍŤNOU Kávu
6 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornou
obsluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
v Hradoi Králové.

4 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.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelích
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 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 vsazením.

l Veškerérozpočty,skizzyi odborná
W $ rada bezplatně, bezevší závaznostia kudefinfijvníobjednávce.
Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “(jišj

Založeno roku 1836.

Pilnáčkovo

=
Cat

=< 6/2 =<CD C"2<Po“ <===

Wyrábistaráčeská

továrnanamýdlaaevičky
J,Pilnáčekizrárove.

jest pravé, nepadělané jádrové mýdlo nejlepší
jakosti, velice vydatné a při tom

—ryze český výrobek| —
Podporujte proto náš český průmysla kupujte vždy

a všude výhradně jen

„Pilnáčkovo mýdlo s ovečkou“!

Továrnarr:
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU$ Jos. Tomášek
. ve Vysokém Mýtě,

4 dříve sávcd na sužitkování ovoce, salošený*
ČEAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechá

— nabízí —

rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

opomorňajenezvlášťna ný a při takoveja koňak a výbornouosti velmi levný
aHvovici, vše 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 ji
nými diplomy s právem rašení slaté (medaile

Vzorky zdarma a franko.

Chrámové svíce
voskové < savičkya obět.před

dle liturgických před= měty pro místa pout
pisů vyráběné, - nické, prvnější pří

polovoskové = Půobené, obrázky0
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce „ustry,,svíce kostelní ste
(paškaly) s krůpě- arinové
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
: svíce obětní "BE

ve všech velikostech

sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
= jakož i veškeré do oboru:

sv. přijímání a av. | toho spadajícívýrobkydo

biřmování se stuhami porněnje veledůst. kruhům8 případnýminápisy, onto

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální sklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovanl.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Veledůstojnému

duchovensívu!

Jan Slané
Praha-!,ul.
Kar. Světlé,

. J čís.19 n, roh
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 náčiní,
ako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob«. a td., vše

. přesném slohu církevním. Staré. : , předměty znovu opravuje v původní
inteuo: 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 4
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednodaššího do nejstkvostnějšího. Chndžím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše pomílám již posvěcené.

6
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PIANINA

aHARMONIA

nejnovějších
W soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna
AL. HUGO LHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- $
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

Cenniky zdarma a fraako. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.
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Ve vážné chvíli.
(8) Čeho nikdo neočekával, stalo se: Tisza

ve volbách poražen, a co hlavně váží, mnoho
mandátů dostalo se straně neodvislosti, straně
Košutově, která rázem počíná ovládat poměry
a vlivem svým mocně zasáhne i do Cislajtánie.
Doch Košuta Lájoše počíná strašiti. A kdyby
to bylo jen strašidlo! Jest to však až příliš
jasná skutečnost, že většina maďarského národa
sleduje myšlenku poahé personální unie a —
pak snad tuké to, co jest ještě za ní. Starý Ko
Šut byl revolucionář, mladý jest také, ale re
volace jeho má jinou formu, formu dle dob a
poměrů.

A nojen Košnt, také strana vládní, mi
vistři i tajní radové pracovali k témuž účelu.
Všichni ti vysocí páni uherští státnického
ducha vůči potřebám říšského celku jen před
stírali, nebof nelze ani dosti oceniti národc
hospodářské oběti, které pro obranu prý vyš
ších zájmů celkových na Předlitavsku postupem
času vydřeli. Pracovaly tedy i vládní strana i
oposice velmi promyšleně. Někteří z vládních
španělskou stěnu říšské lojality již otevřeně
odkopli. Zejména Banffy svým okázalým pak
továním s Košutovci dokázal, jakého císař Ra
Kouský měl v aém ministrpresidenta a zastance
doulismu. Rovněž Andrassy, Szóll a mnozí jiní
členové vládní strany překrásně se vybarvili.
Předstírali sice zámiaku, že přidali se k opo
sici, v porušení jednacího řádu ze strany Tis
zovy, ale ve skutečnosti navětřili připravenoa
již úploě duši lidu, jenž prostřednictvím hla
sovacího lístku vyslovil se proideály, za které

ředkové jeho r. 1848 prolévali krev. Ostatně
Jest také velmi podivuhodoaneprozíravost jinak
bystrého Tiszy, že se odvážil porušením
jednacího řádu rozdrážditi oposiční tygry,
8 nimiž celá ostatní společnost oherská má tak
vysoce vyvinutý smysl ústavní.

Does již můžeme docela dobře porozuměti
nedávné minulosti. Když oposice v uherském
soěma boařila proti branné předloze, ministr
Széll chtěl ji unaviti politikou vyčkávací, cou
vaje před každým násilím. Nevida však žádného
výsledka, poděkoval se z vlády. Tisza nabídl
své služby, že oposici zlomí. Ale jak rozuměno
bylo národnímu duchu a jak málo důvěřováno
programu říznosti, vysvítá z toho, že Tisza
ani nenalezl osobností, ochotných vstoupiti do
jeho kabinetu, Přišel Khuen-Héderváry a musil
poníženě smlouvat s Košatem, načež předloha
branná odvolána.

Tehdy nabídl dr. Kórber demisi svého
kabinetu; tak na něj účinkovala kapitulace
korony před uherskou obstrakcí. Vůbeckraby
starorakooské jaty byly stíšněnon náladou, jež
jim vnukala předtucha osudného rozkladu,
jehož stly ukazovaly se vždy mocněji. Po ú
platkové aféře rjeckého gavernéra musil Khuen
odstoupiti a vystřídal ho řízný Tisza, jenž ať
vědomky nebo nevědomky vypsáním voleb pro
razil hráz úplné potopě.

Důsledky vyrovnání, jež uzavřeno bylo r.
1867 bez zřetele na varovné hlasy s Rakou
skem dobře smýšlejících politiků, | politiků
zejména slovanských, jsou již tady a rádi vč
říme, že vítězství strany Košatovy ve Vídni
způsobilo úžas a veliké obavy. Hříchy proti
spravedlnosti v r. 1867 spáchané se nyní krutě
mstí.

Stala se zpronevěra na historickém po
slání této říše. Mělať býti dle Palackého štítem
stejnoměrného rozvoje kultarních sil všech
v ní sloučených národů a zatím tento cíl,
pevnou její existenci do budoucnosti zaručující,
byl obětován choutkám po prvenství v německé
říši. Nevzniklť novověký stát uberský ve vlast
ních poměrech uherských, uýbrž na bojišti a
Hradce Králové. Když totiž dávný zápas mezi
Vídní a Berlínem o primát v Německa poráž
kou u Králové Hradce setkal 86 s nezdarem,
Vídeň neochábla a její úsilí opětně neslo se
k tomu, aby ztracená posice byla znovu zí
skána. Pěstitelem této politiky byl hlavně
Beust, jenž s nejvyšším svolením skoncoval

vyrovnání uherské, aby Rakousko pro případ
nové války krylo si záda, usiloval též o zají
štění Němců, aby v případné válce proti Ně
mecka zachovali věrnost svému císaři. V tormto
případě ©ústavou prosincovou v Cislajtánii
vláda dána do rakoa ceatralistických Něrmců,
v onom Slované v Traoslajtánii vydáni na
pospas Maďarům. Bismark však Beustovi, jejž
převyšoval o několík hlav. dobře viděl do ka
ret. Zajistiv si přátelství Ruska, vyvolal válko
s Francií, jejíž porážkon předešel odvetné pří
pravy Rakouska a polekal jeho vláda tak, že,
vzdavši se útočných zámyslů, hleděla usmířiti
Čechy jako budoucí opora proti rozpínavosti
vítězného německého císařství. Mezi předáky
českými a vyrovoávactím ministerstvem Hc
benwartovým jednání o fondamentálkách r. 1871
vleklo se příliš dlouhou. Zatím Bismark spo
řádal věci s Francií, ubezpečii nás přátelstvím
Berlína a již toho roka položil základy ke
spojenectví s Rakouskem. Žádaje, aby živel
slovanský od řízení státa byl vyloučen, získal
k účelu tomu Maďary a Beusta, čímž se stalo,
že vyrovnání s českým národem bylo zmařeno.

Život národů však nedá se udasiti smlav
nými paragrafy a práva jejich nelze umlčeti
libovolnými kombinacemi státníků. Dualismem
a prosincovou ústavou r. 1867 rozdělena moc
v tomto státě mezi Němce a Uhry a tím po
ložen zárodek vleklé krise a neustálých otřesů.
Uhři, jak podávají důkaz poslední volby, spějí
k úplnému rozpolcení říšského celku a hýč
kání Němců v Cielajtánii mimo vnitřní slabost
způsobuje, že obrana proti vyděračnosti ma
ďarské nemá žádných výsledků.

Nedá se popírati, že situace volbami
v Uhrách nastalá jest pro Předlitavsko aepří
zniva. Problašají sice ještě dnes Košutovci,
badoa-li sploěny jejich určité požadavky, že
zůstanou v celním 4 obchodním spojenectví
s Cislajtánii, ale to bude již blabosklonná
ochota silnějšího k slabšímu a další vykoři
sťování, podepíraná možností výpovědi. Cislaj
tánii proti nátlaku uherskému zbývají dvé
cesty. Baoď dopastiti rozluku hospodářskoo,
jež bude předchůdkyní politické, anebo vynu
natiti zachování dualismu svorným postapem
národů v této polovici říše, čemuž musí před
cházeti soulad vnitřních její poměrů. Smíření
Čechů s Němci stává ve nalehavou státní po
třebou, a nelze dnes předpovídati, zda v chy
staných úmlavách bude hověno vašemu práva,
anebo zda zvítězí bezohlednost Němců, sílených
agitací všeněmeckon 8 oporou zahraniční. Ná
rodu našemu nadchásí vážná chvíle, v níž bude
ma osvědčití pevnou disciplinovanost, politickou
prozíravost a soustředění sil. Na místo toho
vidíme, kterak lidé, honosící se vysokými a
širokými obzory, tonou v malicherném doktri
nářství a pořádají štvanice proti katolicismu.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 8. února.

(Příklad, jak se dá v Praze konaná veřejná schůze
třebas „o odlidňování Malé Strany“ docela věcně
zkritisovati a annulovati a prolo jak příště třeba
moudře, opatrně a rozvážně na takovéschůzí mluviti).

„Občanský klub malostranský“ v Praze
svolal aa pátek dne 3. t. m. veřejnou schůzi,
v níž bylo za předsednictví zemského poslance
p. dra. L. Pinkasa rokováno „o odlidňování
Mali Strany“. Avšak výše úrovně na schůzi té
vedené debaty, pokod se obsah její ua širší
veřejnost dostal, zdá se zůstávati daleko za
okolnostmi přítomné naší doby v ohledu každém.
Poněvadž dnes není žádoucno ani přípustno,
aby se v našem král. blavuím městě důležité
veřejné schůze takovýmto ve výsledcích mar
ným způsobem odbývaly a uby se závažné,
hluboké kořeny mající veřejné otázky směly
povrchním, nerozváženým povídáním rozma
závati, pokládáme za potřebné a včasné, jádro
debaty oné veřejné schůze podrobiti věcné
kritice.. Máme za to, že 60 pražské občanské
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kluby a jednoty za minulého čtvrtstoletí př
džbánečka již namlavily tolik, že nastal ko
nečně čas, aby z jednání jejich také Praha
něco platného měla. Až doposud mnoho klu
bovních řečí byla obyčejně jeji škodal Proto
nemůže vaditi, když se několikráte debata ve
řejných schůzí věcně uvede na pravcu a pří
slašpou míra, aby příště v nich slovo vedii
mužové, kteří mají o projednávuném předmětu
věcný a klidný názor jak zpět, tak i do bu
doucnosti až kteří se na veřejný projev dů
kladně připraví a dobře si ho rozváží.

Na výše zmíněné četně uavštívené schůzi
zahájil rokování o odlidňování Malé Strany pan
Ja nHerain, který po obšírném výkladu bisto
rickém, v němž přednesl přední data statisti
cká o počtu obyvatelů a sice dle národnosti,
pohlaví a náboženství, uvedl příčiny úbytku
obyvatelů na Malé Straně, z nichž nejhlav
nější jest umistňování různých úřadů stát
ních, vojenských a zemských v budovách s0u
kromných, následkem čehož vyprazdůují se
staré domy a nové nestaví přes to, že bylo by
stavebních pozemků dosti, kdyby zbouraly se
různé budovy, jako vojeoská kasárna na Újezdě,
vojenské pekárny u lávky, zahrada anglických
panen a j. v. Bylo by záhadno, aby stát po
staral se o důstojné umístění svých úřadů, ze
jména pak místodržitelství v budovách nových,
nikoliv však na újmu Malé Strany. Totéž platí
i o zemském výboru. Jiný řečník viděl vinu
stále stvupajícího odlidňování Malé Strany
v nedostatku moderní komunikace, další hledal
vinníky toho zejména ve zdravotním reterátě,
kde nepřihlíží se na spoustu bytů podkrovních
A podzemních, jiný mlavčí žádal, aby se k vůli
Malé Straně nestavěl most z Mikulášské třídy
na Letnou, další chtěl, aby průmyslový rach
na Malé Straně oživl a podle toho pak vy
padla napotom přijatá „resoluce“. Komu reso
Joce ta bude zaslána nebo předložena, nevíme.
Ale bude-li obsahovati to, co bylo dle referátů
novin v pátek ve příčině odlidňování Malé
Strany promluveno, tuk jest přepisování její
zrovoa takovou maroostí, jakou byla celá schůze,
již resoluce ta korunovala, Iostance, jimž bode
podána při avé nejlepší blahovůli k Malé Stra
ně masí ji prostě odložiti jako projev za
dnešní doby nanejvýš naivní, a pro zájmy Malé
Strany dokonce i nebezpečný.

Kdo bistorické a z nicb přirozeuě vyply
nuvšÍ pražské poměry nynější věcně a od kc
řene jejich sleduje, pohlíží na přítomné od
lidňování Malé Strany jako na zcela přirozený
důsledek jednak stávajících státních poměrů
a pak jako na ovoce rozvoje Velké Prahy, s nímž
každá její část musí nezbytně počítati a i proti
své vůli oběti mu přinášeti. A proto ve pří
čině té několik vážných slov.

Pokládáme a to úplně právem, proti ně
maž námitky jsou a limine nepřípustné, Hrad
čany 8 jejich podhradím, Malou Stranou, za
královský diadém naší matičky Prahy. Když
se někdo o historii Malé Strany ojal slova,
veměl opomenonti ve své řeči klásti na to
nejpřednější důraz, že Malá Strana jest histo
rickým i věcným důsledkem Hradčan, krá
lovského brada, v jehož existenci sluší hledati
nejen její počátek, ale také veškerý další
rozvoj. Proto s poměry na královském bradě
na Hradčanech panajícími úzce jsou spojeny
také poměry malostranské v ohiedech všech.
Když oa Hradčanech sídlil král se svým dvc
rem, bylo na jejich podhradí, na Malé Straně,
poměrně zrovna tak živo, jako bylo živo na
nádvořích bradčanských. Když však na Hrad
čanech zavládlo ticho, když nejsou středem
života a ruchu ani města Prahy, která má
svou hlavu na staroměstské radnici, ale když
nejsou Hradčany kolem královského dvora
jako drahdy soustřeďajícím bodem celého krá
lovství a všebo, co 8 representací koruny sou
visí, pak docela přirozeně Malá Strana, jejich
bezprostřední podhradí, masí sdíleti klid, ticho
a bezšivotnost své matky, Hradčan. Osady jejich
jsou těsně sloučeny. Když kvetly Hradčany,
kvetla Malá Strana, až budou Hradčany zase
kvésti, bade se docela přirozeně a poměrně



k tomu rozvíjeti Malá Strana. Takovýmto způ
sobem sluší pohlížeti na malostranské poměry
ze stanoviska historického, které podmínky
jejich rozvoje a olidnění docela jaeně vysvětloje.
Statistika Malé Strany závisí od statistiky
Hradčan. Když ty budou do poslední místnosti
jasným svým pánem nebo členy panující ro
diny obydleny, ihned pomine příčina k řečem
o odlidňování Malé Strany. S tím se tedy masl
počítati především a hlavně, zejména když se
o obyvatelských poměrech na Malé Straně
mlaví. Lidé, kteří by měli své povolání a za
městnání na Hradčanech, nebudou bydleti na
Vinohradech, jako nebydlili oa Poříčí, když
na Hradčanech královský dvůr efdlil.

Podle referátů o schůzi, která dne 3. t. m.
o poměrech těch jednala, bylo na ní tohoto
momentu zapomenuto buď docela, nebo byl
vysvětlen tak nepatrně, že si ho žurnalističtí
referenti všimnouti nepokládali za potřebu.

Rozkvět Malé Strany závislým jest ve
přední řadě na poměrech své matky, na oby
vatelstva Hradčan. To jest historické faktum.
Že na Malé Straně omístěny jsou nejvyšší po
litické, soudní a samosprávné úřady, to jest
jenom důsledkem historické odvislosti Malé
Strany od Hradčan a badou-li lokální malo
stranští politikové pracovati nynějším svým
způsobem, může se snadno státi, že pro úřady,
jež jim nyní na Malé Straně překážejí, budou
vystaveny nové budovy — jinde. To se již do
jisté míry z docela správných důvodů stalo!

Drahdy totiž na Malé Straně byl umístěn
ústřední zemský poštovní úřad, hlavní pošta,
k jejíž budově se ze všech stran denně ejížděla
a odtud se zase rozjížděla sta poštovních do
stavníků a diligencí. Na Malé Straně se z pošt
vystupovalo a do pošt vsedalo, tak že bývala
v ohledu tom centrem příjezdu a odjezdu
z Prahy a do Prahy, jež však bylo za naší
doby mutatis mutundis dachem času rozděleno
na různá nádraží. Změnoo dopravních pro
středků utrpěl tedy hospodářský prospěch a
společenský ruch Malé Strany tak, že zavede
ním železníc a umístěním hlavní pošty v jiné
příhodnější k tomu části města ovšem že
přestala býti tím, čím bývala druhdy, nejživější
částí celé Prahy! Slavné malostranské hotely
a hospody, jež byly na bývalém způsobu cesto
vání závisly a podmíněny, dávno zanikly,
spojený s tím obchod a Šumzde atachl a proti
tomu jest každá resoluce marnosti, neboť to
všecko způsobily duch času a změna celého
života.

Z toboto vylíčení svrchu uvedených dvou
historických momentů jest jasno, že nastalé po
měry nové doby pokládají poslání Malé Strany
pravíme na ten čas za odbyté, neboť opětné
obydlení královského hradu na Hradčanech by
jí některou náhradu rozhodně poskytlo. Ale
resolnce dne 3. t. m. přijatá takové tonby ani
nepronesla, což ovšem že překvapilo tím více,
když v jiných čtvrtích města se Často ve ve
řejných schůzích po obydlení královského hrada
toužebně volá a spatřuje se v něm zájem celé
Prahy vůbec, na což vždycky kladl zejména

„bývalý primator Dr. Podlipný velikou vábu.
Avšak dnes se musí doznati a třeba se s tím

FEUILLETON..
Ze života nalezenoů.

Napsal Josef Vána.

Zvláštní způsob výdělku a obživy mnohých
rodin na Českomoravsku jsou nalezenci.

Kdo jsou nalezenci?
Jsou to ony ubohé bytosti, jichž matka,

sotva že jim život dala, již více se k nim nehlásí,
jsou to ony ubohé bytosti, jež nepoznaly, co to
blabodárné teplo mateřského objetí, co to dětinský,
rajský život u krbu oteckého. Jsou to plody i
veliké, vášnivé lásky, i dítky hnusné, šeredné
rozkoše.

A těchto ubohých tvorů naleznete po ves
nicích na Českomoravsku na tisíce. Setkáte se
s nimi v kolébce, vidíte je na návsi, ve škole, na
pastvě, všude, všude. Samý nalezenec. A mají-li
samo sebou v každé chalupě svých dětí celý houf,
nalezenci je zdvojnásobují. A proto na ÚČeskomo
ravska tolik dětí,

»Se vším jsou tam v té mizerii pozadu, jen
s dětmi jsou tam až tuze napřede, vykládal jeden
sedlák z kraje doma, když se byl z té české Si
biře vrátil.

A není snad chalupy, není stavení, kde by
nalezence neměli. Nebývalo však takto vždy. Te
prve v posledních patnácti letech tak se to tam
rozmohlo.

Sotva matka ditě své odkojí, sotva mu za
váže do košilky dvacetník, čili sotva že mu dá,
jak říkají »kozu«, ba mnohdy i když ještě své
vlastní dítě kojí, již jde na faráře, aby jí dal vy
svědčení, aby si mohla jeti do Winklhausu (Fin
delhaus = nalezinec) pro dítě. A při takovýchto
žádostech o vysvědčení odehrávají se i truchlivé
i směšné scény a vedou se řeči, že nad nimi člo
věk i zaplakati i zasmáti se musí. Zaplakati musí
nad tou strašnou bídou, která tam mezi tím lidem

smířiti, že duch časn a rosvoj Velké Praby
Pracuje proti Jokálním zájmům Malé Strany
dále a sice e nezastavitelnou a neúprosnou
důsledností.

Drohdy, ještě před 30 lety býval Karlův
kamenný most přes Vltava jediným kommuni
kačním spojítkem pro náklady a těžší vozy
nejen v Praze, aje pro velkou část celých Čech.
Malou Stranou musily býti následkem toho
protaženy ročně miliony centů břemen, musily
tady projeti statisíce vozů a navětíviti ji mi
liony osob. Tomu však ducb času učinil přítrž
nejenom zavedením železných dráh, ale také
tím, že větší část Praby na Smíchov a do Ho
lešovic nemůže a nebnde dnes jezditi a cho
diti jenom k vůli malostranským obcbodníkům
po kamenném mostě. Proto v posledních desí
tiletích zbudována byla přes Vltavucelá řada
nových mostů, jež kommonikační proud od
Malé Strany docela přirozeně odvrátily a od
vedly. Proti této těžké ráně se brániti jest
prostou marnosti. Co bylo, to bylo a dnes pí
Šeme rok 1905., který nad námi letí s docela
jinými úděly, nežli jak se žilo před padesáti
lety. O tom sluší věcně uvažovati a nutno na
to se oblížeti. Zašlý; mrtvý již čas vzkřísiti se
vícekráte nedál To předce jest jasno, že dnes
a vždycky příště na Malou Stranu půjde jenom
ten, kdo tam má co dělati, a že tam bude by
dlet jenom ten, kdo v tom shledává osobní
výhodu anebo nutnost.
„Odpor proti dalšímu umístňovánía roz

šiřování úřadů na Malé Straně, jejž zejména
pan Herain tlamočil, jest nám nepochopitel
ným. Jest-li totiž budou Malostranští proti
umístění úřadů brojiti, může se jim velice
snadno státi, že jim bude v ohledu tom nad
očekávání ochotně vyhověno a že potřebné pro
úřady místnosti budou vyhledány v jiných
čtvrtích města, jako se stalo 8 finančním řidi
telstvím. Staré i Nové Město jistě uvítejí to
s otevřenou náročí.

Brojení Malostranských proti umístňo
vání úřadů v činžovních domech na Malé
Straně připadá nám zrovna jako jednání jisté
části obyvatelstva pevnosti Josefova. Když totiž
bylo svá doby v Josefově umístěno velitelství
IX. armádního sbora a do Josefova se nastě
hovala řada k úřadům těm náležejících osob,
tu slovem i tiskem začalo se to přetřepávati
z různých důvodů, vlastně z dlouhé chvíle tak,
že konec konců jest, že dokonce i vojenská
správa z těch různých kritik nabyla přesvěd
čení o nevhodnosti Josefova pro umístění ar
máduího velitelství a mudrování všelijakých

posuzované a odsnzované umístění jeho přelo
žila do — Litoměřic. Nyní je z toho v Jose
fově nářek, bledá se vinník toho, ale každý
bývalý kritik zapírá svou záslubu o to, že 8e
mu to nelíbilo a že k odstranění umístění
armádního sboru z Josefova nejrůznějšími
řečmi pracoval.

A nyní slovo! My předce v Čechách
všichni víme, že 6e z německé etrany mocnými
prostředky pracuje k tomu, aby zemská správa
ve všech svých odvětvích byla rozdělena na
českou a německou a že jdou rozhodné hlasy,(————————>
panuje a nad závistí, která jímá každého, když
vidí, že jeho soused vydělává o krejcar více. A
zasmáti se musí nad těmi naivními, ba řekl bych
bloupými důvody, jakými svou žádost doprovázejí.

A není opravdu na Českomoravsku na něs
kterých místech výdělku. Ten lid by rád pra
coval, třebas i skály lémeal a drtil, ale není, kdo
by mu krejcar za to zaplatil. Žádny obchod, žádný
průmysl, jenom to zemědělství. A jek bídné ze
mědělství| Travička na lukách jako špičky osin a

často samá chrpa. Jediným místem, kde lze vy
dělati, bývají obyčejně jen dvory a tu vydělá muž
v zimě 20 kr. a v létě 40 kr. denně beze stravy.

A jísti se chce a krků tolika rok tak dlouhý
— tak dlouhý

A proto si berou matky kojitelky nalezence,
aby aspoň poněkud tu bídu broznou a bez konce
trvající umírnily a zažebnaly. Dostanou z Vídně
první rok 72 zl., druhý rok 60 zl. a pak až do
šestého roku nalezence 48 zl. na rok. — Toť ně
jakých peněz, toť nějského bohatství! A když do
stane nalezenec po uplynutí jednoho roku =kozus,
dostane kojitelka 10 zl. odměny. Když pak je na
lezenci 6 let a odvádí ho, obdrží 50 zl.

Z Prahy jest plat poněkud menší než z Vídně,
jenom že cesta z Prahy se kojitelce zaplatí;
z Vídně pak i do Vídně musí si cestu platiti sarna,
tak že, zemře-li jí díté za měsíc nebo. dříve, ne
dostane ani to, kolik ji stála cesta a má pak vlastné
ještě škodu.

Přemnohé matky, aby jim to stálo za to,
vezmou si nalezence zrovna dva.

Ubohé matky! Jak trpce musí zaplatiti ten
groš v očích jejich tak veliký! Krví, svou vlastní
krví skrápějí každý ten krejcar a jest to břích
zrovna do nebe volající, jský tu páše na ubobých

a trestu bodná nesvědomitost "svůdců panenské
čistoty.

aby německá její oddělení byla umístěna v ně
meckých městech A hlasům těm popřává se
ochotný slach. A tážeme ae nyní, nemohou si
£ toho vzíti němečtí politikové vítanou záminku
a poukazovatik tomo, že v samotné Praze ve
veřejných schůzích se proti potřebnéma umí
stění a rozšiřování zemských úřadů brojí ? Jest
totiž otázka, jest-li by za nynějších poměrů
v Čechách Němci k tomu svolili, aby 80 nové
budovy pro místodržitelství, pro vrchní zemský
soud, pro úřadovny zemské samosprávy stavěly
v Praze a jest-li by všemi cestami a vlivy ne
pracovali k tomu, aby potřebné nové úřední
bodovy pro německou agendu vystaveny byly
v německých městech? Pro českou agendu by
stávající budovy v Praze na Malé Straně již
docela dobře postačily! Nejaté místnosti v čin
žovních domech by se pustily, zůstaly by
prázdné a Malostranským bylo by vyhověno!

Proto se nám zdá býti brojení proti umí
stování úřadů na Malé Straně velice povážli
vým a choulostivým hraním si 8 ohněm, který
v politických našich poměrech za přítomné
doby plane. Máme to skoro za neopatrnost a
politickou avévolnost, pokoudeti a drážditi
kruhy a instance, jejichž láska a přízeň nám
nenáleží a jimž Praha k srdci nepřirostla. To
jen mimochodem! Moudří již pochopí! Za
dnešních poměrů jest v politice třeba dáti
pozor na ústa a jazykem nutno zakrývati to,
co si blava myslí a srdce cítí. Proč přišli jsme
o jazyková nařízení? Jeden z českých politiků
po jejich vydání veřejně vypleskl, že prý před
stavují splnění 459, našich národních poža
davků a za týden potom byla nařízení ta zru
šena. Se 45"/, zisku se totižv našich poměrech
nepracoje| Proto s nutností a potřebou stavby
nových úředních budov na Malé Straně jest
za nynějších poměrů lépe mlčet také ostatně
i proto, že by vlastně sám i zájem ostatní
Velké Praby kázal zbudovati je v Praze jinde.

Dále bylo na malostranské veřejné schůzi
dne 3. t. m. proneseno mínění, že by se měla
velká zabrada anglických panen zastavěti. Dnes
celá Praha brojí proti zastavování a ničení
zahrad, jež jsou plícemi velkých měst a ta
najednou slyšíme nápad, že by prý rozparce
lování jednoho z nejrozsáblejších volných,
vzdošných a zdravých komplexů Malou Stranu
spasilo.

Podobné naděje pokládáme za veliký
omyl! Kdo pak za to ručí, že by bylo sto no
vých činžáků na Malé Straně obydleno tak,
aby kapitál na ně vynaložený se přiměřeně
úročil? ©

Dnes Malá Strana zkrátka a dobře po
strádá bývalých podmínek bývalého svého roz
voje, což a ní stejně nese i Staré Město 8e
syou Karlovou ulicí, která zmrtvěla z týchž.
důvodů, jako Malá Strana. Hradčany jsou krá
lovským dvorem neobydlené, kommonikační ce
sty jsou z Malé Strany odvedeny, k usazení
průmyslu není zde místa, a když ještě se proti
rozšiřování úřadů zde umístěných, které platí
dobré nájemné, mluví, potom nezdá se nám
býti správným a věcným ve schůzi dne 3. t. m.
tlamočené pochopení situace, v níž se tato část
Praby právě nachází. Že se živnostnictvo v ní

(n
Taková metka sotva odkojí dítě svoje, rok

zase kojí jedno nebo docela najednou dvě děti
cizí. Sedřená, uhoněná, promrzlá, ztýraná celo
denním dřením vysiluje se k vůli výživě kojeňátek
znova. A v noci, když by měla sedřeným údům
dodati posily zdravým, klidným spánkem, musí
vstávati a konejšiti dítě své i dítě cizí. A mezi
tím snad zes už pod srdcem jí klíčí plod nový,
kterému život dá, sotva že nalezenci skozue dala
a tak ta procedura kojení jde v mladých její le
tech do nekonečna.

Ubohé takové matky, ubohé rodičky|
Mučennicemi jsou, otrokyněmi mrzkého groše,

Za bídný groš prodávají své tělo, svou sílu, svůj
život. A to prý je skutek moderně bumanní. Jiný
člověk hledá za peníze pomoc, aby si život a
zdraví zachoval a prodloužil a tyto oběti moderní
bumanity za groš mladý, zdravý, silný život si
ničí a ukracují.

A tato nelidskost se nevidí, to se všechno
přehlíží.

»Hřích bídné činí národy«, tato slova Písma
platí zvlášté zde.

Mluví a brojí se „proti tomu, aby dívky
mladé propůjčovaly se cizím dětem za kojné; kdo,
prosím, kde kdy proti tomuto zde promluvil,
když ženy vdané, ženy bídně živené, ženy, jichž
úkolem jest dáti mužům, národu a státu pokolení
zdravé, když ly ženy ubohé za mizerný groš vys
sávají si tělo a podkopávají si zdraví!

Pokud vím, jediný Dr, Jirásek napsal o tom
kdysi stať v »Rozhledech«, ale pouze jen z toho
stanoviska, že to pro naše zdravé lidi nezkaženého
venkova nebezpečno, že z Vídně jako trest a
metlu na Čechy posílají schválně do zdravých
rodin Českomoravská děti syphilistické,

Teké otázka socialní, také otázka národo
hospodářská a myslím, že důležitější a vážnější
než mnobé jiné!

(Dokondení.)



ootlo v krisi, to jest jisté.. Ale živnostnictvo
všude v celém světě musí se přispůsobovati
samo stávajícím poměrům, nebot poměry ne
přizpůsobily se živnostnictvu nikdy a nikde.

Malé Straně dnes nezbývá, nežli do zoačné
míry zaujmooti „politiku vinohradskou“ a po
kud poloha její dovoluje, nechati klidně pra
covati stavební spekulaci. Pak-li tato na Malé
Stravě nalezne výhodnou půdu, dobrá, je vy
bráno. Pak-li však tam přijde řada podnika
telů o peníze, potom jsou všechny výklady o
nějaké nápravě marnosti a moudrým, prozíra
vým a přičinlivým obchodníkůma šivnostníkům
nezbývá, nežli hledati výhodnější místa pro své
závodv jinde, kde totiž jsou pro ně výhodné
podmínky.

Malá Strana na ten čas octla se bez své
vlastní viny následkem působení docha času
v neblahých okolnostech, ztratila bývalou půdu
svého blahobytu, když Hradčany ztichly a kom
monikace běží jinudy a proto jí na ten čas
nezbývá, nežli moudře pracovati k tomu, aby
86ezvolna stala domovem salaristů a útulkem
pensistů, k čemuž má podmínek sama více,
pežli celá ostatní Praba se všemi předměstími
dohromady. Ovšem že zastavení zahrady au
glických panen a parcelace dokonce i vald
stejnské zabrady mezi ně nenáleží. Naopakl

Avšak neuváženými řečmi, jako byly na
veřejné scbůzi dne 3. t. m. ve příčině poměrů
malostranských nadšeně vedeny, sotva dojde
se ku předu, spíše způsobí se jimi ještě ško
da a nesnáze nejenom Malé Strané, ale celé
Praze. Proto jsme stračně ukázali a příkladně
ovedli, že se takovýmto způsobem řečnění
v Praze obyvatelské a rozvojové otázky platně
loštiti nemohou, když se správně nepočítá ani
9 jejich historickým námětem, ani 8 jeho DY
nějšími přirozenými závěry. O takových otáz
kách mají mluviti lidé, kteří jim rozumějí a
kteří o nich uvažovali!

Obrana.
(3) Také oslava Strosumayorova.

Helvetský „Čas“ počíná si při psaní okatolické
církvi s pravou pastorskon vyškoleností. Co by

raději různé akandálky; otiskuje je horlivě,
třeba že jim sám nevěří. A masí-li aspoň někdy
utrousiti několik slov o některém katolickém
velikána ze stavu duchovního, zastrčí to někam
do zadu a opepří ku konci nějakou potapou
kněžstva ostatního. Dne 4. t. m. v zastrčené
rubričce „Páté přes deváté“ věnuje dvanáct
řádků jubilen Strossmayerovu a končí: „Po
našich arci- ani biskupech nezůstává pravi
delně (I) památky, leda podezřelé anekdoty.“
Šlechetný „Čas“ jen zapomněl dodati, že takové
„podezřelé anekdoty“ si nejraději vymýšlí hel
vetský a židovský tisk. Nebudeme se zde o
tom šířiti, kolik ústavů pro bluchoněmé, sírot
činců, škol a jiných bománních a vzdělávacích
ústavů založili čeští arcibiskupové a biskupové,
Pouze poukazujeme na to, že tyto ústavy byly

ajsou posud mnohému ubohému židoví nebohelvetovi dobré.
Za to radíme jízlivému věstníko evange

lickébo duchovenstva, aby místo sbírání „po
dezřelých anekdot“ o kněžstvu katolickém roz
hlédl se trochu líp po vlastní drožině. „Času“
na př. jest jistě dobře znám jeden pastor, který
odsuzuje sice celibát katolického dachovenstva,
sám není celibátem tížen, a přece se u něho
jednou nadobro rozešla theorie s prakaí. A
tohle není žádná podezřelá anekdota, žádný
klep. Ale „Čas“ o tom musí mlčeti. To raději
uveřejnil nestondný helvetský klep z Mladc
čova a neodvolal, raději psal, jak jeptišky
v Aixa dětem vlasy Škubají a v pytlích je
prodávají, což také dosud neodvolal, atd.

(3) Helvetské farizejství V „Hlasech
ze Siona“ čteme stížnost, jak prý dr. Kórber
odpíral státní občanství „evangelickým“ kaza
telům, povolaným do Čech „pro nedostatek
domácích sil z ciziny.“ Zatím však měly „Hlasy
ze Siona“ napsati, še sem chodí pastoři z říše
nikoli pro nedostatek pastorů domácích, ale aby
odpomohli nedostatku — evangelických oveček,
Pastoři z říše přicházejí přece právě tam, kde
by se dali katolíci předělat na evangelíky.
Evangeličtí věřící mají domácích pastorů dost
a dost. Jestliže jejich faráři mají dosti časo
k pořádání častých propagačních výletů do
osad čistě katolických, jestliže může v Čechách
pastor psát a vydávat týdenník, jistě není těch
evangelických duší tolik, aby bylo potřebí
evangelického duchovenstva z ciziny. Ale ovan
gelický farizej chce světu namlaviti, že výbojní
pastoří s říše jdou k nám pro nedostatek do
mácích sil.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně přese všechnu

snabupaooje někdyjakási stísněnost,nejde všeko předu, jak by si vláda přála. Všěeněmcisi za

bouřili pilným návrhem, proč v Jablonci ueta- »
noven u sondu český úředník. Minierr Klein
odpovědí svou neupokojil ani Čechy ani Němce,

český auskultant. A čeští poslanci, ač uespo
kojení, — vždyť ministr s vývody Všeněmců
souhlasil — přece mlčeli. ... Přijata nouzová
předloha i refanduce ve výbora rozpoč., pro
něž v prosinci Kůrber musel odstoupiti; nyní
jedná se o kontingentu branců. Z čes. vůdčích

olitiků uikdo proti předloze této nemluvil.
Četník nemusí před soudem vypovídati něme
cky u starostové mohou do četnických knížek
zanášeti svá potvrzení v úřední řeči. Vláda po
dala sněmovně předlohu na změnu, upravení a
dopinění živnostenského řádu. Čeští a velko
statkářští poslanci konservativní usnesli Se,
že se budou společně raditi o důležitějších
věcech. — Při doplň. volbě do říšské rady za
obchod. a živnosten. komoru v Praze zvolen
komorní rada B. Ryšánek,

V Uhrách sitaace dosud není vyjasněna.
Hrabě Jal. Andraesy byl císařem pověřen
úkoler, aby se poměry v Uhrách dostaly opět
do kolejí uspořádaných. Oposice chce míti
účast ve vládě, chce pracovati; dohoda hr.
Andrassyho s oposicí jest prý hotovou věcí.

Ve francouzském senátu př'jata předloha
odvouleté době služební u vojska.

V Petrohradě a Moskvě zavládl již úplný
klid, též ve Varšavě i v jiných městech klid
něji, ač stávka trvá ještě v mnohých místech.
Dělniotvo poznalo, že bylo svedeno, ae aby
jemu bylo pomoženo, ale aby bylo Rasko po
Škozeno. Jsou už důkuzy, že z Japonska a
Auglie věnovány miliony peněz na pozdvižení
revoluce v Rasku, aby raské loďstvo nebylo
do Asie posláno; vyvolané boaře byly jenom
počátkem. Revolucionáři ruští vzdávají se už
vší naděje na další úspěch. Jak banebně lhal
nepřátelský tisk rozblašuje, že Sta, tisíce lidu
v Rusku postříleno, nejlépa dosvědčuje úřední
zpráva, dle níž v Petrohradě usmrceno celkem
130 lidí, ve Varšavě pouze 62. — Car sám
přijal v Carském Sela už dvě dělnické depa
tace, ajistil je svou přízní a slíbil, že osnesení
ministerského výbora budou co nejdříve pro
vedena, a všelikému řádění byrokracie že učiní
konec. Ministerský výbor usnesl se též, aby
na porada o samosprávě zemstev povoláni byli
zvolení zástupcové z každé gabernie. — Ná
stupcem odstonplého právě ministra vnitra
Sv. Mirského jest Alex. Bulygin, dosud příročí
moskevského gavernéru a správou ministerstva
spravedlnosti pověřen Manuchin, dosavadní
pomocník ministra sprav. br. Muravěva, jenž
ge stal vyslancem v Římě. Petrobradská
šlechta, též v jiných gaberniích usnáší se o
adregse oddanosti na cara, žádá však, aby zvo
lení zástapcové národa povolání byli k účasten
ství na zákonodárství. — Prokurátor finského
senáta zavražděn útočníkem.

Na bojišti mandžarském jsou v proudu

opět pro velmi nepříznivé počasí odložena.
Zatím se stále světem hlásá, že mezi ruskými
vojevůdci panuje neshoda, že jsou k vedení
vájky neschopní, to platí prý io Kuropatkinovi,
jenž bude odvolán. Generál Gripenberg už od
volán, je na cestě do Ruska. © lodstvu bal
tickém málo zpráv, dosud kotví u Madagaskaru.

Z činnosti 'katol. spolků.
Valná hromada „Věcodborového

sdrušení křesť. dělnictva pro králov
ství České“, jak již předešle krátce oznámeno,
konala se v Hradci Král. z. února t. r. odpol. v Adal
bertinu za účastenství 20 delegátů, celého ústředního
výboru a množství členstva. Posrdečném a povzbu
zujícím uvítání místostarostou vidp. A. Drořákom,
katechetou z Kostelce n./0., schrálena výroční zpráva,
dle níž má Sdružení 960 členů (141 žen). Dopisů a
zásilek vůbec vyřídilo se 4558 a přijatomimo povinné
896. Představenstvo uspořádalo 2 konferencetextilníků
v Náchodě a Libštátě. Říšské radě podána potice na
zrašení nebo aspoň omezení práce v trestnicích. Čr
sopis „Práce“ přes svůj malý rozměr vykonal dosu
dobrého. Ne podporách vydáno 146 nemocným a 18
nezaměstnaným 1987 K 84 h, mimo to atávkujícím
16 K. Během svého trvání (2'/, r.) vydalo Sdružení na
podporách přes 6000 K. Buršon práce obstarána 14
dělníkům práce a 9 zaměstnavatelům dělníci. Právní
porady dostalo se 6 členům. O návrhu pražské odbočky,
aby byl zrušen spolkový časopis „Práce“, rozpředla
se dlouhá debata, « níž patrno, že si členstvo přeje,
aby nadálo vydával se odborovýlist, jenž jest nyní
vlastně jodiným zastsncem s průkopníkem Sdružení;
zvlášť p. V. Bíbusz Ústí n/Orl. přesvědčivě obhajoval
důlešitost dalšího trvání spolkového časopisu. konečné
sasáh] do debatytajemník Sdrušení p. J. Polák, který
odůvodniv rovněž důležitost odborového tisku, podal
návrh představenstva, že by so čas. „Práce“ mobl
dále vydávati jednou za 14 dní jako příloha časopisu
„Obnova“, jenš jest velice rozšířen, a že by se tím
i Sdružení více prospělo. Politické družstvo tiskové
v Hradci Král., jež jest majitelem čas. „Obnovy“,
vyšlo představenstva ochotně vstříc a povolilo uve
řejhování toto a sice na jedné straně příloby. Návrh
tento byl také většinou přijet. Náklad na přílohu
tato bude něco málo přes 200 K, kdežto na „Práci“

muselo Sdražení vydati kolem 700 korun. Pan ta
jemník dovodiv též potřeba slovní agitace jménem
představenstva navrbi, aby byl ustanoven spolkový
úředník, jeně by byl spolu agitátorem Sdružení; návrh
přijat. Oba uvedené návrhy představenstva provedou
se prozatím na skoušku na jeden rok. Na místo spol.
úředníka vypisuje ss konkaura. — Při volbách zvolen
starostou p. Jos. Karásek, knihař, pokladníkem p. re
daktor A. Pochmon, zapisovatelem p. J. Katnar,
všichni z Hradce Král.; do výbora zvoleni: dp. kate
cheta F. Jukl z Hradce Král., p. red. V. Myslivec
z Prahy, sl. Jakubcova s Tahaně, p. Knytl z Nov.
Města n./M., a p. Maštalíř z Praby; náhradníky pp.:
Motyčka z Kunčic, Urban z Ústí n/O., Jůptner z Ná
choda, Jakl z Úpice; mimo tyto zasedají ve výboru
jiš loni zvolení. Předsedou dozorčí rady zvolen vldp.
Dr. Frt. Reyl = Hradce Král., členy téže rady: dp.
katecheta Světelský z Třebechovic, p.J. Astr z Úpice,
p. Kulička z Rychnova n./Kn., dp. Kaplan Jonáš zLi
tomyšle. Tajemníkem do příchodu úředníka zůstane
p. strojmistr J. Polák z Hradce Král. Z volných ná
vrbů odporačen návrh odbočky z Úpice, aby si od
bočky dobrovolně zřizovaly úsporné pokladny jako
spořitelny. Návrh odbočky z Parníka, aby se Sdru
žení ujalo debat o pojišťování dělnictva, byl řádně
objasnén. Každé odbočce a skupině odporočen návrh
odbočky z Kunčic, ahy se přijímali členové přispíva
jící i s příspěvkem kolem jedné koruny ročně, aniž by
se museli státi členy ústředního Sdružení. Na to vdp.
místostarosta A. Dvořák poděkovav fankcionářům za
obětivou práci jejich i všem delegátům, kteří dalekou
cestu na schůzi vážili a neobroženě bojují za svatou
věc naši, skončil ecbůzi. Další činnosti Zdař Bůb!

Z Holohlav. Lidový křesťanako-sociální
spolek pro Holoblavy a okolí pořádá v neděli dne 19.
února 1906 v hostinci p. J. Tučka v Holohlavech
členskou schůzi, na níž dp. Frant. Novotný, kaplan
v Holohlavech, promlnví o tisku. Členové dostavtež
se všichni

Z Červených Peček. Křestansko-katolícký
vzdělávací podporající spolek se sídlem v Červených
Pečkách konati bude v neděli dne 12, února t. r. 0 4.
hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi ve spolkových
místnostech v hostinci pana Josefa Kuchaře, kde p.
Václav Myslivec, redaktor „Čecha a Meče“ v Praze,
přednese „Časové záležitosti, a starobní pojištění děl
nictva, chystané novou vládní osnovou.“ [I nečlenům
vatup volný.

Z Romova. Katolický spolek „Rovnost“ roz
loučil se se svým milým předsedou dp. Františkem
Opřátkou, zdejším bývalým kaplanem, začátkem června
1904. Přes půl roku dle stanov byl spolek k veliké
své žalosti bez hlavy. Všichni želeli jemneztráty mi
lého vůdce, jenž, stav se farářem v blízkém Míčově,
přece dále náš apolek podporuje a o jeho činnost se
zajímá. Po odchodu dp. pšedsedy konáno bylo několik
výborových schůzí a to blavně za příčinou předsta
vení divadelního a pak stran vyřízení žádostí o pod
pory. Z čistého výtěžku divadla věnováno bylo na
zdejší opatrovnu dítek 42 K a na podpora nuzných
osob 43 K, takže celkem spolek přispěl za rok 1904
Ds dobročinné účely 85 K. Rok letošní zahájen byl
výborovon schůzí, načež následovala valná hromada,
k níž pozván známý borlitel sociální vip. Maxmilian
Smrčka, kaplan ze Žleb, by zde uspořádal vhodnou
přednášku. Vlp. přednáškou srou „pohanství před
Kristem a pohanství moderní“ poutavě vylíčil posta
vení ženy dříve a teď a poukázal hlavně na císaře
Kaligolu, který ve své zpupnosti podpisoval se „já
Kaligalu bůh Váši“ Největší aál, který naše město
má, byl téměř přeplněn. S pochvalou sluší podotknonti,
že většina účastníků byli mužové. Za poučnou před
náška byl vip. řečn.k odměněn hlačným potleskem a
vysloveno zároveň jednohlasně přání, by zase co nej
dříve k nám zavítal. Po přednášce vykonány nové
volby a přečteny zprávy fankcionářů. Po té vlp. řečník
při společné zábavě dal nám ještě různé vzácné po
kyny. Zdař Bůh!

Z Častolovie. Katolickýlidový spolek pro
Častolovice a okolí pořádá v neděli dne 12. února
1905 spolkovou schůzi v sále hostince „n Lva“ určitě
o pů! 4. hod. odpoledne, kdež vadp. Dr. Frant. Šulc,

rofessor z Hradce Králové, přednese: „Jak nyní ně
teří lidé vykládají počátek pokolení lidakého a co o

tom výkladu souditi“. Nato předseda spolku promluví
„0 biskapu J. J. Strossmayerovi“.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. Ustanoveníjsou: p. P.

Norbert Beneš, O. Praem., složil kanonickovu sponsi
na děkanství v Ha.zpolci; p. Stanisl. Dobraský, ad
ministrator, za faráře v Turkovicích; p. Ant. Svatoš,
administre:or, za faráře v Boušíně; p. Frant. Kočí,
kaplan v Brandýse n. Orl., za kaplana do Žamberka;
: Ant, Mikan, admin. ve Velké Řetové, za kaplana

do Brandýsa n. Orl.; p. Fr. Stejskal, kaplan v Něm.
Pruenici, za kaplana do Král. Dvora; p. Rud. Bláha,
kaplan ve © uči, za kaplana do Něm. Prusnice;
p. Vít Kaska <a výpom. katecheto škol měšťanských
V Červ. Kostelci, V Pána zesnul: p. Frant. Jeřábek,
(V. Valo.) farář v Žehani, + dne 27. ledna (naroz.
1847, vysv. 1879). Uprázdněná místa: Vorličky, fara
patron. kníš. Lichtenšteina, do 28. února; Žebuň, fara
patron. hrab. Zdeňka Kinského, do 16. března b. r,

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 50. ledna 1905 usneseno: Přijaty
byly offerty na dodání látky prostejnokroj pol. stráže.
— Pana J. Šrámovi, porozníku z Malšovic, povoleno
odebrání 268 kub. m hlíny z pevnost. valu u ne
mocnice v náhradu za somi, kterou koupil od stavi
tele p. Helmanna a přenechal obci k úpravě náměstí
Františka Josefa. — | Oznámení c. k. okresního hejt
manství, že c. k. místodrěitelství schválilo místo
u jatek na zřísení dobytčíbo tržiště, vzato ne vědomí,
a tech. kanceláři uloženo, aby dle možnosti apravo
vací práce na tržišti urychlila a měst. svěrolékaři,
aby s orychlením předložil návrh tráního řádu pro



trby dobytčí. — Jedné mlékařce dá se výstraha, aby
zdravotně závadné mléko pod následky atíbání nepro
dávala. — Zpráva p. měst. zvěrolékaře o prohlídce
mlékařských závodů v měsíci ledno 1908 vzata na
vědomí. — Zamítnuta byla žádost Josefa Tichého
s Věkoš za slovení pokuty K 10 —, jež uložena mu
byla, že čeledín jeho poškodil lipku předAdalbertinem.
—-Svolení c. k. okresního hejtmanství k opravám ve
faře Lochenické postoupeno tech. kanceláři ku prove
dení. — Policii uloženo bylo, aby kontrolovala, sda-li
obchodníci, kteří po domech chléb prodávají, mají
k tomu povolení polit. úřadu aneb zda-li dodávky
jejich dějí se na objednávku. — Panu F. Hlávkovi
sdělí se, že mu uděleno bude povolení ka postavení
lézní v domě jeho čp. 328, až prokáže ve povolením
živnostenského úřadu. — Premio vídeňské pojišťovací
společnosti K 17154 za pojištění objektů obecních
proti škodáu: z ohně za rok 1904 uloží se na kafžku
spořitelny na opatření parní stříkačky. ——Městaké
divadlo Klicperovo propůjčeno na den 26. března 1905
Čítárně Palackého k uepořádání přednášky. — Místo
domovníka vměst. divadle Klicperově uděleno bylo
p. Jaromíra Tichómu. — Udělena byls jedna podpora
chudinská na dobu jednoho roku, uděleny byly dva
příspěvky v nemoci a různé účty byly k výplatě po
ukázány.

Umrtí. Pan Dr. Adolf Urban, císařskýra
da a c k. vrchní okresní lékař v Hradci Králové, ze
mřel po dloubé těžké chorobě v neděli dne 5, února
1905 v 69. roce věku svého. Zesnalý po výkropu pře
vezen ve středu z Hradce Kr. do Vamborka, kde ještě
téhož dne pochován byl na hřbitově av. Barbory.
Zvěčnělý požíval ve všech kruzích občanstva velké
vážnosti.

Osobní. Císař propůjčil bývaléma odbornému
soudci laika ze stavu obchodnického u kraj. sonda
v Hradci Králové p. Adolfu Helwichovi tital císař
ského rady s prominutím tax.

Z Klieperova divadla. Jednotadivad.
ochotníků královéhradeckých „Klicpera“ po delší pře
stávce sehrála v neděli Bartošova novinku, fraška
„ideály wauželství“. Ač se novinka tato obsahem ně
komu nezamlouvala, přece vyniká nad mnohé bezcen
né, pikantní frašky francouzské.: Není-lí to umělecké
dílo prvého řádu, aspoň pobavilo; a k tomu je také
divadlo. Účinkující i tentokráte dali si záležeti na
provedení svých úloh; brálo se s porozuměním. Zvlá
ště zasluhují zmínky p. Beránek s pí. Bajšlovou, p.
Dvořák, pí. Hallerová, p. Broukal, pí. Dvořáková a
sl. Vydrova,

Okrašlovecí spolek v Hradci Král.
soná v sobota 18. února o 6. hod. več. valnou bro
madu v místnostech Besedy. Nesejde-li se v určitou
dobu dostatačný počet členů, koná se drahá valná

"hromada o hodinu později bez ohledu na počet člen
tva,

. Zvěřince p. Antonína Kočky zavítal
tyto dny do Hrádce Králové u těší ae všeobecné obli
bě. Podnik ten representuje přes 100 dravců, mezi
nimiž jest 20lvů,tygři, pardalové, levhardi atd., slon,
zebu, antilopy. Denně konají se představení so cviče
nými pardaly, lvy, levhardy atd. Výkony krotilelů
jsou zoamenité. Též anatomické museum a panopti
kum zasluhuje povšimnutí, Odpořučujemezvláště ven
kovským školám veliký zvěřinec.
. © Rpálovéhradecké vzpomínky z póra

Dra Vácelava Řezníčka jsou posod na skladě. Výtisk
po.1 K 40 h zasílá Biskapská knihtiskárna v Hradci
Králové.

Ukomčení I. běhu na středníchškolách
v Hradci Králové připadne na sobotu 11. února, kdy
rozdány budou vysvědčení. Pololetní prázdniny potr
vají do 15. února.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Ve schůzi správní redy dne 3. t. m. schválena před
ložená bilance za uplynulý rok, jejíž výsledky jsou
velmi příznivé, neboť bylo docíleno čistého ziska
K 172.966-42, Správní rada usnesla se navrbnouti
valné hromadě — jež se dne 26. t. m. bude odbývati
— rozdílení 7%/,ní dividendy (jako léta minulá) po
snečných dotacích reservnímu fonda,

Slovíčko o chodníku mnaPrašském
Předměstí. Pokládáme za velmi potřebnéuč'niti
někelik poznámek o chodníku, po němž ve dne i
v noci spěchají k nádraží i od uádraží celé zástupy
cestujících. O silnicí ani nemluvíme; ta jest schůdnou
jednou za uherský měsíc. Ale aspoň chodník měl by
býti pro tak četné chodce náležitě opraven. Kdo se
má v první řadě o to starati? Nebojte se, pone sta
rosto, my tentokrát posíláme svůj stesk na adresau
jinou. Nádraží nese nápis „Hradec Králové“. Má se
tedy v přední řadě postarati o schůdnost cesty přes
Pražské Předměstí sama správa místního nádraží.
Jistě by stím neměla ani mnoho práce, ani velikého
vydání. O ubelné škváry není přece na nádraží non
ze; trocba plska by se také velice lacino sehbnalo.
Pak by jistě byl učiněn konec nesnesiteloému blátu.
Pokryje-li se chodník důkladně škváry a posype-li se
pak pískem, bude po kalužích; nad to za suchého
počasí nebude se na něm zdvihati prach. Tedy v záj
ma tolika cestujících rychle jen do práce! Obec sama
sice něco opravila, ale to daleko nestačí.

Z dějin poddaných voesmicbýva
lého panství Hradce Králové. (Dlezáznamů
archiválních podává V. P—a.) Pokrač. Vlčkovice.
Lukáš Jarušek měl 74 etr. dědičn. rolí III. tř.,
pod 3 vozy (sena) lak děd., pod 1 str. zahrady, úroků
platil půlletně 1 zl. 15 kr., vrchnosti odváděl 1 atr.
2 věr. pšenice, 2 str. 2 věr. žita, 2 str. 3 věr. ovsa,
1 slepici a 5 vajec; panu děkanovi za obláče 3 kr.,
odsejpal desátka 1 atr. 1 věr. žita, 1 str. 1věr, ovsa,

ro koně, když se jelo k nemocen., 2 čtvrce, a 4 rejce

:elouhovi sejpky 1 str. 3 „věr. žita, robotoval 3 dny
týdně. Vdova Michálková měla 94 atr. III. tř. dě
dičných rolí, pod 5 vozů (sena) lak, pod1 str. za
hrady, úroků platila půlletně 1 zl. 45 kr., vrchnosti
odváděla 1 str. 3 věr. pšenice, 3 str. 2 věr. žita, 1 str.

3 včr. ječmene, 8 sir. 2 věř. ovsa, 1 alepici a 6 vajec;
psnu děkanovi platila za obláč 8 kr., dávala desátku:
1 otr. £ věr. žita, 1 str. 2 věr, ovsa, pro koně, kdyš
se jelo k nemocnému, 3 čtvrtce, 3 vejce k velkonocí;

kantorovi posnopného 2 čtvrtce žita, eluuhoví srt1 str. 3 věr. dita, robotovala 8 dny týdně. Sedlá,
Václav Pradký měl 100 atr. III. tř. dědičných
rolí, pod 5 vozů (sena) luk, 2 čtvrtce zahrady, úroků
platil půlletně 1 sl. 37 kr., vrohnosti odváděl ročně
1 str. 2 věr. pšenice, 3 str. žita, 1 str. 2 věr. ječmene,
3 str. ovsa, 1 slepici a 6 vajec; panu děkanovi za
obláče 3 kr., dosátku: 1 atr. 1 věr. Žita, 1 str. 1 věr.
ovsa, pro koně, kdyš se jede k nemocnéma, ž čtvrtce
ovsa, 5 vajec k velkonoci; kantorovi posnopného 2
čtvrtce žita, slouhovi 1 str. 8 věrt. žita, robotoral
3 dny týdně. (Pokračování.;

Sonpis památek historichých a
uměleckých v království Českém. Di
XIX. (Politický okres královéhradecký). V pozoru
bodném spisu tomto, vydaném Archoeologickou
kommiesí při České akademii císaře a krále Fran
tiška Josefa pro vědy atd., spisovatel Ant Cecbner
způsobem význačným za přispění p. L. Šnajdra,
c. k. konservatora a p. L. Domečky, měst. ta
jemníka v Hradci Kr., zmiňuje se o předhistorických
památkách v jednotlivých obcích, líčí krátce hi
storii oBad, popisuje stavbu kostelů, památky u
měleckéko průmyslu: kazateloy, křtitelnice, mon
strance, kalichy, zvony atd., všímá si umění ma
lířského, sochařského. Kniha ozdobena jest 157
vyobrazeními a 5 tabalkami. O každé téměř obci
jest tu zmínka. Slušno tedy, aby vzácný spis tento
zakoupen byl obecními, farními i školními úřady
do knihoven, i jednotlivcům vždy bude milou apo
mínkou. Cena knihy této 11:50 K.

Z Opatovie m. L. (Úraz). Chvalnězaámý
p. MUDr. Eo. Noheyl v soboto dne 4. t. m. v pří
bytka svém sklouzl a zlámal 8i nobo, K prvním útra
pám přidružily se jiné, ježto právě v ten den v Hradci
Králové nebylo možno sebnati lékaře, který by mohl
poskytnoati úrazem stíženéma doktorovi preaf pomoc.
Osnd chorého jest sledován v Opatovicích obecné
u vřelým soucitem.

Z Třebechovle. Zdejší katolická Jednota
pořádala v neděli 29 března divadelní představení:
A„Foriant“, Přes nepříznivé počasí byl sál pí. Jarkov
ská přeplněu. Účinkující sehráli úloby své ued
očekávání s pravým porozuměním, zvlášť gl. Kolcova
(Kačenka), p. Boriau (František), ol. K. Šeídova
(Mařenka), pí. Šplíchalová (Baruška), p. Svaták, p.
Uerný atd, Obecenstvo bylo úplně spokojeno. Dík bu=
diž vzdán účinkajícím s přáním, aby v ušlechtilé
Čípností evé neochabovali.

Výkvět správy obeemí. Píše se ném:
V celých Čechách není snad obce jako naše, ač jinak

v kraji pokročilém. Z obecního policujta (perbnaa) Desvorností občanatva stul se sturosta. Tenpo 0 let
v obci panoval, až zase koncem minulého roku byly
volby, v nichž ovšem ni do výboru nebyl zvolen.
Toť se rozamí, že z jeho strany podán protest, ale
nikdo neví, co a jak, vše si dělá uám, jak chce, po
kročilejší občané nechtějí s ním nic míti. Člověk ten
jako starosta obce a předseda místní školní rady jest
baráčníkem, zvoníkem, zedníkem, vymetačem kamen
ve škole. Za jebu panování máme — v obci o 30 čí
slech — z jedné kořalny čtyři, vědyť on sám jiného
nepije než kořalku. okolu, kdyby tak mohl, odneel
by celou. Opravovali jsme ji, ale oprava provedena
hanebně, ač na ni vynaložen velký peníz A zšichni
k takovému hospodářatví mlčí! Ovšem pokročilost
občanstva ta asi pokulhává. Což nadřízené úřady
také ničeho nevidí?

Z Týmiště. Křest. sociální lidovýspolek pro
Týniště n. Orl. a vkolí pořádá v neděli 19. února
v Panském domě svůj spolkový ples. Začátek v 7 bo
dia. Vstupné 2 K. Hudba Třebechovická,

Jmenování. Profesor na státním českém
gymnasiu v Plsni p. Karel Havránek jmenován řidi
telem stát. gymnasia v Rychnově n. K.

Z rychnovskéhe vikariatu. Kdopisu
v č. 5. toboto lista budiž ještě podotčeno, še J. M.
nejd. vrchní náš pastýř ráčil pozdravný projev sku
piny rychnovské takto zodpověděti: „Srdečně potěšen
projevem upřímné oddanosti, již mi skupina vikariátu
rychnovského telegramem projevila, vzdávám ducho
venstvu vikariátnímu vřelý dík a těším se, zachová-li
mně Bůb ve zdraví, na jenerální visitaci v tomto vi
kariátě doufaje, že zde zakusím mooho radostí du
chovních. 1 Josef, biskup m. p.“ — Příští schůze
skapiny bude se odbývati na jaře. Pěkný a případný
pořad jednání je již zabezpečen.

Z HRyšperka. V místnostech Občanskébe
sedy v Kyšperku bude přednášeti v neděli dne :9.
února 1906 slavutný cestovatel důst. p. Alois Svojsík
z Praby o své cestě Malou Asií, Palsestinou a Egyp
tem. Přednáška bude provázena světelnými obrazy.
Začátek o půl 8. hodině. Vatapné 1 K za místo při
atolech. Obrazy, jimiž p. přednášející svou přednáška
doprovází, jsou jím samým zhotoveny a akademickým
malířem v Praze kolorovány. — Dp. Alois Svojsík,
který jest i členem Národní Rady České, procestoval
celou Evropu, Sev. Ameriku, Malou Asii, Palaestina a
severní Afriku a chystá ee v březnu na cestu kolem
světa. Kopal již přes 150 cestopisných přednášek ne
zdarem nevšedním.

Z České Bělé n Něm. Brodu. Nevím,
byla-li již kdy v Obnově zmínka učiněna o naší
obci. Tentokráte však záhodno v Širší známost
uvésti, jak v letos neobyčejně silně zasněženém
kraji našem život přec dosti čile proudí a to ne
jenom v zábavách tanečních (hasičů, besedy, živ
nostníckého apolku),ale i co do vážné práce kužitku
obce čelící. Lonizaložen zde přičiněním rodáka
zdejšího vdp. p. prof. Frůhbanera z Král. Hradce
okrašlovací spolek a již prvním rokem osvědčil

schopnost živote, v níž pokračovati usneseno0v ne
dávné valné sohůzi spolku. Začal © upravením

park, takže odtud i naděje vzniká, že také vnitřek
chrámu, opravy tolik jit potřebující, péčí povola
ných k tomu činitelů co nejdříve bude obnoven
a okrášlen a — dále, že neusne usnemení obec
ního výboru, aby holé stráně po pravé straně
silnice k Chotěboři znenáhla byly stromy ozaso
vány. Jesté důležitější usnesení stalo se tetos 29.
ledna na podačt mladého čilého rolníka zdejšího,
p. Václava BRakošana,jenž spolu s p. kaplanem
Josefem Tužínem pozval dp. faráře Vlčka z Nové
Vsi u Chotěboře k nám, kterýž v přednášce dů
kladné poučil a povzbudil četně shromážděné ob
čany o spolku záložním a spořitelním (Raiffeisenka)
tuk že přítomní do jednoho přistoupili za členy a
volbou jednomyslnou za starostu p. Fraot. Požára,
faktora a oekonoma, za pokladníka jmenovaného
jiš p. kaplana a za ostatní členy předstuvenstva
a dozorčí rady muže spolebiivé zvolili. A tak
hned první dny 41 členů čítá spolek ten, stanovy

lení a za krátko začne nového mnohoslibného
ústavu působení, jemuž voláme vstříc z plna srdce:
„Zdař Bůh!“

Maškarní ples, pořádanýučitelemtancep.
V. Čevrtečkou, koná se v Hradci Král. v Adalbertina
v neděli 12. t. m. za účinkování hudby ploku č, 42.
Tance říditi bude p. Čtvrtečka. Začátek opůl 8. hod.
Vstupné 1:60 K. Zájem o ples tento se šíří, — Mi
nalou neděli pořádaný v Adalbertina maškarní ples
železnič. zřízenců z Hradce Kr. a okolí vynikal svou
uspořádaností, elegancí a byl též četně navětíveu.

Z Trhové Kamenice. (Požár.)Po dlou
hém boji s naší boráckou ztroaiostí podařilo ae ko
nečně nájemci dvora p. J. Liebermanoví občanatvo
blízké osady Travného pohnouti k tomu, aby 8 za
koupila atřikačku a hasičeké náčiní. Před rokem
utřikačka posvěcena a umístěna v kůlně obecní badovy.
Neznámou rukoa zločince založen byl v kolně 26.
Jedna obeň při brozné vánici, který ihned všecko za
chvátil. Dvstavily se k požáru sice sousední sbory
hasičské z Brádla, Lipky a od nfs, ale hrozná námaba,
kterou masily překonati na cestě, vešla v niveč, neboť
vše jiš bylo zničeno. Na 5000 K činí škoda a poji
čtění jest jenom na 2000 K. Zdá ae, že bídná mata
bude tu příčinou toboto obsvného skatku. Cbudá
horská obec teď opět na dlouhoa dobu zbavena bude
tak důleži'é potřeby. Četnictvo pilně po pachateli pátrá,

Z Čáslavě. Jo ten masopust letošní dloubý,
jako dávno nebyl a přece ještě se v něm nade zábavy
milovné obecenstvo nemůže srovnati. Až z tobo vzni
kají komické hádky v novinách, kdo měl právo kdy
jaký ples pořádati Nejprvé se dostali do sebe etndenti
se zpěváky a teď dámy s úřednictvem. Nejlepší při
tom je, že v tombleposledním případě jde to zo stejné
kapsy. Úřednické dámy založily upolek dam a dívek

tence jeou si obě k sobě náležející polovice ve vlasech.
Inu masopust! Máme tedy dvojnásobnou zábavu
s každé zábavy. Ovšem dobré účely při tom pohoří.
— Aby pro samé legrace nesapomnělo ae také na
vážnější věci, projednala ačitelská jednota „Rudeč“
svoji extenai, ku které zjednaie řečníky ze svých řad.
Přednášky bodou konány v asedací síni městské
radnice, která stává se vůbec podnikům a potřebám
občanstva přístupnější než dříve, Posledně konána byla
v ní výstava plánů na novou budovu občanské zá
ložny hojně navštívena a ne stejně zdařile kritisována.
Jary, která zvolena byla k posoazení plánů, svým
rozhodnutím nepřišla interessentům příliš vbod. Slydeli

uveřejněném se strany snad povolané, z řad totiž
pražských architektů. Ina není divu. První cenu ob

držel stav. p. Brož, jehož bratr jest ředitelemobvsru v blízkých Bučicích, druhou atřetí zrovnazdejší

rodáci bratranci Skřivánkové. Potom: chtějte batústa lidem, třeba i těm dd focha! Rozazlení (ěřšho
aktu bude jistě zajímavéi poučné.— Pótéto zýstavě
už ohlašoje se nová, pořádánatentokráte mdadýti do
rostem — výstava plakátů. Budetasi) znípedník toho

v jistých vratvách, protože vyšla pobídka ze středu
živlů nynějšímu vedení oposičních, ale nevíme, proč
by se měly takové snahy dusiti. Pokud se tímto
směrem bude bráti naše mladá intelligence, zaalonží
jistě podpory. Jest to lepší neš plané boucharonství,
jímž beztoho venkov jest zcela otráven, — Ples kře
afansko-social. vzděl. epolku pro Čáslav a okolí koná
Be v neděli 12 února v sále hostince „a Lišků“. Za
čátek o 7. hodině več. Vstupné 2 K. Hudba p. Ulmana.
Výtěžek věnoje se podpůrnéma fondu.

Od Ceské Třebové. Dne 2. února konala
se v České Třebové valná bromada hospodářského
spolku a Nár. Jednoty Severočeské. Hospodářský spo
lek byl r. 1904 dosti činný. Přednášelo se o králi
kářství, o nucených společenatvech hospod., o proro
cích povětrnosti, o náhražkách krmiva vzhledem k ne
úrodě píce; vyvoláno v život dražstvo melioráční na
odvodnění pozemků, k čemuž vymoženo 300 K sub
vence; provedena akce na alerení daně následkem
sucha, proatředkovány zprávy o povětrnosti meteorol.
stanici vídeňské, navrženo, aby se učinil dotaz, co
učinila zemědělská rada ohledně rakousko-německé
obchodní smlouvy, zřízena odborná knihovna, odbírá
ny Hospodářské noviny, Zemědělské listy, Šamalíkovy
Selské hlasy a j. v. — Nár. Jednota Severočeská čítá
277 členů; projeven v roce minulém veliký zájem o
české školy v uzavřeném území, k čemuž věnováno
200 K jakož i Úst. Matici Školské; přiepívánomnoho
na veřejnou čítárnu, též na velkou knihovna v okol
ních obcích. Žel, že správa Jednoty nachází se v ru
kou radikál. pokrokářů, jejichž mínění projeveno ipři

této valně hromaděpřsoáškou p. J. Štemberky ©výsnama a úkolu N.J: S., v níž byly zbytečné a ne
správné narážky na katolickou církev jinak před
náška byla věcná. Po ní byl zábavní večírek. — Ob



čnoské Boseča v Parvíka dle valnéhromady 1. Lednajest tov dosti čilou v pořádání přednášek, diva
delních zábhv; čistý výnos dává so podpůr. fondu, ma
knibovno. Většina členů jsou nár. socialisté. Kdyš
jedním členem dán návrh, aby se odbíraly i Časopisy
křesť. sociální, odporováno, te strana křest. soc. jest
pod dozorem biskupů atd.; debata od národ. sociálů
byla slušná a klidně skončila.

Pokrokářům v České Třebové. Do
vídáme se, že tito pánové způsobem málo ušlechti
lým napadají dp. Sychro v „Lidových Prondech“,
domnírajíce se zcela bezdůvodně, že satyra o „Bla
nických rytířích“ « Obaově uveřejněná vyšla z jeho
péra. Tedy jako zodpovědný redaktor jsem oucen
eděliti, že mi pan katecheta do Obnovy neposlal otkdy
ani řádko. Oznamoji zároveň, že skutečný pisatel
dopisem ze dne 7. t. m. žádá, aby k vůli nápravě
omylu bylo areřejněno celé jeho jméno. Sdělil nám
sároveň, že se odhodlal k tomu kroku proto, aby
nebyl dp. Sychra smýkáu v novinách na záklajě kři
vých předpokladů. — Mám tedy plnou svoboda vy
araditi jméno pisatelovo; a také si tuto volnost pro
všecky případy i ne dále zachovám. Nesděloji však
posud jména jeho z dobrých příčin. Jestliže dovedli
pánové tak prodce napadati pana Latechetu beze vší
příčiny, mám za to, že by obrátili fronta s plnou

více. Pisatel totiž příspěl do Obnovy pouze onov 88
tyrou, jiné zprávy z Ceské Třebové psali m píší do
pisovatelé zcela jiní. Dle „tsktního“ chování pokro
kových pánů však si mobu na prstech vypočítati, že
by štvali proti autoru „Blanických rytířů“ pro každvu
zprávičku z Čes. Třebové; a psk by měla následovati
k vůli jeho pokoji zase nová vyzrazení? Pánové vědí,
jaký protest právě zdvibají čeští žurnalisté proti po
kusům o vyzrazení jména toho, kdo do novin píše. Ti,
kteří dp. Sycbru zcela bezdůvodně podozřívají a na
padají, také nejsou podepsání. Autor „Blanických
rytířů“ nemusí se pranic styděti za svoji vatyra;
byla dobrá a — hezky přilehla, jak patrno z velikého
pokřiku postižených. A že avolaje k uveřejnění svého
jména, dokazuje tím jen šlecbetného ducha, poněvadž
zoá dobře milosrdenství lačných zraků, jež po něm
pasou. Jestliže by se cbopily „Lidové Proudy“ znova
uvé podesřívavé a prolhané taktiky, zaročoji svojí
ctí, že dokáži zcela jasně, jak tlukoa na ne:právnou
adreseu. Pak se ukáže, kdo si způsobil blamáž. —

Antoaín Pochmon, redaktor,

pan řídící, který se má státi řídícím učitelem v Bovni,
nedal dosud ani osadníkům ani farním úřadům příči
-no ke stíšnosti, že by otupoval náboženský cit škol
ních dítek katolických. K objasnění budiž sděleno, že
se stal z erangelíka katolíkem již r. 1862 a řídícím
ve Obvojenci r. 1888. Žs by tedy toaba po místě ří
dícího rozbodla v přední řadě jeho náboženský obrat,
těžko by bylo dokazovati. K toma poznamenáváme,
Že sice zpráva o sitaaci v Rovni do našeho lista za
slaná nevytýká pana řídícímu přímo, že se vrátil do
katolické církve pro osobní zisk; také bo přímo ne
viní, že by dusi! náboženský cit dítek svěřených. Leč
poněvadž dle souvislosti by se dalo souditi přímo na
na jeho osobu, uveřejňujeme také mínění jiné strany,
nechtějíce ubližovati nikomu. Možná dost, že jisté
kraby by rády použily p. řídícího za berana proti
„klerikaliemu“ a že skládaly do něho naděje až příliš
troufalé; a enad tito lidé nepozorovali, jak mu zby

"téčně Bkodí. Bude velmi dobře, ahne-li ge p. řídící
vodám těm a i v dalším působení eré okolí přesvědčí,
še nevidí žádného pokroku v boji proti svatováclav
ské víře.

Školská hlídka.
Nejdůležitějším zjevem na obzora školetví na

ao jest zamýšlené vydání novébo školního a vyučo
vacího řáda pro školy obecné a měšťanské. Jak dů
Ješito jest, aby i v krnzích katolických věnovala se
této akci ministerstva příslušná pozornost, jest zjervno
z horečné činnosti pokrokového a liberálního učitelstva,
jež snaží se v poslední chvíli prosaditi některé poža
davky, které ne sice ještě zcela zřejmě, ale přece již
dosti viditelně, alespoň ve hlavních rysech obsabují
obrysy školy beznábošeneké, v níž by opůsob, obsah,
rozeah vyučování, zkrátka dacha a charakter školy
určovalo pokrokové učiteletvo samo na zemských,
okresních i místních konferencích. Zkrátka: naprostá
autokratie pokrokové organisovaného učitelstva ve
škole! o

Uvášíme-li, že vedení nynější organisace ači
telaké jest naprosto protikatolické a i tenkráte, kdy
mlarí o „křesťanství“ — myslí podelovem tím jen ja
kýsi mlhavý pojem bumanity beze všeho positivního
podklada náboženského — jest zřejmo, že autokratie

krokového ačiteletva zpamenala by dobití positiv
ního křesťanského ducha, pokud ještě ve škole naší zbyl.

Tím neupíráme, že jest dosud mnobo jednotlivců
v řadách učitelstva, kteří samostatné mohonce prace
vati bes vlivu pašovského regimu organisace po
krokové šetřilí by — sami jsouce katolíky — nábo

"ženského citu dítek. Ale při známé bezoblednosti

protináboženských proudů pokrokových v učitelstva,teré zvláště v posledním čase již i v okresních kon
ferencích nepokrytě vystupují, jakoby na posměch
základních zákonů školních — lze si mysliti, jaký
bič by hrozil těm, kteří bý se odvážili ve škole ná
božensko-mravně vychovávati.

Odkřesťanéní školy ve Francii vzbuzuje touhu
i v našich pokrokových a protináboženekých kruzích,
aby i u nás škola zbaveha 'byla všeho, co 8 nábožen
stvím souvisí. A ve snahách těch ačitelstvo pokrokové

"netkává se 6 mobatným souhlasem rudé internationály,
která nese na praporu svém heslo: „Ni Dieu, ni maitre“.
Vědí dobře sociální demokrati, pro kobo bude pra
covat škols, v níž pokrokový učitel bude míti „svo

boda svědomí s paedagogické práce“, jak žádá to
petice. Ale jest otázkou, sdaš bude moci stát nutiti
rodiče, aby do školy, v níž nebade garantována ná
bošensko-mravní výchova, posílali ové děti. Megi
naším lídem jest dosud zdravý křesťanský omysl a
jestlíže sdé se savobodomyslným a snášelivým ka pře
avědčení jiných, nedovolí nizdy, aby zkracován byl
ve svých právech, ve svém přesvědčení, aby sa své
peníse nemobl si poračiti: „Vychovejte mně děti ve
víte mé!“

At dosad ve školách, kde jest většína dětí ka
tolických, jest kříš, jest katolický pozdrav a modlitba.
Dle petice „má býti vyloučeno všeliké strannictví
z poměrů náboženských“. Má tím býti řečeno: „Od
atraněno baď všechno, co jest odznakem nebo proje
vem určitého náboženství.“ | Jost to řečeno dosti za
vinaté, ale kdo čte organisované listy, vycítí ihned,
co se tou „křesťanskou rovaoatí lidí“ mysli. Zatím by
se to přijalo v této neurčité, nejasné stylisaci a Časem
by se s toho mohlo vyvinonti to, co se pod tím jino

jeat tak opravens, že vyžadovala by nejprvé vysvětlení
a jasného výkladu ze otrany organišsce pokrokové,
než by petici ta podepeati mobl rozumný člověk, je
muž záleší na tom, aby škola nebyla pobusným ústa
vem všelijakých paedagogických experimentů — nýbrě
zodpovědným vychovávacím a vzdělávacím ústavem,
kam by rodiče beze strachu mohli své děti posílat.
Zdá ss vůbec, že celá petice sepsána tak, aby vybý
bajíc se Scylle a Charibdě připravovala půdu pro
petice otevřenější! — aby ten, kdo řekl „s“ — byl
nucen říci „b“ atd. Kdybychom my podobně posli,
řekloby se: „Jesnitismna!“ „Klerikální chytrietika“atd.

Z katolických listů povšimly si petice v první
řadě „Naše Listy“. Píší: „Nový škol. řád.Vláda před
sevzala zpracování nového škol. a vynčovacího řádu
pto školy obecné. Organisace ačitelská plající nyní po
většině v pokrokářských vodách, obrátila se na mini
stra vyučování, aby jí pomschal tento nový čád k dobro
zdání a projevení návrbů k případným jeho změnám. Mi
nisteratvo však tato žádustodmítlo. Na základě toho vy
pracovala nyní organisace českéhončitelstva peticia dale
pokyn věsmu učitelstva, by ji dávalo předeedům míst
ních školních rad k podpisu. Poněvadě v této petici
žádající úpravu školního řádu dle přání učitelstva
není vzat scela žádný ohled na náboženské zájmy ka
tolické mládeže, není možno zástupcům katolické církve
v místních školních radách přistoupiti na její znění a
ji podpisovati. Nutno jest tudíž upozorniti nyní před
sedy místních školních rad, aby ji sami o sobě ex
praecidio nepodpicovali učitelstva, ale aby ji položili
Da denní pořádek celé místní školní rady. Tam pak
nutno čádati zástapcům katol. vyznání, aby jen tehdy
místní školní rada ji přijala a podepsala, když
připojen bude dodatek, še novým školním řádem
nikterak mebudou skrácena G. omesena nařísení
základního školního sákona, který nařisuje mravně
nábošenskou výchovu mládeše ma školách obecných.
Kdyby však přece místní školní rada přehlasováním
faráře tato petici ačitelstva přijala, nezbude jiného,
než podati protest k okr. školní radě a poukázati
na to, že tímto usnosením místní školní rady překro
čají ne meze její kompetence, poněvadě tímto jejím
usnesením přichází v nebezpečí základní zákon školní
z 25, května 1868 a 14. května 3869, Noboť řád školní
u vyačovací, vydaný cestou nařízení, nesmí čeliti proti
znění zákona již stávajícího. Upozorňujeme v pravý Čas
na tuto akci učitelstva, která v těchto peticích žádá
nový školní řád, jeně by zaračoval ve škole jen rov
nost křesťanskou, a žádá jen lidovou a národní škola.
O náboženském však směru výchovy vemá nejmenší
zmínky. Dlužno proto státi ne stráži proti akci po
krokářeké organisace učitelstva, ktorá má za účel vy
puditi ze školy i ten nynější zbytek náboženského
vyučování. Aby pak petice snáze byly sehnány, dávají
se k podpisům jen předsedům místní školní rady, aby
sástupcové církve nemohli své stanovisko v sezení
projeviti.“p eo a,

Jest jasno, jak důlešštým jest, aby členové
okresních školních rad $místních Kowali svou po
vinmost a chránih — poslední sbytek nábošensko
mravní výchovy.

, Různé zprávy.
Jos. Jiří Strosemayer. Při vyslovení

jména Strossmayer jistě zachvěje se účtou srdce
každého poctivého Slovaná a v den 4. února, kdy
veliký tento biskup dovršil 90. rok avébo pože
hnaného života, vycházely vzdechy po celém Slo

žebnal a odplatil mu za vše, co obětoval pro víru
a vlast. V den 4. února dostalo se mu 8e všech
stran nesčíslných blahopřání i z našich vlastí;
přáli mu i car ruský, kníže černohorský, bulharský
a Sv. Otec poslal mu zvláštní breve. J. J. Strose
mayer narodil se 4. února 1815 v Oačku ve
Slavonii z rodičů měšťanských. Na kněze posvěcen
v vákově r. 1838, biskopem stal se 8 září 1850.
A od té doby září učeností, vlastenectvím, lidu
milností. Pro národ svůj obětoval miliony peněz,
jež věnoval na zvelebu národního školství ve své
diecési, na vzdělání bohoslovců, středním školám,
na literární podpiky a zvlášť na jihoslovanskou
akademii věd a umění, umělecké galerii v Zábřebě
atd. V Dákově postavil velkolepou kathedrálu ná
kladem přes o mil. korun. Sv. Otec Lev XIII. si
bo velice vážil a pro nás Slovany tak významné
encykliky cyrillo-methodějské „Grande munus“
dostalo se nám vlastně z podnětu biskupa Stross
mayera. Pro své vlastenecké smýšlení a jednání
zakoošel mnobo příkoří zvlášť sestrany maďarské.
Jemu však nejlepší odměnou jest láska alovan

Mezi Maďary. „Nikdenení tolik neapoko
jenců,tolik rozervancův, tolik sebevrahů jako vUhrách.

Jenom v Pešti a v Budíně udá se denně 5—6 sobovrašd.
Nikde v úřadech není tolik křivd, nikde takový odpor
k úřadům s taková nedůvěra, nikde takový nepořá
dek, taková nedochviloost (uberský měsící), nikde
tolik defrandací.... jako v Ubrách. Vidíte-li v Ubrách
úspěchy politické, neklamte ee: maďarské vlast mrav
ně upadá, a také blahobytu není na žírné, řídce oby
dlené půdě její. Žádná vlast nevybání do světa tolik
hladových, jako Uhry; v uberské státní pokladně j-ou
peníze z celého světe snesené, Uhry prožily před
málo lety revolucí z hladu. A osvěta uherská? Posu
zujete-li ji podle čistoty, podle sadů, podle komínů,
podle analfabetů. zpláčete“. Tak ve Vičkově Osvětí
ve slovenském obr.zku „Pan notárko“ píše skašený
snatel poměrů maďarských ač. K. Kálal.

Láska Čechů k Slovákům. Slováci
pod knntou maďarskou naříkají, brání se jak mohou,
aby vo víra maďarském nentonoli, ale Čechové z krá
lovství a z dražné Moravy zatvrzují srdce své protí
útrapám bratří slovenských, ba mnohdy spojují se na
ujařnení jich se židy, Maďary .. . Ukázalo se to
právě při posledních volbách do uherského sněmu,
při nichž kandidáti slovenští poraženi. Sloren. Katol.
noviny na otázko, kdo zavinil porážka slovenské li
dové strany v Trnavě, odpovídají: „Židia, vůdčina
kňazov, úrady, cakrovar, menorite tamejší úradníci

esi, to všetko dňom nocou je na nobách. Chodia po
obciach, ako v tatárskom pustošení, platia, kdo čo
chce. Čzské úradníctvo hrozí ro'afkom, že nekúpí od
nich repy. Slovom, terrorienjů, až sa zem trasie. Ač
mi mráz behal po tele, Naši bratia Česí pracojú za
jadádský groš proti nám“. — Tarčansko martinské
„Nar. Noviny“ k tomo dodávají: „Bohužial', že ea
to neobmedzoje len na českých úradníkov cakrovara
v Trnave; ale že sa všade chovajů tak. nž či sú úrad
níkmi pri panských majetkoch, pri železnici, alebo
pri indastriálných závodoch. Závodia s renegátmi a

idmi“. -- Hanba takovému působení! To se prapo
divně rozšiřuje známost o Češích a jejich lásce!
Marně takto bndeme volati po utažení vzájemnosti
českoslovanské, marně budeme se brániti proti úto
kům nepřátel Slovanstva, když se ke všemu ještě sa
mi potíráme! :

Dobrý příklad « samosprávě dal
v minulých dnech okresní výbor v Sušici, jenž
koupil velkostatek Albrechtice u Sušice. — Naříká
se stále, jak české statky, česká půda mizí vědy
více v nenasytném jícnu německém; co křiku,
když na český velkostatek dostanou Němci chuť,
ale že by čes. peněžní ústavy, čes. správy okresní
neb obecní kupovaly statky na rozšíření moci

české, málokdy slýchati. A přecedle dosavadních
zkušeností obecní statky, jsou-li řádně řízeny,
slouží nejen obecní pokladně, ale i téměř všem
spoluobčanům na prospěch. Obecním statkem dává
se obcím příležitost, že mohou svým chudým práci
poskytnouti, bumanním zřízením: chudobincům,
sirotčincům, nemocnicím atd. větší péči věnovati,
a0o i chudým řádným občanům k vlastnímu ma
jetku dopomoci. V pokročilé řádné obcí nedostane
se ani píď země do cizích rukou; obecní peníz
na to vynaložený jistě časem ponese mnohostranné
úroky. Naříká se, že není peněz na povznášení
obcí našich, ale cesta k pramenům peněžním se
také nehledá. Co tu všelijakých podniků, z nichž
by obce časem mohly získati potřebný groš. Jen
hlavu do hrsti a trochu obětavosti spolaobčanům.
Obecní samospráva sahá výše, než v různém do
pisování s úřady, v evidenci všelijaké atd.

Jak klesáme! V lednu ohlášeno v úřed
ním oznamovateli 215 exeknčních dražeb usedloatí a
nemovitostí v odhadní ceně 2,730,317 K, z nichž za
ateveno poaze 12. Z těch exek. dražeb bylo 119 ueed
lostí v odhadní ceně 1,460 289 K v obcích českých a
96 v odhadní. ceně 1,270.028 K v obcích německých.
Malých selských usedlostí v ceně až do 50.000 K
bylo celkem 183. Právě tedy malorolníci, jádro náro
de, chadnou. Ale pomoc vládní i účinnější svépomoc
ještě daleko. 2

Následování hodno. Posud nejlepšívy
svědčení našim „Časovým Úvabám“ dávali ctih. pp.
bohoslovci Olomoučtí. Nihde neodbírány „Čas. Úvahy“
v tak velikém počtu jsko v Olomouckém aěmínáři.

pro kollegy 1470 čísel v 1214 brožurách. Objed

ka není poslední, poněvadž a náe jame si povědomi,
jsk brožura působí a jak je praktická“. Výborně,
pane bohoslovče! Těší nás srdečně, že „Čas. Úvahy“
docházejí stále většího porozumění. Že tyto brožury
pro hmotný zisk se nevydávají, každý lehce přisvědčí,
srovná-li rozsah jejích a nepatrným předplatným. A
zajisté sezná každý čtenář z obsabu obranných bro
šur těch, že plní své poslání velice čestné. „Časové
Úvahy“ klidně a věcně rozcupávají prolhané útoky
nevěreckého tiska mířené na naši víru. Jakkoli naší
nepřátelé namáhají se všemi prostředky katolictvu
uškoditi, stojí od „Čas. Úvah“ v noctivé vzdálenosti.
Nikde nečteme polemiku s obsabem „Čas. Úvah“, po
něvadž proti zřejmé, prosté pravdě boj je těžký. Od
lebčí-li si ta a tam některý žurnajistický „intelligent“
paušální nadávkou „klerikální škváry“, jen se u8mě
jeme, poněvadž taková „kritika“ jest již dnes sovšed
nělou, neškodnou frází, kterou svede lebce každý, sebo
pošetilejší fanatik. — Poslední objedrávkou pp. boho
slovců Olomoockých ztenčil se náš sklad ovšem zaač
ně, tak že opět některá čísla jsou zcela rozebrána.
Vytiskneme však rádi nová vydání čísel těch, nalez
neme-li i na jiných místech tak horlivé příznivce jako
v Olomonci. Dej Bůb, aby se tak stalo co nejdříve!
V době, kdy nejnepoctivějšími letáky jest náš katoli
cký lid přímo zaplavován, nesmíme akládatí race
v klín; rozšiřajme horlivě proti tisku nepoctivému,
oblapujícíma brožnry ty, jež vzdělávají na základě
pravdy. Jest naší rozbodnou povinností jak v zájmu
víry, tak pravé osvěty mařiti soustavné balamucení
a fanatisování katolického lidu. Politické drnžstvo ti
skové v Hradci Králové ačinilo a Činí v této příčině
zajisté seč sfly stačí, Potřebí jan se. strany odběra



telstva stejné horlivostí, podobné té, jskon projevují
— obudí bohoslovci Olomoučtí.

Jednota žurnalistů českoslovan
ských v Praze na výborovéavé schůzi dne
26. ledna 1905 s veškerou roshodností staví se do
řady obhájců redakčního tajemství a protestuje

proti všem pokusům, jimiž by „něj novinář přinucen jednati nečestně a zbaběle na místě nej
odpovědnějším. A volá k poslaneckým sborům, aby
zabránily takovému výkladu zákona, že by re
daktor byl nucen vyzraditi redakční tejemství.
Vždyť jest důležitým zájmem celé veřejnosti, aby
redakční tajemství novinářovo bylo stejně nedo
tknutelné jako obchodní tajemství obchodníkovo a
úřední tajemetví úředalkovo. Stanovisko toto hodlá
brániti vytrvale každý novinář, připraven jsa trpěti
pokutami i vézením.

O trestní pravomoci obecní. Je-litoho
při trestním soudu obecním třeba, předsevezme ohle
dání na místě samém; z pravidla postačí jeden zna
lec, kterého vezme starosta z odhadců k účelům
soudním ustanovených a přísahou zavázaných; jiné
má vésti jenom tenkráte, kdyby z prodlení vzešlo ne
bezpečenství nebo kdyby onino znalci pro zvláštní
důvody nemohli přijíti nebo kdyby byli v případu, o
který jde, vadni. Jedná-li se o polní pych, jsou pří
sešní hlídači předem k tomu povoláni, aby odhadli
škodu polním pychem způsobenou, ale to jenom potud,

kod škoda nepřevyšuje 10 K; je-li škoda dle náhledu
lídačova vyšší, dá ji starosta vyšetřiti přísežným

unalcem, jak svrchu uvedeno, a ačiní tak i tenkráte,
když jest škoda vicenišší nežli 10 K, ale když poškozený
nebo obviněný za to žádá, Není-li přísežných sond
ních znalců v obci, požádá starosta okresní hejtman
ství, aby ustanovilo odhadce pro polní pych a také
bned okres. hejtmanství příhodnou osobu navrhne,
nikdy ovšem ani sebe, ani žádného z radních, kteří
zasedají v trestním soudu obecním. Kdo nemůže nebo
nemusí avědčiti, nemůže nebo nemasí býti znalcem.
O komisi, která se za příčinou obledání na místě činu
koná, dá se věděti žslobci i obviněnému, rovněš i o
tum, kdo bude při komisi vzat za znalce, aby jim
poskytnuta byla příležitost, na vadnost znalců včas
upozorniti, aby jiní ke komisi vzatibyli. O věci, která
se vyšetřiti má, přesvědčí se znalci sa přítomnosti
komiase, kterou řídí obecní starosta. To, co znalci na
místě obledali, zapíše se hned do protokolu, avšak
své dobré zdání, které se ne tom, co se při ohledání
shledslo, zakládá, mohou znalci buď hned do proto
kolu nadiktovati nebo si k písemnéma dobrozdání
lbůtu vyžádati, která ae jim povolí pokud možno
krátká, aby se řízení neprotahovalo. Rozcházejí-li se
výpovědi znalců v příčině toho, co shledali, vyslech
nou se opětně, a neshodují li se ani potom, provede
se ohledání znova a vezmou se k němu možno-li titíž
znalci. Neshodaje-li se dobré zdání znalců, vyslech
nou se jiní znalci. Po provedení důkazu vzdálí se
členové obecního soudu trestního k poradě. Jako trest
může se uložiti toliko pokuta peněžitá, kterou z pra
vidla stanoví zákon nebo nařízení, které bylo překro
čeno. Pokaty plynou do chudinského fondu té obce,
v jejíš obvodu přestupek byl spáchán.

Význam ovece dovedou oceniti Ameri
čané, kde se zvlášť v posledních letech netušená
u nás péče věnoje sadařství, Francouzové, kteří
vynikají v pěstění jemnějších odrud ovoce tabu
lového zvlášť drobného, a naši sousedé Němci,
jiš, nemajíce dostatek vhodné půdy na pěstování
stromoví ovocného, skoupí kde jaký lepší druh
ovoce ve vlastech našich a český sedláček je rád,
še utržil nějský groš, ale sám si 8 domácími
mnohdy ani nedopřeje, aby na př. i v simě užil,
co mu Bůh v zahradě nadělil, ovoce jest mu pa
mlskem. Nepomyslí, že ma sloužiti může také ku
zdraví, že jmenovitě ovoce zpracované na růsné
zavařeniny atd. bývá zdrojem posily. Podniků na
zpracování ovoce u nás poskrovou 8 největší
z nich továrna třebenická jaké takž se drší pouze
na hladině. Jinak tomu v Anglii, kde důležitost
ovoce náležitě oceněna. Ovocná kaše (marmeláda)
stala se Angličanům národním pokrmem. Kus masa
a talíř marmelády musí míti na stole i nejchuděl;
i vojáci dostávají pravidelně ovocnou kaši. V Lon
dýně je 25 závodů, které denně vyrobí za 45—
55.000 K ovocné kaše. Anglický sadař i ten nej
menší s mnohým úspěchem provozuje výrobu
marmelád, jež mají odbyt a cenu velikou. Proto
se v Anglii sadařství neobyčejně šíří a poskytuje
výnospravidelný.Au náskašeta jenom—mlsem.
Jaro probudí snad leckterého ospalce, aby větší
lásku ovocnictví věnoval.

Budky ma ptáky natno již v únoru při
povniti na strom. Ptákům, kteří si staví otevřená hní
zda as větvích, bodí se pouze budky otevřené se stří
škou, ostatní ptáci ubnízdní se jen v badkách uzav
řených, jichž otvor je vždycky přiměřený velikosti
ptáka a jest obrácen na východ nebo jihovýchod.
V budce nemají býti žádné příčky, jak se dosud děje;
ty ptáčkům v hnízdění jenom překážejí.

Obrovská stávka v Poráří. Stávkou
touto, jíž se účastní přes 200.0C0 horníků, postilen
i veliký „odborový svaz křest. bornictva“. Z té pří
činy prosí Moravske-Slezský zemský výkonný výbor
křest, sociální o příspěvek na stávkojící. Příspěvky
přijímá dp. J. Šrámek, v Brně, Orelská ul. 17.

Valaá hromada „Slavíma“, generální,
bo podpůrného spolku pro 3, Moravu a Slezsko
konati se bude ve čtvrtek dne 16. února 1906 o 7.
hod. večer „a Libuše“ na Smíchově.

Domácí lékárna. Obyčejnábílá kořalka
se šťávou rozstrouhané cibule jest dobrým lékem proti
vypadávání vlasů, proti kašdé vyraženině, lišeji, když
se chorá místa před spaním 'ímto potrou. — Do litru
obyčejné kořalky dejme namočit za 10 baléřů pše
ničného škrobu; toť dobrým lékem při zápalu vkrka
teb jiné podobné chorobě; horkost ee strácí s bolesti
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mírní. — Kašdý sastaralý otok s boule na krku, téš

tlásy pominou, když je co možno tepiým následajícímmasáním každé dvé hodiny potřeme.K tomu cíli dobře
pospolu povařme 4 lšíce piva, 4 lžíce husího vádla
s sa 3 haléře mýdla.

9 márodním kolku stalo se dobodnatímesi ÚstředníMatiol Školskou a Národní Radou ve
schůzi dne 28. m. m., še Ústřední Matici Školské na
oslava jejího jubilea přenecháse jakékoliv množutví
„kolku za polovici prodejní ceny, takže ode dnešního
dne Ústřední Matici Školské připadne z Národ. kolku,
který si sama prodá, polovice hrubého zisku. Přátelé
Ústřední Matice Školské zajisté neopomenou nyní hoj
nými objednávkami národ. kolku v kancelářiÚstřední
Matice Školské v Praze, Spálená ul. čís. 24., přičiniti

se oto, aby provise byla co největší, Třeba všakpo
doteoouti, te národní kolek prodává se pouze za hotové.

Rady pro domácnost. Uzenémasoudrží
se po celé léto, když nějakou bednu naplníme prosá
tým dřevěným popelem, do nějž se vloží uzené maso,
aby se jednotlivé kusy nedotýkaly a bedna te postaví
do studené saché místnosti. Maso takto nevysychá
ani neplesníví. — Máme-li nakrojenou šunka neb sa
lám, potřeme ji -na nakrojené části koňakem; pak
nám neoschne a nespleaniví. — Klobásky při emažení
nepukají, ponoříme-li je před smažením na minota
do vařící vody. — Dobrou maznou blínu si takto
připravíme: Do mazné hlíny dáme trošku prosátého
dřevěného popele, trochu soli, polovic octa a vody.
Hlína tato, kdyš zvolna na kamnech uschne, vydrší
velice dlouho. Anst. Sei.

Opatření proti zavlečení a rozší
ření slintavky a kalkavky. Na utlumení
této nákazy užívají státní správní úřady všech zá
konných opatření. Při tom jest však třeba, aby také
majitelé dobytka sami se chránili, neb žádoucího cíle
dosíci lze pouzepři nepřetržitém epolnpůsobení jich
samých. této příčině jeví se zvláště toho potřeba,
aby majitelové dobytka pozorovali též, jak si počínají
obchodníci jatečným dobytkem a řezníci, kteří kryjí
svou potřebu na trzích na jatečný dobytek v Praze
Holešovicích, Vídni, Sv. Marka, Olomoaci a v Buda

šti, a kdyby enad spozorovali, že jatečný dobytek
účelům užitkovým se prodává, aby o tom avědomili

politický úřed buď přímo, buď prostřednictvím obec.
úfadu nebo četnictvem; dále aby vyhláškám o vypak
natí nákazy v okolí nebo v těch krajinách, odkud
dobytek svůj odebírají, pozornost věnovali a v do
bách, kdy panuje nebezpečenství nákazy, svá voleká
spřežení drželi v pozdálečí od cukrovarů, nádraží a
jiných míst, kde jest hojně dobytka. Nejdůležitější
část ochrany proti nákazám zvířecím týká so však
styku osob s dobytkem a ve stájích. Řezníkům a ob
chodníkům dobytkem nemá býti dovolen vstap do
stájí, nýbrž májim býti dobytek předveden mimo stáj.
Poněvadětaké -noclehováním podomních obcbodaíků a
tuláků ve stájích a místnostech « těmito sousedících
opětovně zavlečena byla nákaza, protose hospodáři
upozorňají, aby osobám tskovým dlemožnosti vyků
zalí jiné místnosti k přenocování a aby elámy, na
které osoby takové noclehovali, nebylo jiš apotřebeno
jako steliva pro pasnehtníky. Čeleď nově přijatá bu
diž teprv tehdy k pracím při dobytka nebo s dobyt
kem připuštěna, když pracovní oděv jich na několik
hodin vložen byl do silného loaba a jich obav dů
kladně byla vyčistěns a tukem natřena. Přiměřená
opatrnost sachována budiž také vůči nanvářům (zvě
rokleštitelům) a buďceš tito vždy dříve tázání, sdali
ohlásili se u obecního úřadu; mimo to nebadiž jim
dovoleno miškovati nečistýma raksma, poskvrněnými
nástroji a rovněž s takovým čatetvem nebo zástěrami.
Vypuknotí nákaz budiž ve vlastním prospěchu ibned
ohlášeno, by včas opatření proti nim zavedena býti
mobla. Zároveň upozorňaje ve na $ 16. z. Ť. č. 85.
ze dne 29. února 1880, dle kterého jsou majitelé do
bytka povinní každé vypuknutí nákaz neb jich po
dezření jhned ohlásiti. 

Světlo „OsvětyLida“ v katolických
Pardubicích. Drašina soskopenákolem „Osvěty
Lida“ ae jen usměje, mluví-li se v katolické církvi o
Boším zjevení, o zázracích a vůbec o přímém působení
Božím. Např. „Oev. Lidu“ provázela zásraky Lúrdské
posměchem, jakkoli ví, že žádný racionalista, třeba
by měl čich nejostřejší, posud nedokésal, že by se
v Lárdech děly nějaké podvody. A co tisíců zednář
ských zpytatelů do Láúrdpřichází! Tedy „Oav. L“ má
v ústech jenom vědu, na víra nedá nic, Ale visme
důslednost jejíl Horlivý husita Fr. Horálek, který je
„Osv. L.“ velmi dobře znám, nepsal ve svém spisku
„Pravda Husova — pravda věčná“ v příčině hasit
ského boje u Domažlic: „Zvítězila nad nepřítelem (nad
křižáckým vojskem) česká píseň. Zbraně byly zbytečné,
vědyť Hospodin sám jako onen veliký Jehova staro
zákonní pustil na nepřítele strach, bojoval za své bo
jovníky Boží! — Hoapodin sázu, který vítěsně vodil
úborya Sirotky,poslal jim v rozbodný oka

mšik r '*ly.. * Odkud p. Fr. Horáleknajednou
se do.c.t:. že poslal opravdu Hospodin Táborům na
pomoc anděly? My oilně o možnosti takového fskta

ybujeme, třeba če v pomoc andělů při jiných pří
ežitostech věříme. Ae; * Táboři již před bitvou Do

mažlickou zákon Páně tah stkvěle zachovávali, že so
Žiška sám zu ně styděl a počal ai zřisovati vojsko
nové £ Orebitů. Po jeho smrti byla nevázanost tábor
ských vojů ještě horší; sakasil to sám jejích vůdce
ProkopHolý, kdyš ho „bratří“ udeřili krátce po Do
mašlické bitvě do hlavy etolicí. Ale nám zde jde hlavně
o to, jak se chovala „Osr. L“ tiše k „zázračné“ bá
chorce Fr. Horálka, ačkoli ons brožnra v tisících mesi
lidem českým se rozšiřovala. Fr. Horálek má ostatně
o balamucení českého lidu ještě větší zásluby. Aby lid
pokrokovou prolhaností omámený dokonale na duchu
smrgačil, uspořádal nejnovější vydání apiska „Výalech,
odsoazení i upálení Mistra Jana Husa. Líčí očitý
svědek Pogius.“ Ten „očitý svědek“ upálení Husova
všek byl vlastně podvodníkem narozeným v XIX. sto

tr Pan Horálek, který se chlubil velikou znalostí3 Husovy a sekal „učeně“ i do Flejšhansa, měl
přece nejlíp poznati, še omen spisek jest nejapně se
steveným pamíletem novověkým. Vypravojí se v něm
o Husovi a jeh> době tak nejapné báchorky, Ile se

v něm tak nešikovně, še vzbudí taxový spisek u člo
věka vaděleného jen útrpný úsměv — ij kdyby nebyl

pán odborným znalcem. Kdepak byla tehdy, „Oovětodu“,tvoje ačenoat, když na základě podvodnéhbopam
fleta toho pořádáno plno „poučných“ přednášek? Jak
jsi se chovala k takovému oblapování? Když jeden
řečník ve VYamberku na sákladé toho apisku husity
„osvítil“, ještě jsi ho chválila. Při Husově cslavě r.
1902 prodáno v tom městě na 500 exemplářů onuho
spisku. Pak v témé Vamberku pražský učenec Dr Ka
lousek uspořádal přednášku, v níž dokázal, jak český
lid jest zbytečné klamán oním dvindlem v Německa
nejspně sestaveným. Leč basilé Vamberečtí byli pro
toto odhalení uáramně rozezleni; snad z veliké lásky
k pravdě a osvětě. Proto si pozvali odpadlíka bez
přesvědčení, dra Iška, uby dojem přednéšky Kalou
kovy zatušoval vlastní „nčenouti“. Vzpomeňui, „Osv. L.“.
jak jsi tehdy trucpřednášku Iškora chválila a jak jsi
se chovala k přednášce Kaloaskově! Nebylo v zájmu
osvěty a pokroku tebdy tvojí povinností, abys aspoň
po slovech Kalonskových avé čtenáře rozhodně varo

před tím byl onen Lžipogius hlavním předmětem „porokových“ přednášek o Husovi. Ale milá „Osvěta L“
skryla ue raději před pravým uvětlem do bouští nových
frácí o „zpátečnickém klerikalismu.“ Proč avi? Ina,
onen podvodný pamflet přeložsn byl do češtiny hel
vetskými „Hlasy ze Siona“; „osvícení“ pastofi byli
nejoddanějšími ctiteli vné knížky. Proto raději pryč
se vší osvětou, jen aby se pastoři ua „Osv. Lida“ ne
rosbněvali! A pak máme takovéma listu věříti, že mu
jde o skutečný pokrok, o pravou vavětu| .

Přípravný sjezd ve Vídmi Včeradne
9. t. m. pořádána byla schůze delegátů diecésí Ra
kouských za předsednictví hraběte Sylva-Taroucy, va
níš jednáno o všeobecném ujezdě rakouských kato
líků. Za diecési Královéhradeckou dostavil se vidp.
Dr. Fr. Reyl, Těšíme se, že na podzim dojde k veliko
lepému sjezdu.

Kdo ještě předplatného na „Obnovu
a „Úas. Úvahy“ nezaslal, račiž tak učiniti
co nejdříve! Nechť nám ušetří pp. odbě

ratelé práce a starostí s upomínánímSpo
jených! :

Tržní zprávy.
V Hradci Kráólové, dne 4. února 1905. 1

bl pleniceK17 00—17-60,ita K 13-60—13-20,jedme
ne K511:80—18-90,ovsa K 6-80—790, prosaK0000
—0000, rikve E 16-00—0000,hrachu (modrý) K 26:00
—00:00, čočky K 32-00-0000, jahel K28-00—00:00, krap
K 20-00—2400, bramborů K 7-20—000, jetelového
semene Červeného K 118:00—124'00, jetelového semene
bílého K110*00—112*00, růžáku K 00-00—00'00, málu
K 36-00—00-00, lněného semene K 23-00—0000 100
kg žitných otrab K 13 50-—00'00, 100 kg pěen. otrub
K 18*00—00*00, 1 kg másla K 2-00—308, 1 kg sádla
vepřového K 1:68—000, 1 kg tvarohu K 0-17—0"80,
1 vejce K 0*10—0'00, 1 kopa zelí 30:00—34*00, 1 kopa
potráele K 0-00—0:00, 1 kopa kapusty K 2:00—4*00
1 hl cibule K 10:00—14'00, 1 kopa drob. seleniny K
1'00—1-80, 1 pytel mrkveK 4-00—600, 1 kopa cerele
0 00—0'00, 1 kopa petržsle 0-00—0*00,1 bl jablek 16:00
—0'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 4. měs. února 1905 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice hl 79'/,, žita 119, ječmene66, ovsa
136%, prosa —, vikve —, brachu —, čočky —, máku
6, jahbel 12, krup 8, jetelového semínka 1399,
lněného semene 6"/,. 2.) Zeleniny: selí 1 kopa,
kapusty 65'/, kop, cibule 43 hl, drobné se
leniny 86 kop, mrkve 42 pytlů, oerele — kop, brambor
76:/, hl. 8) Ovoce: jablek 16 bl, brušek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 20 kusů, podevinčat 178.
kusů, kůslat 0 kusy.

(Zasláno)

Spolek sv. Bonifáce.
Ústřední správa spolku sv. Bomifáce žádá

důstojné dochovenstvo co nejsnažněji, aby se ráčilo
vbodným způsobem ojmooti rozdávání spolkového da
opisu,

Jedná se©apologetické poučování v ná
enství alist k tomu směřující má býti do

dáván každé rodině katoli'ké zdarma
v měsíčních sešitech. Leč tvbo nebude, dokud
nebode v kašdém domé, v každé rodině aspoň jeden.
člen našeho spolku.

Kdekoliv spolek sv. Bonif -© v osadách jest.
zaveden, listy spolkové emějí faké v kostelích býti
rozdávány po službách Boších. Kde se listy dodávají
členům do domů, mohou útraty spojené s donáškou.
býti zapravovány se sbírek.

Poněvadž „Bv. Vojtěch“ jest listem spolkovým,
nepodléhá jeho dodáváníčlenůmani nejmenším
překážkám se strany úřadův.

Opětně budiž k tomu poukásáno, že podle
spolkovýchstanov není potřebí zvláštního při
jetí do spolku. Každý jest ihned členem spolku,
kdokoliv jest ochoten vykonávati modlitbu spol kovou
(„Otče náš“ se vzýváním sv, Bonifáce a patronbv
semských) s k tomu ještě pravidelně měsíčně uebo
ročně udílí almužnu, byť sebe menší,

Aby dflo tak veliké jako jest účel spolka nejen
se podniklo, ale aby dále vedlo, k tomu jen potřebí
mnoho penčs. — Ale peiěs ještě více jest potřebí



na provádění druhé úlohy spolku sv. Bonifáce: sta
věti kostely (dle okolnost kostely prozatímné)
tem, kde není chrámův Páně. Dva takové chrámy
jsou již vystavěny. — Dá- Báb potřebných pro
středků, má toboto roku býti vystavěno šesť jiných
chrámův. Ké* tedy důstojní spolubratří upozorňují
věřící e kazatelny a © soukromých roamluvách na
tento náš podnik, jim ho vyavětlojí a povzbozojí je
k hojným darům. Chceme chrániti katolíky drahé
nvé vlasti před nebezpečím odpado od pravé víry.
Čechy musí gůstatí semí katolickou!

Proto stavíme kostely, proto rozšiřujeme věďo
mosti, proto odráčíme útoky|

Pro Krista a jeho církev! Pro naši
vlast a našeho císaře a krále!

P. T.
Dovoluji si timto uctivě ozná

miti, že závod po mém zemřelém

manželi pod stávající firmou

F. J. Svoboda,
odborný závod pro ženské ruční

práce,
v týchž rozměrech dále povedu.

Děkuji současně za laskavou
přízeň a prosím, by mně táž i na
dále zachována byla.

V dokonalé úctě

Viktorie Svobodová,
majitelka firmy F. J. Svoboda v Hradci Králové,

NB. Ct industrial. učiteikám
větším odebírání zvláštní

ez | Veškeré kdekoli vydané neb osnámené

knihy

ORB*českéi jinojazyčné<
má stále na skladě a může okamžitě

dodati

í první královéhradecké kmihkupoctví a antikvariát

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby.— Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě

leckých, místních a s bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot
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6 lávých6celýchknihoven.— Výměna
P knih. — Literatura cestovní,průvodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách ea ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma.
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Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se snmačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. %z
v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).
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mwUčeň "
na klobouěnictví

přijme se u pana

dosefa Dvořáčka v Hradci Král,

AGDIXCPIKPIXCPIKPIX
Jan Horák,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, jakož i tu- i cizos

zemských.
Četná 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!
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V Hradci Králové, Žižkovo náměstí.

Největší evropská cestující
zoologicko-anatomická výstava.

$pzvy

večerotevřeno.
*000JA0j019904

ýdenod8hodinránodo8hodin
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©Každva obrovské stany pro 3000 návštěvníků. V prvním
stanu dokonalý

zvěřinec a cirkus dravců.
Ke 100 cizozemských zvířat: slonů, žiraf, antilop atd.
20 lvů. Denně ve 4 hodiny odpoledne a v 7 hodin večer
velké představení se lvy, tygry, pardaly, koňmi atd. Pět
světoznámých krotitelů. — Hndba vlastní. — Druhý stan
obsahuje: Dokonalé anatomické museum a
panoptikum s více sty původních, voskových
preparatů. Vatupnó pro cirkus a zvěřinec: I místo
1 K 20 h, II. místo 80 h, III. místo 40 h. Vstupné do
anatomického musea 30 h. Do panoptika 30 h. V ne
děli jsou tato představení: V 11 hod. dopol., ve 3 a ve

4 hodiny odpol. a v 7 hodin večer.
i

Vína==
ku mši svaté

zaručená jen přírodní) jakož
i jemná tabulová vína aid.

— doporoučí —

oidolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.
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Přijmou se páni
na domácí stravu.

Doptati se lze u p. Jos. Vencla,
majitele domu v Jiříkově třídě v Hradci Král.

KIOVOOOOOOOOCO
Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní

u- obleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bobatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

AXXXXXXXXXXXXXXXAX

k S | i "Založeno 1853.

7 Provedeno přes 500 oltářů a Božích Chrobů.

Nejlepší doporučení,

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní trublářství. — Nákresy a roz

fo počty zdarma. '
Obnovování oltářů, soch,obrazů a j.o c U=
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Vey!

Akciovýkapitál K 2,000.000-—,
Reservní

a pojlst. fondy ca. K 500.000-—.
P“ Založenoroku 1868.

PonPPA

v Hraudoi

Půjčky poskytujesplátky

vše velmi výhodně.

ea
ZVE

EKrálové

mírné

prodává i kupaje veškeré cenné
papíry, vyměňuje kupony atd.m

, zásilky v lehkých žočkáchKáva franko dob. do všech stanic.
Nejjemnější jakost, výtečná

aroma, sur. 5 kg. K 12—, 1250, 13—, 1320,
Id -, 15—, praž. 15.—, 16—, 1675, 17-75,
1875, 1970, 2060 atd. Zaručená spokojenost.
Mnohopochvalných uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jelinok, Slatiňany JZ.

OYc.k.státníchúředníků.

Chemické
cidění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
00 nejdokonaleji a levně provádí ve svém odb«r.

ústavu

JAN MACF,

ČlbalautlodA
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2. Zpráva rovisorů účtů.
3. Volba 2 revisorů a 4 =krutatorů.

5. Návrh na změnu stanov.“)

ČhtodíSulphurAdaladníSáněblgdíIntaníJufaňíbueě
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úvrh ten byl již loňakou řádnou valnou hro

Dy
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V sále »Živnostensko-čtenářské jednoty«
v Hradci Králové,

Nové.

Divadlo Kludský.
Jen krátký čas zde k vidění

obrovský

BIOGRAF
nejznamenitější a nejelegantnější podnik tobo
druhu. Předvedení živých obrazů seneačních z nej
novější doby, jako: Raskc-japonská válka.
Královražda v Srbsku. — Válka s Bary v jižní
Africe. — Srážka dvou vlaků v Americe. — Býčí

zápasy ve Španělska atd.
Přes 100 obrazů. — Vše živé v přírodní velikosti. -
Vlastní motor pro elektrické osvětlení. Začátek v 8
hodín večer. — V neděli a vo avátek představení ve 4
bodiny odpol. a v 7 hodin večer. — Ceny míst: I. místo
50 kr., II. místo :0 kr, k stání 16 kr. Dítky a vojsko

latí polovic.. P. T. Tato představení byla od nejvyš
ších hodnostářů navštívena a největší pochvalou vyzna
menána. Nešetřiljsem také výloh a námahy, abych cté
nému obecenstva něco skutečně pěkného z nejnovějších
událostí v živých obrazech ukázal, a proto donfám
v bojnou přízeň P. T. obecenstva.

Kludský, majitel.Y dokonalé úctě

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvédčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |š

se Daátně frankozašlou.

l
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Konkurs.
Všeedborové Sdrnšení křesť. děl

nictva pro král. České míní zříditimísto

úředníka spolkového.
Základní služné s tímto úřadem spojené činí

900 K ročně. — Toto místo bude obsazeno prc
visorně do příští valné hromady; v případě
neschopnosti může se úředuíku i před valnou
hromadou dáti měsíční výpověď.

Žadatel musí prokázati: stáří, nepřesahující
85. rok, bezúbonný život minulý, úplnou znalost
křesťanského socialismu, odborové stránky a ve
dení veškerých spolkových záležitostí, povšechné
zdraví; osvědčeré řečnictví jest nejdůležitějším

požadavkem.
Na toto místo mají v první řadě nárok avc

bodní členovéSdružení, dlonholetí zkušení členové
jednot katolických a v drubé řadě stoupenci křest.
socialní vůbec. Stav nerozhoduje. Přijatý úředník
musí napotom bydleti v Hradci Králové.

Lbůta pouze písemného přihlášení končí
1. dubna 190. Po zvláštní zkoušce ustanoví se
den nastoupení dle dohodnutí,

Josef Karásek,
starosta.

Telefon č. 17. Peacl stroj.
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Nutnost opravy trestního řádu,
1 (14) Nebude-li se čtenářům našim nadpis
tento v prvním okamžika zamlonvati, nechť
Jaskavě uváží, že trestní řád a jeho exekutiva,
či výkon, blaboko zasabá do sociálních poměrů
té které společnosti státní a že není bez vlivu
na obecnou moralitu, jejíž strážkyní je nábu
ženství a církev. Rozepisujeme se o vězeňství
též proto, že nedávno oveřejněny dvě knihy,
jež vzbudily pravou Seusací a odborníků i
lajků, kteří si tohoto odbora veřejné správy
z pravidla nejméně všímají. Je to kniha býv.
říšského poslance Leusse, jenž si sám odpykal
žalář pro křivou. přísahu, a jeto: „Baokrot
trestního řádu“ od Maxe Treae. Oba líčí ohni
vými slovy duševní útrapy vězbů — bezpochyby
své, ježto jsou trestanci, kteří v žaláři zaopa
tření bledejí a o útrapách nevědí —a nazývají
trestnice starým barbarstvím moderního člo
věka, jenž svého spolablišního nechává trpětí
za bříchy, které jsoo majetkem celé občanské
společnosti. Trestnice jsou prý pařeništěm vší
neřesti, žíravinou ničící zdraví těla i ducha,
poslední zbytek mravního smýšlení dasíci utd.

Tito dva muži nejsou samotní; kde kdo,
jenž trestnici moderní soad ani zdaleka ne
viděl, dovoluje sí úsudek skutečnému stava
věcí naprosto neodpovídající. Jedni vyčítají
státu, že svou přehnanou humanitou vlastně
zločince vychovává, poctivý občan že se musí
dříti, aby pár tisíc ničemníků bylo dobře za
opatřeno a že by bylo nejlepši vrátiti se
k bývaléma trestnímu řádu, zavésti hůl a na
vrhojí trest smrti s Tolstojem, který k vše
vbecnému podivení hájí v romána: „Vzkříšení“
odstranění trestů ztráty svobody u nahražení
jich tresty tělesnými, po příp. trestem smrti.

Jiní nazývají i nynější humanní výkon
trestního řádu zločinem na ubohých obětech,
apírajíce svobodu zločinného jednání a s Lom
brosem tvrdíce, že člověk i k špatnosti je
předarčeu a svým tělesným oazpůsobením a
mravním rozpoloževim k zločinu odsouzen
(Pomo delingaente — člověk zločianý, moral
insanity — mravní choroby), že jedná tedy
každý zločinec nepříčetně a tudíž nezasluhoje
trestu, nýbrž politování a dodání do ústavů
pro nepříčetné.

Že oba názory jsou výstřední, pozná ka
ždý jen trochu soudný člověk; první odporoje
nejen trestníma práva církevnímu a světskému,
ule i křesťanskému názoru vůbec, ba i té t.

FEUILLETON.
Ze života nalezenoů.

Napsal Josef Váňa.

(Dokončení.)

Kdo pomyslí na to, že od nalezenců vyssáté,
vysílené matky budou roditi dítky slabé, chudo
krevné, že nebudou mocí své vlastní dítky do
statečně vyživovati, kdo na to pomyslí, že za dvě,
zs tři pokolení budou žíti v těch borských kra
jinách mrzáci a lidé zbědovaní, kdežto dříve tam
byl lid, jemuž nebylo rovno?!

Hřích bídné činí národy! Ztráta nábožnosti,
víry a-bázně Boží brozně se tu instí na obětech
nevisných. Hlíza moderní nevěry, mravní zkože
nosti a bezbožnosti blodá tu svými strašnými ná
sledky na zdravém těle nevinných.

Dejte tomu lidu tam výdělek,dejte mu práci
neskrůlele tam nouzovými dary a lak přelrhnete
tento nešvar, který se lam nyní rozšířil,který tam
nikdy nebýval a který bude míti následky daleko
sáhlé!

Nalezenci jsou bytosti ubobé, jsou ošklivý
vřed na krásném těle moderního člověčenstva.

Takovému dítěu, když přijde k rozumu a
pozná, kde vlastné jest a proč tam jest, zbnusiti
se musí všecken další život. A že mravní výchova
jeho není právě nejdokonalejší, uzná zajisté asi
každý. Takové díté každý kopne, každý po něm
plivne. Nadávky, prokletí, surovosti, útržky a po
směchy, toť každodenním jeho chlebem.

V Hradci Králové, dne 17. února 1905.

zv. bumanitě, kterou lidé předešlého století
nad náboženství povýšili. Kdo-zbaven je své
svobody, je všdy politování hodný, i kdyby se
mu dostalo výživnější stravy, než 8 jakou se
zučasté spokojití musí poctivý dělník na svo
bodě. protože ma schází, co k života choti
dodává. Vezměte trestancům jejich stravu a
dejte jim to, co stačí snad člověku svobodnémo
a udělali jste z trestnic ústavy pro ommělépě
stování bucillů nakažlivých nemocí, neboť i
při čistotě, jaká tam panaje a stravě, jaké se
vězňů“ dodává, panoje tu škorbut, chadokrev
nost a soachotiny, o daševních «-borobách vězňů
v samovazbě ani nemluvě.

Názor druhý — Lombrosův — vychází
z přebnané humanity a opírá člověku svobodu
jednání, svobodnou vůli a je tedy materialistický
a aekřesťanský. Právě proto však, že o ničem
nepanuje tolik rozličných náhledů, jako o trest
ním řádů, je to nejlepším důkazem, že on
opravy potřebuje, jaké se mu asi dostana, až
komisse, k vypracování nového trestního práva
ostanovená, 3 prací svou bude hotova a vládní
návrh ve sborech zákonodárných bude přijat.
A přec byly doby, kdy dnešní trestní řád
považován byl za vrchol dokonalosti a běda,
kdo by mu byl nějakou cbyta vytýkal! Byli
by jej poukázali na Špilberk, řetězy, dasná
sklepení atd. Že ale již v 17. století papežové
měli trestnice, v nichž proveden byl nynější
systém samovazební, pensylvánský, nebo také
aubarnský, že již cíckev trestala, ne aby 80
za zločin na veřejnosti spáchaný mstila, ale
aby zločince napravila, o tom nikdo dnes ne
mluví. Kdo pak čte, co napsal největší krimi
palista nové doby Georg N. Smith ve svém
spise: „obhájce systému samovazebního“?

„Římu třeba připsati“, tak píše poctivý
tento protestant, „první reformu vězeňství. Vě
zení, v nichž by vedle cílů coercitivních (trest
ných) i edakativní (vychovávací) se sledovaly,
jsou ojedinělým případem katolické homanity.
Vězení papežem Klementem XI. v San Michele
r. 1703 zřízené je prvním ústavem polepšo
vacím na základě pravé humanity a filosofie;
lenosti učiněna ta přítrž dokonalým systémem
pracovním, klassifikace, mlčení, oddělení v noci,
náboženské a mravní průpovídky aa dveřích,
pravidelné vyučování nábožeuství, krátce na
pravení a ne pooze pykání bylo cílom vazby.
Nade vchodem ústavu byl nápis: „param est
cočrcere improbos poena, nisi probos efficias
disciplina“ t. j. „nepomáhá zlé trestati, jest-li
—

Výživa tělesná ještě jakž takž ujde, neboť
Jidé se bojí, že by jim děti byly vzaty aneb že
by jiných více nedostali. Ano stane se často, že
pro tuto příčinu i matka své vlastní dítě zakřikne:
+Ty jdi pryč, na tebe nic nedostanu, na tyhle
dostávám!«

Jediným doblížitelem na výchovu a opstro
vání dětí jest místní farář. Od něho jest to sku
tečné jen akt humanity a lásky k bližnímu, že
tak činí. Lékař, lékárna, hrobník a všickní jiní
činitelé jsou náležité placení, jen knězi nikdo ani
nepoděkuje a přec on tu činitelem hlavním a
zodpovědným. Pánům nahoře jedná se jen o to,
aby dítě žilo tělesné a nebylo nemocno; jaký
život vede a povede duševní, o to nikomu starati
se ani nenapadne. Co na tom, stane-li se z dítěte
vyvrbel člověčenstva!|

Kněz tedy z lásky k tém ubohým tvorům
jde čas po čase na visitu, jak se s nimi u pě
stounů zachází. Tu byvá po chalupách pak čilo
a živo, Všude děti umývají, převlékají, kolébají,
v zimě oheň zatápějí, jen aby jim nemobl nic
vytknouti. Strach, že by jim nalezenec byl vzat,
jest veliký. Kmotra Jiráčkova však vyzrála i na
pana faráře. Když viděle, že k nim jde na visitu,
zavřela před ním rychle a dělala, jako by u nich
nikdo nebyl doma. Bývá tak na venku, zvláště
v létě často.

»Poníženě ručičku líbám, velebný panel«
spustila, když kněze asi třetí deo na to potkala,
— sTak voni byli problížet a u nás se ani ne
líbili zastavit! Proč pak, velebný pane, nás líbili
pominout, snad se na nás neráčejí zlobitřl«

Ferina ta Jiráčková!

Insert čítají levně. u
mserty se počítají Irun . Ročník XI.

"I

—————

kázní neučiní se z nich lidé hodní“, který by
žádnému ústava trestnímu chyběti neměl. Ne
Amerika, ne Pensylvanie, ne Auburn, ale papež
Klement XI. je vynálezcem systémo samova
zebního a s ním spojeného trestního řádu.“
Tak Georg Switb, jenž snad ani sám nověděl,

že církev katolická měla a má své trestní
právo, jež v středověku a daleko do nové
doby též vykonávala. Utekl-li se zločinec pod
ochranu církve, neměl stát naň žáduého práva,
ponechávaje církví moc, dle církevního trest
ního řáda s ním naložiti. Dnes ovšem se to
právo nepraktikuje, majíc cenu pouze theore
tickon, ale zrovna ti, kteříse mu před sto lety
vři zdělání nynějšího světského trestního řádu
posmívali a jeho zásady zavrhovali, moderní
totiž kriminalisté, vrací se k děmu v mnohém
ohledu zpět. (Dokončení.)

Kněžskýblahobyt,
(3) Blahobyt našich kněží! I ten dobrácký

katolický lid „ těžka chápe, jaké má jeho kněz
existenční svízele. Různé zevnější okolnosti
svádějí snadao k osuduému klamu. Veliký
farní dům, pěkný Šat duchovního, někdy ná
kladná hostina; 0, v té faře se mají dobřel
A zatím pod lesklým zevnějškem 80 tají smutná
bída. Pokud ještě polnosti něco vynášely, žilo
se aspoň na rarálních farách obstojaě. Za by
nější hospodářské mizerie, kdy výnosnost po
zemků klesá a kdy za polní práci zvláště farář
musí platití stále více, užije kučz jenom z ho
spodářství hodně starosti a mrzatosti. K tomu
všema obyčejně začíná kněz hospodařit s dluhy.
Co si také mohl za kaplonských let z 350 zl.
ročního platu pro budoucnost uspořiti? A ta
štóla stále habenější málokoho z nedostatku
vytrhne; tu aby kněz obyčejně.rozdal almaž
non, nebof žádný stav není «blehbántolika růz
nými prosebníky jako stav kněžský.

Ale nejhorší obžalobou přítomné doby,
která má v ústech plno humanity, jest kněžská
ponse. Stát, jernuž kněz často do úpadu dělá
úředníka, vykazuje knězi daleko menší pensi
než úředním sluhům. Za všecku mnohostrannou
péči o duše svěřené, za všecko úřadování do
stane apracovaný kněz tolik, zač se ani slušně
najísti nemůže. Na zapadlé Lhotě v drsných
horách bělovlasý, střesavý stařec bojí se pense
jako mačednictví; paměť ho opouští, raka se
mu třese, že sotva péro udrží, ale stařec slouží
dále, jen aby se vyhnul žebrácké almužně.

Mimo matky zakouší mnoho s nalezenci
dorůstající děti. Taková ostmiletá, devítiletá ho'ka
musí opatrovsti třebas tři malé děti najednou.
Tahá to chuďas na boku jako štěňata. Opatrují-li
nalezence hoši, ti už jsou chytřejší a nejsou tak
svědomiti.

Venca Jiráčků nalezence, aby mu neplakal,
vozil. Viděl, že tak dělají chůvy ve městě, Po
něvadž kočárek neměl, dal na trakař opálku, do
opálky posadil dítě, rozejel se a ježto najed
nou nemohl udržeti rovnováhu, vyklopil opálku
L s dítětem do rybníka. Zůstal nad tím pak celý
zkoprnělýa kdyby byli lidé nepřiskočili a díté
rychle nevytáhli, byl by je byl nechal zcela
klidně utopiti.

Mirno děti mají s nalezenci pravé peklo lidé
staří, zejména výměnkářky, Toť oslazení jejich
staroby,

»Proč pak, Churáčková, chcete ještě jednoho
nalezence, vždyť už jednoho máte? !«, ptal se
místní farář,

„E poníženě prosím, babička naše k žádné
práci není, musí sedět pořád domaa tak už ty
děti nějak obstará. A pak člověk je taky dlužen
a lak si myslím, aby se aspoň na ty ouroky ses
hnalo.«

A jaká divná jména mají ti malí trpitelé za
hřích matčin a za sveřepou chlípnost neznáméhootce|

»Vosolsobě (z Prahy), Kapsa (z Prahy), Špás
(Vídeň), Krautwuřt /Vídeň), Bezkočka (Praha),
Venkubec (Vídeň), Kozíbrádek (Vídeň), Obrázek
(Prahaje,

Byl jsem náhodou kdysi u pana faráře, když



Před čtyřmi roky domlonval pisatel těchto
řádků kollegovi stiženémo plicním neduhem,
aby si aspoň tři měsíce odpočal; ať pamatuje
na řádné, nerušené léčení. Vychrtlý kaplan
s nažloutlou pletí odpověděl dutým hlasem:
„A zač se mám léčit? Mám chadičké, staré
rodiče v horách, jimž musím měsíčně posílat
těžce uspořenou desítku. Kdybych k nim přišel
jako pensista 8 měsíčním platem 18 zlatých,
musili by mi sami nejmíň desítku přidávat ; a
odkud ji vezmou? Při tom k lékaři a do lé
kárny jest od nás přes dvě hodiny cesty. A
tak nezbývá než uzdraviti se ve slažbě anebo
padnout.“ — A kaplan taky po Šesti nedělích
padl. Ubohého dobráka před skonem obsluho
vali horlivě sami páni učitelé; neměli tenkráte
ještě také upravený plat a tudíž není divu, že
dovedli cítiti s intelligentem -—proletářem.

O některém zvláště starším kočzi trousí
se pověst, jak prý mamoní! Divme 8e,že kněz
stojící tváří v tvář osodnému pensionování,
suší někdy až příliš, aby jednou netřel nej
větší bídu!

A jak veliký počet nalezneme mladých
deficientů! Není divu. Počet osadníků všude
stoupá, úředních prací stále přibývá a tytéž
jsou čím spletitější, namahavější , a — kněží
jest stále počet stejný. (Při nynějších útocích
proti církvi a při hmotném nedostatku ducho
venstva snadno jest vysvětlitelno, proč jen
malý počet abiturientů se věnuje stadiu thev
logie.) Snadno tedy pochopíme, proč i mladý
organismus při zvýšené práci snadno 8e strhá.
Dejte kněžím spravedlivou mzdu, pak se při
blásí více dělníků k práci na vihici Páně; pak
také přetížení jednotlivcův a mladých defici
entů ubude.

Naši odpůrci rádi vypočítávají, jak veliké
jmění církev má; chytře však při tom zamlčojí,
že jest to většinou jmění takové, z něhož kněz
nemá pro sebe krejcaru. Místo vypočítání, co
stojí kostely, hřbitovy, zádušní lesy a pod,
bylo by lépe poukazovati, co z církevního
jmění kněz má k vlastnímu užívání.

Že dosavadní kněžská chudoba nijak se
nebodí do rámce moderního složitého života,
uznati musí každý nestranný člověk. Leč sly
šíme hlasy, že prý se má tedy kněžstvu v du
chovní správě postavenému zvýšiti plat na
účet jeho bohatších představených. Pěkně dě
kujeme; to by bylo stkvělé zvýšení! Je-li tísněn
dochovní správce nejrůznějšími prosbami o

odpora, jest oblebán biskup, kanovník atd.
ještě větším počtem nejrůznějších žádostí.
Ptejme se, co asi takovémo hodnostáři zbude
z celoročního příjmu jako čistý zisk! A pak
si spočitejme, kolík by se se dalo z toho pře
bytku kněží oživit! Socialistům nikdo neříká,
aby se hojili na svých soudrazích — millio
nářích, chudého žida nikdo neodkazoje na kasu
Rotschildovu. Jen kněz má býti odkázán na
pouhou sváponfoc! Hoden jest dělník své mzdy.
Toto pravidlo platí pro všechny stavy. A bylo
by smutné, kdyby ve státě, jemuž se říká „ka
tolické Rakousko,“ měl zůstati kněz i na dále
ubohým proletářem; bylo by smutné, kdyby
akademicky vzdělaný kněz měl míti pro příště
i tu pensi menší než úřední sluha.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati lse v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a v prodeji novin p. M. Vlčka ma

Přákopech.

právě jedna žena přišla prosit o vysvědčení pro
nalezence. Bída koukala jí z vyzáblých lící.

»Matko, kdybych ja měl co do toho mluvit,
já bych vám vysvědčení nedal«, oslovil jsem ža
datelku, když právě pan farář někam odskočil,

»A měli by to svědomí, nám něco takového
udělat ? Im

Zarazil jsem se nad tou náhlou, až k srdci
pronikající odpovědí.

»No vítee, chlácholil jsem ji, »za mých
dětských let tohle zde nebývalo a musili tu lidé
býti také živi.«

»Ráčejí mít pravdu, ale od té doby mnoho,
mnoho se změnilo, Cena obilí a vůbec všech ne
šich věcí, které máme na prodej, klesla, všecko je
za fatku, plsty stouply a všecky jiné věci se zdra
Žily. Rveme se, zápasíme, nejíme a přece nikam
nemůžeme, ba máme den ode dne víc a více
dluhů.

»Choďte v plátěnkách jako dříve s místo
kávy jezte polévky, hrách a čočku, jako jste
dříve čínívali, Ta brynda hrozně málo síly vám
dodá. Viděl jsem, že ji míváte i k obědu. Proč
pak se neživíte tím způsobem jako před třiceti
lety? Co vás stojí ta brynda peněz a k ničemu
to není!«

»Mají pravdu, ale když to teď všechno jinak
ve světě chodí. Nikdo nechce zůstati při starém...
Ostatně nepřáli by nám tady vté psiné ani trochu
téšpíny (kávy)? Vždyťpranic jiného tu nemáme. ..«

Neodpověděl jsem, ale bolelo mne u srdce...

Také nísledky bezohledné modernosti! —
- sHřích bídné činí národy.«

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 15. února.

(Ku přítomné politické situaci. — Zalesněnípuštého
okolí Prahy. — „Haltaliama“ čili „pravda nás

vysvobodí.“)

Jednání říšské rady ve Vídnise opětně
rozproudilo, ale překvapajícím a zajímavým
zjevem při tom jest, že se v Čechách výkonům
českých říšských poslanců ve Vídni nevěnaje
zhruba žádná vážná pozornost. Jaký to rozdíl
od nervosity, s níž byl každý krok říšského
poslance před pětadvaceti letv v Čechách ale
dován a jaký to rozdíl od hladovosti, se kterou
se na každé otevření úst českého poslance ve
Vídni z české strany za oněch dob čekávalol
Zjev tento zasluhuje vážného povšěimnatí. Dle
chladnosti, s jakou se dnes česká veřejnost
k jednáním říšské rady chová, možno soaditi,
že se nesplnilo své doby vyslovené mínění ny
nějšího vorlického pana knížete Karla Swar
zenberka, že „ústava se vžila“, neboťspíše lze
za to mítí, že „ústava se přežila“. Dnes nikde
a ze žádné strany nejeví 66 ten zájem o roz
sah její pravomoci nebo působnosti, jako
drubdy, tak že se zdá, jakoby konečně také i
českou veřejnost začal ovládati dar klidu a
rozumu, jichž jest v politice vedle peněz pře
devším zapotřebí. Ale více než-li peněz, po
něvadž peníze dají se včasnou a místnon chyt
rostí uejen nahraditi, ale i převážiti.

Tím jsme pověděli, že 86 dnes česká ve
řejnost více k vůli jednáním na říšské radě
docela nic zbytečně nerozčiloje, že debatami o
nich drahý čas nemaří, jsouc si toho vědoma,
že, co se vleče, neuteče. To znamená, že se
všeobecná povába české politiky valaě změnila
a že její taktika a cíle přes hlavy přítomných
politiků hledají své těžišté docela jinde, než-li
kde spočívalo ještě před desíti lety. Proto také
jednání jejich na říšské radě pozbylo v českých
zemích onoho intensivního zájmu, 8 jakým bý
valo sledováno drohdy.

Naše česká veřejnost patrně konečné po
chopila, že okolnosti, s nimiž v politice se
masí počítati, bývají mnohdy silnější než-li
osoby, které politika dělati chtějí a proto vi
dime, že se i z naší strany staví na místě
osob proti okolnostem zase okolnosti, jež se
v parinmentě oddeklamovati a v kancelářích
odložiti a do vyřízených fasciklů zavázati
nedají. Veřejné nezbytnosti totiž valí se v před
tak mocným prondem, že i teď rok zdánlivě
ničím nesesaditelného předsedu ministerstva a
při tom ministra vnitra a spravedlnosti, tedy
osobnost v konstitučním státě zajistě nadmocnou,
pana z Koebrů, náhle sklidily.

Za uastalých nových poměrů ve vídeňské
vládě ustoupila česká politika svými projevy
v takovou míru zdrželivosti, že to třeba po
kládati buďto za náramnou politika nebo sa
neobyčejnou slabost. Poněvadž pak česká ve
řejnost nikterak na říšské poslance nenaléhá,
aby ze svého ustraní Da říšské radě vystupo
vali, mají úplně volnou ruku, jíč třeba přáti,
aby byla šťastnou. —

Třebas že bychom byli rádi slyšeli, kdyby
bylo z české strany na říšské radě opakováno,
co ve hlavním sluší pokládati za požadavky
českého národa, aby se tím také Jid mobl
apravovati a nikde v ničem od zásad poža
davků těch nenstapoval, klidně se spokojajeme
s mlčením, jímž nyní čeští politikové ve Vídni
zájmy českého národa hájí a protežují. Máme
totiž za to, že byli mnohými zkušenostmi, jež
česká věc druze zaplatila, poučeni, že boj,
v němž předem porážka jest jistá, jest činem
nepolitickým. Proto asi klidně vyčkávají pří
hodné chvíle, která by jim podala příležitost,
kdy hlas jejich měl by v zápětí určité úspěchy.
Ovšem že ae to od programu, s nímž Mlado
češi na půdu říšské rady vstoupili, úplně liší.
Politické důslednosti v tom není žádné, spíše
možno řící, že české poselstvo na říšské radě
navázalo své další jednání na drahdy odsou
zenou politiku staročeskou. A voličstvo jim
v tom nebrání, ačkoliv na druhé straně nikomu
nezazlívá, když se ujme slova a poví, co ma
na srdci leží.

Kdyby nynější klidné mlčení českých po
slanců na říšské radě bylo ze strany nové
vlády odměněno tím, že by se řady uvědoměle
a rozhodně českých úředníků dostaly jako
příslušníci rozumně politisujícího národa na
vynikající a důležitá místa ve státní správě,
potom bychom ochotně přiznali, že popadli
věc za šťastný konec. Vzpomínáme totiž na
výklad Riegrův, když jedenkráte, jsa pobádán
k zakročení na říšské radě, docela upřímně
pronesl: „Pánové! Jedeu hofrát zmůže více,
než-li celý parlament!“ Proto bychom byli ny
nější české politice ve Vídni nanejvýš povděční,
kdyby dokázala od vlády docíliti ustanovení
ne jednoho, ale třebas desíti takových českých
hofrátů — —

Jest-li však, až se rok s rokem sejde,
budeme zase jenom tam, kde jeme doesa jeat-li

česká politika za své nynější mlčení-odměněna
bude asnáním, že se jí netřeba nijak stracho
vati a že podporováni a favorisování budov
její odpůrci, potom docela jistě potká při
volbách všechny mladočeské kandidáty posla
pectví onen osud,- který byl na Hradecka ú
dělem pana Koleaského. Vie, že mlčet jest
zlato, avšak jenonr někdy asa zvláštních okol
ností a proto choame logalně míti za to, že
pro mlčící českoupolitika týto zvláštaí okol
nosti dnes nastaly.

Avšak při tom třeba uvósti, žes pravdod
má se jíti za všech poměrů vždycky vén a že
by úplně postačilo, kdyby české poselstvo na
říšské radě nevyhledávalo sice s vládou žád
ných nových zápletek, ale kdyby věcněa klidně
neopomíjelo na říšské radě tlamočiti všechno
to, co dnes Český lid v různých jeho poměrech
tíží. S tím se mlčeti nemá, neboť kdo mlčí,
zdá se souhlasiti. A v takový omyl čeští po
slanci na říšské radě mlčením svým vládu u
váděti nemají, nebot v zemích českých jest
tisíc věcí, s nimiž voličstvo jejich nesouhlasí.
Jako nesnášíme se spřílišným hlakem, tak ne
můžeme soublasiti s tím naprostýma přílišným
tichem, jež dnes česká politika ve Vídni pro
vozuje.

A v tom dá nám za pravda voličstvo
veškeré a i vládní krahy, které nemohou předce
za stávajících poměrů zakročovati tam, kde o
náprava a hájení zákona žádány nejsou,
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Již po kolik let pravidelně v tento čas
voláme na tomto místé po zalesnění spusto
šeného a smutného okolí naší královské ma
tičky Prahy. Proto avi letos nemůžeme vzdáti
se slova v otázce té a zuovn přivádíme ji na
denuí pořádek.

Když„otecvlasti“císařa král Karel IV.
rozšířil Prahu o Nové Město, věnoval veškerou
péči tomu, aby hlava království ověnčena byla
lozným diademem stromové zeleni. V širokém
pruhu kolem Praby dal zakládati vinice, vště
povati sady, sázeti háje, tak že matička Praha
ležela záhy uprostřed štědré vegetace, která
vděčila se jí potoky vína, koši uejrůznějšího
ovoce a libostí lesní.

Toto dědictví po jednom znejslavnějších
českých králů jako vzácná a vděčná tradice
dochováno bylo až do minulého století. Vá
lečná oblehání Prahy, zlé časy, ponížení če
ského hlavního města nebyly 8 to, aby Praha 0
její zelený věnec připravily, Když byl poškozen,
příští leta ho zase ihned pečlivě opravila. Až
teprve nynější doba pokroku a politického
probození českého národa ladně zelené okolí
Prahy vymýtila a zničila a v pusté tuposti
složila ruce v klín, aniž by se starala o na
hražení, doplnění, neřku-li zvelebení dávné
tradice Prahy, že ležela v zeleném věnci
stromnatého okolí.

Něco podobného, jako jest nynější spu
stošení a zanedbání pražského okolí, dalo ae
od přítomné doby nejméně očekávati!
. Gelé vrchy, rozlehlé stráně, rozsáhlé plo

Šiny kolem Prahy jsou pusté a zůstávají po
půlstoletí holými jako nějaké africké pouště.
Po nápravě toho volající hlasy zůstávají po
leta marnými a nejbolestnějším faktem při tom
Jest, že v nejpřednější řadě matička Pr.ha
staví se býti v otázce této jako hlachou, ano,
když se jí k zalesnění pustého jejího okolí
pomocná ruka podává, ukazoje se býti odmí
tavou. K něčemu podobnému dollo zase ve
přítomné době. Zemědělská rada jest dle své
možnosti ze zemských prostředků ochotnou
v zalesnění pustého okolí Prahy působiti, ale
ochota tato nevděčně se přehlíží z důvodů nej
malichernějších. :

Proto s upřímným potěšením musíme za
znamenati, že 80 v zastupitelstvu král. hl.
města Prahy nalezlo několik mužů, kteří se
otázky zalesnění pražského okolí s horlivostí
věci té hodnou ujali a doufáme, že ji opětně
usnonti nepřipustí, ale že budou rozhodně, ne
uúDavněs neústupně svědomí pražské burcovati,
aby konečně nynější smutný stav pražského
okolí proměněn byl opět ve tradicionelní jeho
zelený zjev.

Předměstské obce, které svým Časem
v mateřský klín města Prahy nezbytně zpátky
padnou, budou ji zajisté v ušlechtilé a spanilé
snaze té vydatně podporovati, tak že nynější,
z některých stran jevící se upjatost a úzko
prsost k systematickému zalesňování okolí
Prahy jest úplně nemístnou, pro budoucnost
Prahy škodlivou a bříšnou.

Těšíme se, že konečně dojde k oživení
pustatin pražského okolí, kde dávno mohly
Šaměti lazné háje, kdese mobly zelenati štědré
vinice a kde se mohly pod hojným ovocem
prohýbati rozsáhlé sady, jako bývalo kolem
Prahy drahdy. Snad konečně nalezla otáska
tato ové muže, kteří ji ku správnému vyřízení
dovedou.

Masime vytknouti, že se v Praze nachází
celá řada korporací, které doobla dobře již



-starati osalesnění okolí.Praby, avšak hlasy
nadšených, prozjravých jednotlivců zůstávaly
právě v době pokroku a svobod, které však
jenom všechno ničí, marnými. Již koncem let
padesátých vznikl spolek, který Bi obral za
účel zalesnění Prahy, ale všeobecnost zůstávala
k jeho snahám stále nevšímavou, což zrovna
za ozdobasmýšlení pražské inteligence poklár
dati.nelze. 2

Pražský tisk, který maohdy v nedostatku
zajímavé látky věnnje celé sloapce věcem do
cela daremným, přehlíží také tato velikou o
tázku budoucího rzhleda Prahy a dokonce
z osobních důvodů připouští, že se v něm ten
nebo onen zpátečník smí roztahovati s rozumy,
které zalesnění a zvelebení okolí Prahy adržují.

roce, v ečmž se opětně k obnovení bývalého
zelemébo „věnce naší matičky Praby přikročí!

* ->

baní nebožtíka profesora Martina Hattaly jako
uúiversitojho profesora a slovamskéhočence.
Posadky a vzpomínky ty ovšem že odpovídají
pravdě, která působení Hattalovo musí stavěti

nad tím apíná race, jak bylo možno, aby oni
-versitní ačitel, jemuž byla svěřena stolice tak
důležitá, takto vypadal. Proto alyšeli jsme
hlasy, že -by se prý k umálení ostudy. jež

-české věci .z obrázků těch uepochybně plyne,
takové věci otiskovati a přetěskovati neměly.

Jeme -daleko vzdáleni redakci „Filolc
gických Listů“, s nikým z její členů veležíme
si ve přátelském objetí, ale přes to uveřejňo
vaná 9 nich „Hattaliana“ radostně vítáme. Ne
snad proto, aby neblahé působení Hattalovo
bylo správně odsouzeno a posouzeno. Na :tom
nedá se bobužel víca docela nic měniti. Avšak
otiskování „hattalian“ má v našem veřejném
životě obrovskou důležitost a sice prato, že
může býti velice zavážnou výstrahou všelijakým
jiným osobnostem, jejichž ignorance, zlomygl
nost, neslušnost, smělost atd. za života dovedou
si vynatiti od -svého okoli tolik shovívavosti,
že se nikdo na ně poukázati neodváží, aby si

„celé Alpy nesnází a mety nezpůsobil.
Proto úpůně soublasíme, že „Filologické

IListy“ tento drah publikací alespoň do bistorie
„naší veřejnosti zavedly. Podrobeu jest «mu
„každý n kdo mebude chtiti, aby jedenkráte
-na hrobě jeho makupeny byly balvany nejváž
«nějších mářků a žalob, bude nucen v životě
-svém se spravovati ve svém působení snahoa,
aby to jednáním a pracemi svými zaemožnil.

Každý člověk náchylaý jest k lidským
křehkostem a slabostem, proto nutno táhnooti
orditou čámu, pokud smí se dáti jimi ovládati

bití. V naší česká apolečnosti odpustilo, pro
«minalo a přehlíželo se tolik osobních nepří
pustností, že český vaduch následkem toho do
té miry zhoustl, že společnost naše ve svých
částech k neusčření zlenivěla a zlehkomyslněla,
še práce a poctivost staly se dokonce „hlou
postí“, tak že „Filologické Listy“ zavedením
„rubriky pravdy“ skutečně vykonaly záslužný
spolačenský skutek sanační.

Víme, jak odrzlí a nepoctiví lidé hráli
v naší společnosti přední úlobo; víme, že le
noši a nevědomci pověření byli místy, z nichž

měla prameniti příkladná pe a štědrý zdrojnaučení; víme, že černé bylo u nás prollašo
wáno za bíjé, zkrátka že ve pořád u nás ještě
plýtvá „kočičím zlatem“, do měhož jsou zaba
lováni jednotlivci, kteří jsou však hodni po
fádné baštonády.

. Avšakjednakurgutnosta jednak bezcha
rakternost razí u nás cesty celé smečce typů,
kteří lhou jako neprotokolovaná, vzájemně se
podporující společenstva veřejnosti svůj věhlas,
vědomosti, zásluhy, význam, poctivost, píli a
zatím jsou to lidé takové jakosti, že po nich
2. .tone leda plno bolestí, nevykonaných úloh,
pokažených věcí, hříšných křivd, sobeckých
plotich — —

Proto třeba vítati, když někdo má odvahu
a nebojí se v tum našem společenském zmatka
zadržeti ruka omývající monřenína.

Kdo jeme ve vrozené své „nešikovnosti“
prošli ulicí veřejného mínění, které nás do
naha svleklo a dokonce zbičovalo proto, že
jsme se chabě nepodrobili službám různých
našich společenských sobeckých tyranů, divíme
se, jak ten neb onen daremný člověk hadovitě
proplazí se všemi poměry, aniž by třebas
jenom jedenkráte byl nacen ve své lstivosti
přiznati skutečnou barva a jakost své daše!
Proto rádi vidíme, když všelijaké neplatné o
bledy u nás padají "a když skatěč vda,
af ci vychází ze kterékoliv strany, í se
voašem:životě uivepoňkonečně vjeho historii
o báležité sobě místo. ,

Af se lidé unás noderob tam, kam nená
leší; af nechtějí konati, čeho neumějí; ať ne
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chtějí spravovati něco, čeho správně zastati
nedovedou; st nepodnikají, na co nemají,
skrátka ať každý působí tak, jak v pravdě
a skutečnosti můšel 

Známe: lidi, kteří pomocí smělé lží a dr
vého.předstirání na úkor v pravdě schopných
o80b a proto k nepochybné škodě celé veřej
mosti prošplhali a prolhali se na nejpřednější
a nejvlivnější místa, proto musíme jenom 80u
hlasiti, když jim jaet alespoň pohroženo, že
picotnost působeníjejich jistě jedoou, třebasi
„po jejich smrti, na jevo přijde..

+„Demortais nil, oisi bonum“, říká každý,
kdo se bojí toho, co jednou o něm bude sa
moci říci. Správný člověk však za živa ochotně
svou chybu uzoá, hledí ji napraviti, výtka
snese, dá si poraditi a proto není důvodů, aby
k vůli nějakým ohledům masila býti u nás
tlumena a potlačována pravdu a to proto, po
něvadž jesom „pravda vysvobodí nás“ z těch
společenských a protekčních zmatků, do nichž

v-nich zapadli!

Obrana.
(3) Upozerňujeme českou veřejnostna

-spolkový list spolku sv. Bonifáce „Sv. Vojtěch“,
„Jestliže byla dříve pronášena v táboře našem
různá přání volající po zdokonalení tohoto mě
síčníka, můžeme nyní sděliti, že jim ochotně
vyhověno. Za spolupracovníky získání osvěd

"čení odborníci. Při záplavě prolhaných socia
listických a helvetských brožur, na jejichž
aúmyslné Jči nejednoo jsme upozornili, jest
povinností každého věrného Čecha — katolíka,
aby pomáhal stavěti hráz proti proudům otrav
ným. „Sv. Vojtěch“ vydává ge nákladem velice
značným a může tudíž zvlášť znamenitě půso
biti, bude-li od každého člena spolku sv. Boni
fáce účinně podporován, šířen a po přečtení
do jiných domů půjčován. V zájmu pravé vzdě
lanosti, v zájma církve a vlasti na stráži —
Příspěvek na „Bv. Vojtěcha“ jest ovšem tak
nepatruý, že semůže žádného katolíka odlou
diti od předplatného na jiné katolické listy.
Proto tím hoelivěji se přimloováme, aby zá
slačnému onomu listu byla věnována příslušná
pozornost,

(83)Ničemanébalnmucení, jemuž Jest
udílen generální pardom. Poukázalijsme
už ečkolikrát, jakým vestondným způsobem
socialistický tisk ohlopuje pod záminkou osvěty
své stoupence, jen aby je poštval proti kato
lické církvi. Nemluvíme aní o tom, že sociali
sté vydávají tak „vědecké“ protikatolické bro
žury, v nichž se jen hemží zlomyslnými ne
pravdami., Vrchol nestoudnosti však jest, vy

dávati celé řeči katolických hodnostářů, kte
rých tito nikdy neproslovili. A socialistický
tisk odporačuje vesele dále takové řeči svým
nákladem vydané a podvodnými nepřáteli naší
Církve vymyšlené, ačkoli jsme se již několikrát
proti balamacení tolik nestoudnému ozvali.
Kdyby některé katolické nakladatelství odhc
dlalo se k vydání spisů tolik podvodných, celý
pokrokový tisk by volal do zbraně proti ka
tolickému tmářství; a kdyby v takových pod
vodných brožarách byly tak nestondné útoky
proti socialistům, jako se útočí v socialistických
podvodných brožurách proti katolictvu, vzbou
říl by socialistický štáb celé Čechy.

Ale socialistům dovoluje se vlídně českou
veřejností klamati neučený lid | „Zpovědí
papeže Alexandra VI.“, „Řeči generála jesuitů“
atd. Vášnivým soudrahům ustupuje se na celé
čáře, pochlebuje se jim z. bázně před jejich
hroznou „svobodomyslností“ se všech stran;
i konservativní tisk bojí se zakřiknouti vě
decké podvody vymazlených výbojců.

Jak pokrokový tak konservativní žaroa
lista pokrčí raměény, mávne rukou a řekne:
„Kdo by se a každým pamfletem mazal? Vždyť
slušný Čech stejně ví, že jsou to vědecké
Švindle; takové věcí u vzdělaných lidí stejně
se vážně neberou.“ Ne tak — drahý pane, a
zvláště Vy, pokrokový žarnalisto a učenčel
Vy horlíte theoreticky pro vzdělání lidové,
v praksi však nocháváte ohblapovati český lid
statisíci nestoudnými hrožurami. Sto Vašich
vzdělavacích přednášek nemá tukový účinek
jako jediný pamílet v desetitisících mezi lid
roshozený. Zde máte hlavně státi na strážil
Na jedné straně pořádají se pro lid přednášky
docela od aniversitních professorů, na drahé
straně však ponechává se plná volnost ohlu
pování téhož lidu. — Naši socialisté již dávno
ukázali, že jim nejde nijak o vědu aže szne
užívají jména vědy k soustavnému a nepocti
vému štvaní proti všemu katolickémo.

Pánové, Vy nevíte, jak se činíte před
štábem socialistickým směšnými| Za to, že tiše
poslahujete ohlupovatelům českého lidu, do
stane se Vám nanejvýš odměny té, že Vám
soudruzi nevytlakou okna. Nedivme se nijak
troufalosti vymazlených soudrahů. Vy je k po
řádku nevoláte, a soudruzi-čtenáři jsou již
hlavním štábem tak vychováni, še od katolio

kého listu poučení vůbec přijati nechtějí. Ani
jim nenapadne slyšeti spravedlivě též strano
lčivě obžalovanou, napadenou. ,

V příčině útoků na katolictvo odvykli již
dávno mysliti. Tekové věci jsou možné jeu
v „úplně zklerikalisovaném“ Rakonsku. Ne
chce-li býti pokrokový tisk pokrytecký, myslí-li
to s osvětou upřímně, nechť se chopí tedy
práce; necht místo nespravedlivýchútoků proti
katolictva a místo sbírání vylbaných škandálů
raději se obrátí s kosou mezi jedovatý plevel
bujné rostoucí v táboře socialistů. Zde čeká
žeň obrovská, nikoli právě vděčná ale velice
prospěšná.

"Politický přehled.
Právě projednává se v poslanecké sně

movně rozpočet, zase jednou po dvou letech
obstrukce; jednání jde klidně v před. Mlado
čeští i agrární poslanci zastali se zlepšení
platu dachovenstva; pilnost návrhu dotčeného
podepsalo 240 poslanců; ovšem že socialně
demokratičtí poslanci prohlásili se proti. Dae
14. února proslovil bar. Gautsch ve sněmovně
posl. dosti významnou řeč ohledně poměru
k Uhrám. Vláda stojí tu na půdě jednoty ve
smyslu zákona z r. 1867. Změní-ti se poměry
proti, 'potom rakonská vláda v dohodnutí
8 parlamentem a veškerým veřejným míněním
klidně ale rozhodně dovede hájit rakonských
zájmů. — Dne 15. t. ©. posl. Herold předložil
vládě a ostatním stranám celý krásný program
budoucnosti Rakouska, bude-li spravedlivo ke
svým národům. — V panské sněmovně vystoupil
ostře proti nouzové předloze dvorní rada žid
Jeiteles, jenž nechce věřiti,že rolnictvo strádá,
— Panská sněmovna schválila návrh knížete
Schěnbnrga na změnu zákona 0 jednacím řádu,
Touto změnou zabezpečuje se vládním předlo
hám přednost před jinými, jakož i jejich vy
řízení v případech obstrukce. Mimo to zavádí
se i censara obsahu interpelací a ustanovaje
se jednodašší jich vyřízení.

Situace v Uhrách vleče se dále nerozře
šena. Košut byl v neděli přijat mocnářem
v delším slyšení, kdež mo vyložil stanovisko
své strany; 16. t. wm.přijati císařem Kol. šl.
Szell a dr. A. Weckerle. Dle toho nelze oče
kávati rychlého rozřešení krise, zvlášť když
požadavky maďarské nejsou skromné.

Mezi Švédskem « Norvéžskem, kteréžto
země tvoří personální unii, vypukly nové
spory. Norsko žádá vlastní konsuly, k čemaž
král Oskar svoliti nechce.

V Rosku už na všech místech bouře
utichly. Nyní se pilně v ministerstvech pracuje
na různých opravách. Car nařídil, aby zřízen
byl výbor za příčinou neodkladaého zjištění
příčin nespokojenosti dělnictva a za příčinou:
navržení prostředků, kterými by se budoucně
takové nepokoje daly zamezit. Výbor má se
stávat ze zástupců dotčených odborů, ze zá
stupců továrníků a dělníků dle svobodné volby
těchto dvou skupio. — Zernský sbor svolán
bude 28. února a má sestávati ze zvolených
zástupců gabernil a krajských zemstev; mimo
to mají míti města, jež čítají 5000 obyvatel,
po jednom zástapci. — Polská listy protestují
proti socialistům, kteří svádějí polské dělnictvo
v Rusku k nepokojům, u prohlašají sociali
stické svůdce za škůdce národa.

Na mandžarském bojišti neděje se nic
zvláštního, nehledic ku každodenním potyčkám.
O Roskn šíří se stále anglickým a německým
t'skem liché pověsti. Nepravda, že jsou velko
knížata pro uzavření míru a že velkokníže
Nikolaj Nikolajevič převezme vrchuí velení po
Kuropatkinovi; jisto, že Kuropatkin zůstane
na dále. Ztráty Rusů u Sandepu a Lankunu
činí něco přes 10.000 raněných a ne na 40.000.
— Dle zprávy japon. náčelníka štábu gen. No
giho ztratili Japonci u Port Arthuru 100.000
mužů. — Baltické loďstvoruské kotví u ostrova
Mauricia, očekávajíc třetího loďstva, které 11.
t. m. opustilo přístavy raské,

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermilova. Katolická národní Jednota

Černilovská pořádá v neděli dne 19. února t. r.
o 2. hod. odpolední avoji měsíční schůzi v míst
nostech apolkových. Na programu jest: 1. Před
náška dp. katechety Fr. Jukla z Hradce Králové
„0 alkoholismu“. 2. Příjem nových členů a pla
cení měsíóních příspěvků. 3. Objednávka prášků
pro jarní setba.

Katolieko-politická vzdělavací be
seda pro Žlumice a okolí konals dne 12,
t. m. v Žlunicích první ustavující valnou hromadu,
pří níš přiblásilo se 80 členů.Další činnosti Zdař Bůh?

Z Dobrušky. Yalnou hromadou křesťan.
jednoty ov. Václava zvolen za předsedu vidp.
děkan Jos. Domašínský, místopřed. dp. katecheta
J. Vaníček. V uplynulém roce přednášel p. kate
cheta „o křesťanství a vlastenectví“ a „křesťanství
a naše doba“. Více přednášek nebylo. Za to ča



atěji pobavil kroužek zábavní a divadelní v zá
bavném večírku a divadelními hrami, z nichž jme
nujeme: „Mýlka v poschodí“, „Nepokradeš —
cizí slato neblaží“ (opakováno v Jesenici). „Sedlák
křivopřísežník“, „Jakou našel Jakub metio na zlou
Teklu.“ SI. Čížkové, Venclíkové, Zahradníčkové,
pp. Zahradníčkovi, Maršálkovi, Ekrtovi, Burketovi,
Grulichovi a všem ostatním za ochotu a borlivost
vzdáváme díky. Na Hromnice přednášel dp. Jiří
Sahula „o pokladě víry.“ Přednáška tato věcná,
časová, zajímavě přednesená učinila na četné po
slucbače veliký dojem. Další svorné práci v jed
notě: „Zdař Bůh“

„Bah ti dal, člověče,Bah ti dal, národe,
dušía srdce,abysvesvébíděanevolnictvísvém
vněmskryl vše,co tí svato,co t6 mílo adraho;
a věř mi, nepochybuj, še veškera pravda, ktorá
bije a trvá v tom útulku, kamě císí tyranství ne
pronikne, kdysi jistě prorasi“.

„Národ, jenš sákony Boží a sákouy svědomí
svého odvášnou a hříšnou mohou deptá, jenš se ve
všem dává strhnouti svými nízkými vášněmi, národ
ten není sralý pro svobodu,po národu tomje veta,
národ tem se podobá dsvé svěří, klerá se spoutává

“

Z projevů biskupa J. J. Strossmagera.

Zprávy místní a z kraje.
Rozpočet král. věm.města Hradee

Králové na rok 1905ve schůzi měat.zastapitelstva
8. t. m. projednán a schválen. Úhrn potřeb činí
387.376-40 K, úhrada 239.628 88 K, tedy úbrnný schodek
147.747:52 K, jenž se uhradí 30%, jednotnou obec.
přirážkou k daním přímým (39.600 K), 3%, dávkou
z nájemného (22 500 K), darem Královéhradecké spo
řitelny z čistého zisku za rok 1904 (63.000 K) a dáv
kou za vodu užitkovou 30.000 K, čímž úbrada schodku
činí úbrnem 146.100 K, zbývající částka 2.617-52 K
uhradí se úsporami z let minulých a pokladní hoto
vostí. — Všem úředníkům obecním i členům policie
udělen drabotní přídavek. — Letošního roka upravena
bude část Klicperovy ulice od domu čp. 140až k ulici
Tomkově, třída Jiříkova od hotelu „Merkor“ až za
filiálku Rakousko-uherské banky, část třídy Palackého
a náměstí Svatojanakého od domu čp, 80. až k domu
čp. 164., upravena bade též jízdní dráha na Velkém
s Malém náměstí nákladem do 80.000 K, jenž se opatří
zápůjčkou u Královéhbradeckéspořitelny na úrok 4/6,
6%/, úrok z prodlení s 1%, amortisací za ostatních
běžných podmínek touto apořítelnou a zápůjček hypo
tečních předepsaných pod zástavou domů čp. 33. a
84. v Hradci Králové. —Okres. finančnímu řiditeletví
bude obec ročně přispívati 1000 K, zavede plyn a
voda do všech místností pro fiu, řiditelství v domě
č. 383 najatých. — Do dvou let bude erár dlážditi
silnici za mostem labským, obec pak doplní šířka této
silnice dlážděním o 2 metry, čímž zabráněno bude
pak obtížnému prášení se.

Ve schůzi městské rady Králové
hradecké dne 6. února 1906 usneseno: Schváleno
bylo vyplácení služného městským bajným v předem
jdoucích lhůtách měsíčních dnem 1. ledna 1905 počí
najíc. — Vzato bylo na vědomí sdělení c. k. okres
ního hejtmanství, že zamítnuta byla žádost pana Ed.
Kemlinka za udělení koncesse hostinské pro dům č. 6.
v Hradci Králové, a že uděleno bylo povolení k vý
robě mýdla neftolového paní Julii Felklové v domě
č. p. 406. v Hradci Králové. — Pí. R, Jakabcové od
prodáno bylo na věčné časy hrobové místo na hřbitově
av. Jana na Zámečku. — Žádost pana Joa. Týkala
za jmenování lesním adjunktem postoupena měst. sa
stapitelstva k rozhodnutí. — Vzhledem ka stížnosti
pí. Barbory Havlové z Pouchova upozorní ee pol.
stráž, že není třeba žádati výkaz písemných objed
návek od prodavačů chleba, neboť dle $60. a) novely
k živn. řádu z roku 190%předepsána jest objednávka
vůbec, tudíž i ústoí. — Rozpočet tech. kanceláře na
pořízení mosaikového chodníku od domu č. p.140. až
k domu č. p. 129. vzat byl na vědomí. — P.J. No
votnémuu, staviteli, aděleno povolení ku zřízení vodo
vodo k domu, který stavěti bude na parcele č. kat.
184/26. — Oznámení pana Štěp. Fischera, c. k. vrch
ního rady zem. souda v. v. zde, že hradební zeď
gymnasiem se sesouvá, dodána byla tech. kanceláři
k vyšetření. — Zpráva obchodní akademie zde o pro
hlídce studentských bytů vzata s poděkováním na
vědomí. — Jedna podpora prodloužena byla na dobu
jednoho roku. — Poukázány byly některé účty k vý
platě.

zlatníka a pan Ladislav Prislinger, c. k. berní
adjunkt v Hradci Králové, slaví v úterý dne 21.
února 1906 v kathedrálním chrámu Páně svatého

ela v Hradci Králové aňatek svůj. — Mnogajajeta!
Velký symfonický komeert « Klicpe

rově divadle dne 9. února věru poskytl obecenstva
požitek nemalý, který zvlášť vyzařoval provedením

Čajkovského „Symfonie pathetigne“ a Dvořákovy dra
matické předehry „Hasitská“. Orchestrc. a k. pěšího
pluku č. 36. z Josefova řízením kapelníka pana Heydy
mistrnými výkony svými vysoko povznesl se nad po
dobné sbory hadební. — Míato ochoravělé eleč. M.
Částkové z Prahy zaujal známý tu klavírní virtaoa
p. K. Loitner, jehož solová čísla Basoniho „Chaconna“
a Smetanova „Rolnická slavnost“ přímo okouzlila,
Byl to koncert prvého řádu. :

Z měst. Klicperova divadla. Jednota
divadelních ochotníků „Klicpera“ v Hradci Král.
Bebraje v neděli 19. t. m. hru o 4 dějstvích:
„Šťastný člověk.“ Napsal VI. Němirovič Dančenko.

W

Z ruského přeložil J. V. Slakov. Začátek v 7 bod.,
konec v 10 hod. V meziaktí účinkuje tamburašský
sbor „Orlice“. Předprodej lístků u p. J. Růžičky
na Vel. podsíni.

Haškarní ples, v neděli13.tm. v Adal
bertinu v Hradoi Král. tanečním mistrem p. V.
Čtvrtečkou pořádaný, přilákal četně obocenstva.
Uprava sálu byla velmi ozdobná, též úbory ně
kterých mask byly pěkné, Velmi se líbily p.
Čtvrtečkou nacvičené tance tyrolské, čínské atd.

Podpůrný spolek pro propuštěné
trestance v HradciKrálové konáv neděli
dne 26. února 1905 «o9. bod. dopol. v jednací síni
č. 1. c. k. kraj. soudu v Hradci Král. svou řádnou
valnou hromadu.

Rusko-Japonsko vystavenobude v 50
velmi pěkných obrazech příští týden od 18. do 25.
února 19.5 v panoramě Národní Jednoty Severo
české v bývalém klášteře za kostelem sv. Ducha
v Hradci Králové. Čistý výnos na podporu českých
menšin v pohoří Orlickém.

Záložna v Hradci Králové. V neděli
dne 12. úoora t. r. odbýrala se valná hromada zá
ložny v Hradci Králové za účasti 116 členů. Z před
nesené výroční zprávy upozorňujeme na některé účty.
Účet závodních podílů dostoupil výšky
koran 68.074-86, vklady na knížky a běžný účet
kor. 1,536.385-66, půjčky směneční kor. 382.206-48,
půjčky hypoteční K 840.187-04, cenné papíry K
361-274-—, fond reservní K 87.497 94, fond peneijní
K 26.403.70. Čtstého zisku vykázala záložna K 3.853:69,
k němuž nutno připočísti odpisy na realitách K 1.216:90,
úrok z fondu reservního K 38.180/76, úrok z fondn
pensijního K 1.079*65 a úrok ze závedních podílů K
2.934-02, což činí úbrnem K 12.284-70. Mimo to mi
nulého roku věnovalu záložna místním dobročinným
a národním účelům K 684*60. Zpráva Jednoty záložen

o rovisí provedené ve dnech 26,—30. ledna pojednáváobšírně dlepředpisů zákonných o jednotlivých od
stavcích výroční zprávy, jakož i o celém způsobu
účetnickém a vyslovuje se velice pochvalně jak o účet
nické stránce, tak o správě a kontrolních opatřeních
v ústavě. Zpráva tato byla vzata na vědomí a závě
rečné účty schváleny. V provedených pak volbách
zvoleni: za sterosta p. Jouef Pilnáčok, za kontrolora
p. Josef Jeřábek, sa tajemníka p. Josef Šolc, Za členy
výboru pp.: Ježek Zdenko, Pinkava Alora, Hájek Ja
roslav, Rsjch! Václav, Bonček Václav, Jirásek Stanislav,
dr. Klampar Otaker, Formánek Josef, Jelínek Jindřich,
Raiman Václav. Za náhradníky pp.: Urner Otakar,
Bůžička František, DiveckýJan a dr. Tvrzský Ladislav.

Z Malšovie. Zdejší obec zrušila školní plat
e zapravuje ho z příjmů obecních. — Královéhradecký
knihkupec p. B. Melichar věnoval škole naší růsné
potřeby pro mládež.

Z Pomchova. V neděli dne 19. února 1905
sobraje Beseda „Tarinský“ v Poacbově v hostinci
NNa staré" divadelní představení: Písmákova dcera,
Obraz ze žívota o třech dějstvích. Napssl Fr. Rath,
Regieseur p. Jos. Skalický. Začátek arčitě v 7 hod.
Školní dítky přístapu nemají. Po divadle taneční
zábava.

Z dějin poddaných vesnic bývaléhe panství Hradce ikrálové.(Dlesásnamů
archiválních podává V. P—s.) Pokrač. Vlčkovice.
Chalupník Václav Honzák měl 11 atr. děd. rolí
II. tř. a 2 čtvrtce zabrady; úroků platil 6 kr. půl
letně, odváděl 2 vejce vrchnosti a 1 pana děkanovi,
kantorovi dával posnopného 1 čtvrt. šita, slouhovi
odsejpal 2 věrt. žita a robotoval 3 dny týdně. Cha
lupník Jan Blažek měl 8 atr. rolí dědičných a %
čtvrtce zabrady, úroků platil 1 kr. půlletně, odváděl
vrchnosti 2%vejce a panu děkanoví 1 vejce, sloahovi
odsejpal 1 čtvrtci žita, robotoval 2 dny týdně. Matěj
Kadeřávek měl 6 atr. z věr. dědič. rolí III tř.,

8 čtvrtce zahrady; odnojpel slouhovi 1 čtvrtci žita,robotoval 1 den týdně. Jiřík Michálek měl 4 str.
2 věr. děd. rolí III. tř., robotoval 1 den týdně. Celá
obec platila pánům komisařům 7 zl. 30 kr., apoleč
ným sloužícím 3 zl. 30 kr., masitého „aufšlaga“5 zl.
50 kr. Ve Vlčkovicích nebylo výsadní hospody, nýbrš
šenkoval tam jeden chalnpník, který z tobo šenku
platil obci 8 sl. rejn. ročně.

Péče o olrotky na Pardubsku. To
jemník okr. zastapitelstva J. Podolák ve spisku:
„Okresní sirotčí rada pro okres pardabský“ vyličoje
péči o sirotky na Pardobska. Dne 1Ď. května 1904
otevřen v Pardubicích okresní sirotčinec arcikněžny
Elišky a to v opravené obecní nemocnici, v níž pro
sirotčinec získáno 24 pěkných místností; vedle toho
jest tu dětská koupelna, na dvoře a v zabradě roz
sáhlé bříště. Správa sirotčince a výchova airotků ode
vzdána školským sestrám z Horažďovic. Do sirotčince
přijímají se sirotci z okresu pardubského ve stáří
od 6—14 let. Dětem dostává se ta celého zaopatření,
vzorného dozoru a mravnébo vychování za poplatek
6 K měsíčně. Děti školou povinné navštěvojí veřejné
školy a menší zůstávají doma pod dosorem školských
sester. — Na okrese pardabském jest 90 dětí úplně
osiřelých, 57 bez matky a 118 bez otce, — Na řád
nou výchovu sirotků mimo girotčinec dohlíží 14. pro
since 1904 ustavená okresní ajrotčí rada, v níž ta
sedají mužové okres. výborem zvolení. Obor působ=
nosti její stanoven 7 články: Pečnje o svěřování
poručenatví jen nejlepším občanům; upozorňoje po=
račenský soad na liknavé poračníky a podává návrby
na sesazení poručníků nedbelých aneb nezpů:obilých;
navrbuje nejlepší poručníky k odměnění aneb k vy
znamenání; pečuje o přiměřené vzdělání sirotků a o
náležitou mravní výchovu; navrbaje okres. výbor,
kteří sirotci mají se přijati do sirotčince; podává uá=
vrby na slepšení výchovy a výživy airotků v sirot=
činci; pečuje o sirotky dospělé, ze sirotčince jiš
propuštěné, aš do jich 18, roku, aby se totiš dostali

do slažeb křádným lidem a sby re jim nedělo příkoří.
-- Vsorná péče o sirotky na Pardobsku jest mocnou
pobídkoo, aby se podobně 1 ns jivých stranách jednalo.

Sjezd kměží v Koulímě. Une 25. úvora
koná se v Kolíně v sálo Restatirače manifostační ajesd
členů Z. J. K. D. a zvaných hostí. Pořádek. I. Slav=
postní řečník «lovot. p. c. k. dvor. rada prof Dr.
Alb. Bráf prosloví řeč:- „Socialní úloha Uněšstva.“
I. „Naše zájmy“, přednese vdp. farář Ferd. Vižek.
II. „Bootí pryč od Říma po stránce nábošenské «
národní“, řeční vdp. farář F, J. Konečný. Rozhovor.
Resoluce. Sjezdom má ee sdůrazniti pevné přání
knóžstva sa neodkladné slepšení jeho kongray, tak
aby již při jarním zasedání říšské rady dostala 00

Aastenství všestranné
je žádoací. Kdo můžeš, přijď na kolínaký sjezd! Pří
hlášky na menu (eběd) a 2 K 40h přijímá Ferd.
Schmidt, farář Chotýšany, pošta Postopice.

Výstava českého soverovýchoda
v Hořicích r. 1903 měla příjmů 95.46031 K, vy
dání 105.791:31 K- schodek 10.522 K kryt jest ga

Vojna nebude | Kdybyvždyckyosvědčilo
se pranostikalní prorokorání našeho lida, pak by letos
neměla oaše říše dádné vojny — alespoň totiš ne na
kolatuře Hořičské na Náchodeka. Lid náš totit —
rodí-li se chlapci — prorokuje vojnu, rodí-li se děvčata
— pokoj a mír. Naže — na kolatuře Hořičské naro
dilo 6e letos deset dětí a to — samá děvčata. „Vojna
tedy nebude.“

Z Heřiček m Č. Skalice. Nášpanfarář
Kribl za krátkou poměrně dobu svého působení ve
zdejší kolatoře získal si uznání hodných zásluh o zve
lebení chráma Páně, jakéž že kdy bude dosaženo, jsme
ani nikdy nemyslili Jest skatečně potěšitelným úka
zem, může-li se konstatovati, če na vnitřní úprava
kostela sebráno na příspěvcích dobrovolných 5300 K
a na oprava varhan 1300 K, mimo to pak že dáno
pány manžely Exnarovými s Čes. Skalice 1600 K na
barevná okna chrámová. Každý, kdo does vstonpí do
vnitř kostela zdejšího, jest příjemné překvapeni dojat
jeho úpravou, jakou nemůže se skutečně pochlnbiti
žádný kostel široko daleko. Pan farář, pro vše dobré
a krásné vědy zaujatý a obětavý, může s prací svou
býti spokojen a na výsledky její spokojeně poblídeti
n vědomí, že vykonal dílo těšké i záslužné zároveň.

Pochvalné uznání vyslovilonejd.biskap.

Konsistoř Královéhradecká20. Pacholíkovi, učiteliv Malíně, za povznesení chrámového zpěvu, sa křest.
mravné vychování mládeže školní, jakož i ze nevšední

Íli « horlivost v řízení kůru při filial. chrámě ma
fnském.

Zajímavý český veják. V kosteleHo
řičském jeňtě do nedávna bývalo viděti u marianského
oltáře klečeti stařečka, jenš musil szajímati každého,
kdo si jej poněkud povšiml, zvláště pak toho, kdo
zvěděl, že má do kostela téměř půl hodiny cesty a
že ma neschází mnoho do sta let. . Byl to známý
výměnkář Jan Dvořáček z Litoboře. Zvláštní ten děda
měl i zrláštní šivot, sejména mládí. Narozen v r, 1811.,
byl odveden „k vojanskejm“ r. 1831 a sloužil poctivé
i věrně na suchu i na vodě celých šestnáct let, po
kteréž době měl odebrati se do svého tichého domova,
kam zvláště z vojny spěchá kašdý tak rád, tak tago
rád. Ale u Dvořáčka stala se zvláštní událost — že
domů nešel, nýbrá zůstul na vojně — k vůli kama
rádům. Tážete ae jak? Inu, takto: Dvořáček byl na
vojně knchařem a — jským kuchařem! Vojáci nemobli
si jej ani dosti vypacbváliti. I prosili jej kamarádi,
aby domů neodcházel. Dvořáček ovšem váhal. Vojna
je předce jen vojna a po Litoboři se mu stýskalo dosti
často za těch — šestnáct let. Leč kamarádi uchýlili
se k panu bejtmanovi, oslou věc tak, jak jim na erdci
ležela, mu sdělili a prosili ihned, aby nějak kuchaře
jim zachoval. A dobrák hejtman měl z té důvěry
k němu i z té lásky vojáků ka Dvořáčkovi radost,
„Vidíte, Drořáčku“, pravil k našemu hrdinovi u Lito
boře, „jek vás mají kamarádi rádi, nedělejte jim to
a neodcházejte!“ A Drořáček, drubý dobrák, obměkčil
se, když ai to i pan hejtman přál a -— zůstal ma
vojně ještě plná čtyry léta a vařil, aš se hory sele
naly, dále — od r. 1831 do r. 1851. Inu, kdyš to
kamarádi s panem hejtmanem chtěli! — Dvořáček bo
joval pod Radeckým v Itelii, za Windischgrátze u
Komárna v Uhrách; znal osobně Jelačiče, Górgeyje,
Košuta u Haynava a když zaopatřoval jej p. farář
Kribl z Hořiček, vyptával se na ně s noršedním zá
jmem chtěje věděti, jak a kde který z nich skončil.
Když blíšila se poslední jeho hodinka a Drořáček
upadal v blouznění předemrtné, vzpomínal života
v Miláně, kde bylo dobře, kde je tak krásný kostel..
Zesnul 27. dne m. ledna v stáří 94 roků. Odešel z kra
jiny Hořičeké starý český vysloužilec, jakého snad
není v celých Čechách drahého a s ním kus poctivé,
dobré české nátary, která dovedla z lásky sloužiti po
16 letech ještě 4 léta dobrovolně . . Dej mu Bůh, aby
byl tak oblíbeným kuchařem i v té nadhvésdné ku
chyní nebeské!

Z Kameniček u Hliaska. Ochotníci
zdejší se školními dítkami pořádají dne 26. února 
1905 v sále hostince p. Leop. Holasa v Kame
ničkách divadelní představení: Slepá babička. Pů
vodní činobra pro děti ve třech jednáních od
Františka Pravdy. Čistý výtěžek věnován bude ve
prospěch žákovské knihovny. Začátek přesně o 6..
hodině, Vstupné jak obyčejně. Po divadle a od
chodu školních dítek taneční zábava.

Různézprávy.
Duch „Školského Obzeru.“ Teutolist,

který vlastně přispívá k ostousení stara ačitelského,
v čísle dne 16. ledna 1905 vydaném navádí učitele
„tvého aroa“, aby tem, kde duchovní správce šíří
katolické listy „Marii“ a „KHMíč“,ochromili působnost



— tetu zřejmě protioáboženských listů: „Záře“,
„Práva Lida“ a „Redých Květů“. K tema dodává,
še to prospěje velice dělnictva i — aditolstral?!

Patrno, že ta jde „Sbol. Obzora“ o sámyslné nhlu
pování českého lidu; vždyť tomuto lista jest přece
roshodně známo, jak ony Jisty oonstavně a úmyslně
lid balamutí nejoepoctivějšími nepravdami. Jak viděti,
DPánové drzého čela“ víc a více se vybarvojí. —
Učitelstva okresa poděbradského Š. O. za zlé má, če

slkdo z nich „Školský Obzor“ neodebírá a potopně
vrhá se při tom na p. inspektora okresu téhož, Ko
žěka, jenž učitelstro své před tímto „škvárem“
moudře varoval. — V témže čísle v dopise z
sorový výpad učiněn byl na sr. misie. Jak to asi
bylo sprosté, možno usoudíti z toho, že to ua dvou
eístech p. státní návladní konfiskoval, A to už něco
zaamená || — Ubobý líd, jemaž — dle „Šk. 0b.“
pomoci má „Zář“, „Právo L'da“ a „Radé Květy“ —
svým sprostáckým výpadem proti všemu katolickéma,
A ještě politování hodnější učitelé eměra tohoto,
kteří slibují si prospěch ze šíření „Záťe“ atd. mezi
katolickým lidem! Ó, lide katolický, prohlédní a vs,
jací to dnes „vychovatelé“ na některých místech vy
stopojí před tvoje děti! Jak pak je možno věřiti
dnes tomu, še Be nábožensko-mravně mládež vycho=
vává, kdyš „pokročilí vychovatelé“ « drzým čelem a
veřejně listy zrna nejeprostšíbo mezi lidem šíří a
sami z toho hanebného počínání prospěch sobě sli

ba Ubožáci!. . . Také prý by bylo velmi dobré„Skolský Obzor“ po přečtení zdarma dále lida před
klédati . . . lou, toble opravdu už lidem pomůže, —
V jednom z předešlých svých čísel oapomíná „Škol.
Obzor“ p. inspektora okresn králové-dvorského, aby
byl na ně hodný, síc, že mu to učitelsstvo dá cítit,
a aby si pamatoval, že za všecko jednání ové jest
zodpovědným — jedině svému svědomí a nikoma ji
séma! — Pan iospektor aoad se za to „usnčení“
papo učiteli svého okresu poděkaje|

Vážnost katol náboženství u jine
věreů. Tarnéřský spolek v Christianii v Norvéfsku
Bones! se pořádati několik zábav, při nichž mistovat
měla předatavovati atředověký klášter. Číšníci, sklep
mice, zpěvačky atd. měly být oblečeny za mnichy a
řeholnice, aby byl větší dojem. Sotva však zpráva o
tom dostale se na veřejnost, všechny protestantské
listy postevily se proti poduiku! Za důvod uváděly,
že se nesluší urážeti náboženský cit katolíků a že
milosrdné sestry lepšího zeslahují vděku, než aby ae
jim měl někdo za dobroto jejich posmívat. Také po
Heejní náčelník adělil předsedovi spolku, še urážky
kstol, spolnobyvatelů při zábavě trpěny nebadoa. Pc
řadatelstva nesbylo, než program zábavy změnit, zač
alskalo si však vděku celé Cbristianie. — Ale a nás
nejenom že katolíci trpí arážku svého náboženského
citu, oni Často sami si z něho tropí smích.

Spolek kněží sv. Josefa v Gorici,
založený Mons. Filipem, vydal za rok 1904 zprávu,
z niž hlavní data uvádíme, vědouce, še se tím
zavdéčíme mnoha členům spolku. V sanatoriích
ošetřeno bylo v r. 1904 178 kněží a 16 bohoslovců
v 9709 dnech. V Gorici se léčilo 23 kněží a 4 boh.,
v lce u Abazie 87 kněží a 1 bob., v Meranu 68
kaěží a 11 boh. Nemooní byli z 61 diecéní ; naše
diecése jest zastoupena dosti vysokým počtem 11.
Z vově přistouplých 151 členů v r. 1904 jsou
pouze tří z diecése Královéhradecké. V zájmu ne
mocných kněší bylo by si přáti, aby počet při
stouplých byl v roce tomto větší. Jen ti mají plný
nárok na práva stanovami vytčená, kteří jsou členy
nejméně rok. Žádosti za přijetí do některého ze
tří uvedených sanatorií buďtež adreasovány na
centrální ředitelství (Zentralvorstand des St, Joseph
Priester- Vereines) v Gorici a budiž přiloženo
lékařské vysvědčení. Dle $ 3. stanov mohou býti
přijati do sanatorií jen ti, u nichž jest oprávněná
naděje, že po léčení jsou 8 to,aby vstoupili v ak
tivitu. Btižení nemocí smrtelnou přijati býti ne
mobou. Předsedou spolku jest nyní Mons Dr.
Josef Gabrievčič, pap. komoří, a sekretářem Dr.
N. Jungl. Výroční správy obdržel od sekretariátu
zástupce diecése prof. Dobroslav Orel v Hradci
Králové, který je na požádání zašle.

Jak posloušíti Slovákům uherským
a tím i národu našemu, dobře radí ač. K. Kálal
ve spisku svém „Jděte na Slovenskol“ Kupec,
nebo řemeslník může si ua Slovensku vybledati
chlapce do učení; posílejte jej pak do pokračo
vací školy, dávejte mu číst dobré kniby a dobře
vyučeného pošlete na Slovensko zpět s ranečkem
dobrých českých kaib. To bude čin záslužný. Také
služku můžete si na Slovensku vybledati, zejména
ze stolic s Moravou sousedících; bude pak vašim
dětem vypravovati slovenské pohádky a zpívati
podtatránské písničky, vůbec. čeládka v nynějším
nedostatku ail při hoapodářetví dobře se vám od
tad hodí. Lid to hodný, poctivý, pracovitý, bu
dete-li si jich hledět, laskavě se k nim míti, o
mravný život a větší rozhled jejich dbát, jistě sami
soběi jim též a vlasti jejich posloužíte.Kde máte
odbornou nebo střední Školu, avažte, mohli-li byste
Da ni pozvati slovenského Šuhaje a podporovati
jej; na každé naší odborné nebo střední škole
měl by býti podporován aspoň jeden slovenský
Šuhaj, podobně i dívky. My, Češi a Slováci zvlášť,
žijíce ve výminečném stavu, musíme jinak praoo
vati než drusí národové. Nás spasí mravný život
a drobná kulturní práce, kterou musíme organi

Aovati sami, nemohbouce se spoléhati na vlády,

se odtad spokojen, jestli jsi tam měco

norgkonal. Jiný může oestovati sa pouhým vyražením, Čech nikoliv.
Némecké hos ví v Českých

Budějovicích, kde třetinaNěmcůvládne3 tře
tinám Čechů, dá se nejlépe posoudití s obecních
dlabů, které dostoupily letos výše 11 milionů K s
pak z rospočtu na rok 1905, v němž jeví se
schodek v obromné sumě 674.67491 K. Dluhem
Ulmlionovým zatížen jest každý ze všech 2200
domů českobudějovských částkou 5000 K, ač
mnobý domek má ceny jen 3—4000 K. Na schodku
674.67491 K aúčastněn jest každý dům za tento
jediný rok téměř 300 K. A ten letošní rozpočet!
Přes tyto ohromné diohy věnuje něm obecní
správa na účely německé, atrannické, Štváčské
106000 K, r čehož na něm. opatrovay věnováno
26.498 K, ua české aci baléře; 14.000 na něm.
divadlo, českému níc; na volební agitaci 20.000 K
atd. Čeští poplatníci proti takovému hospodářství
na scbůzi dne 12. t. m. Sice protestovali, než
vzchopí se také nadřízené úřady k ráznému
kroku oproti dražině Taschkově na radnici česko
budějovské?|

Vlastenectví ma pomoc hospoda
řem:. Na volání k českým kruhům, aby konaly
svou povinnost a zakoapily nějaký český statek
Da pomezí národním, píše časopis Zvon: „Tak
Jsme četli při podobná příležitosti již mnohokráte.
Vlastenec hospodaří tak, že majetek svůj udržeti
nemůže. Pak mají konat jiní vlastenci „8vou po
vinnost a majiteli jeho grunt řádaě zaplatiti.“
Že by mělo býti nejdříve povinností takového ma
jitele gruntu v obroženém území, aby hospodařil
co nejpečlivěji, toho jsme se až dosud nedočetli.
Patrně toho as není třeba:“ — Podobně bývá ina
jiných stranách, kde « vlastenectví dělají dojnou
krávu.

0 trestní pravomoci obecní. Kdyby
obviněný před sondem obsením včas pokaty nezaplatil,
bude se na něm vymáhati politickou exskocí; kdyby
exokace neměla výsledku, promění se pokuta peněžitá
v trest vězení, ale jenom tenkráte, když zákon sám
pro případ nedobytnosti pokaty peněžité vyřkl trest
Da svobodě. Za každých 10 K pokuty vyměří se den
vězení. Mimo trest za čín spáchaný obsahovati má
nález i náhrada škody čipem trestním způsobené.
Dopostí-li se přestupku několik 00b, ručí za náhradu
škody všechny, a to byla li škoda způsobena nedo
patřením, a dá-lí as účastenství každého z pachatelů
zjistiti, račí jenom za vlastní nedopatření; nedá-li se
účastenství jednotlivých osob ejistiti, nebo byla-li
škoda způsobena úmyslně, račí všechny osoby ze ná
brada škody a to jeden za všechny a všichni za jed
noho; neshradí-li jeden z pachatelů škoda, může se
hojiti na ostatních. Konečně jest pachatel povinen
zaplatiti výloby řízení trestního; na př. zákon o pol
ním pychu vytýká to výloby, kter vzešly za příčinou
vykonaného zájmů, dále krmením zabaveného dobytka,
jakož i výlohy, které byly způsobeny odhadem škody
přírežnými zualci. Nález trostní vyhlásí se obvině
nému a obviněný se zároveň poačí o právu odvolacím
a lhůtě, ve které se odvolání má podati. Lhůta od
volací bude pravidelač uvedena v zákonu, který byl
pachatelem překročen; není-li tomu tak, má obviněný
do 24 hodin po vyhlášení rozsudku oblásiti atfžaost
a do 8 dalších dní stížnost vskutku podatí a to a
toho úřada, který nález vyhlásil. Stížnost podati lee
písemné i ústně; o stížnosti ústně podané sepíše sta
rosta protokol a dá jej od stěžovatele podepeatí. I
když se stíšpost pouze ohlásí, jest starosta povinen
předložiti jí okresníma hejtmanství, byť i stěžovatel
provedení stížnosti nepodal. Nebyl-li rozsudek vyhlá
šen ústně, nebo byl-li sice vyblášen, avšak mimo to
obviněnému písemně doručen, jde lhůta ke atížnosti
úde dne doručení písemného nálezu. Podanou stížnost
předloží starosta u trestním rejstříkem i se všemi
spisy okresnímu hejtmanství a dokud o atížnosti
právoplutně nerozhodne, nemůže se nález vykonati,
nestanoví lí příslušný zákon výslovně, že stížnost
nemá účinku odkládacího. Z rozbodnatí okresního
hejtmanství lze si stěžovati k místodržitelství a dále
k ministerstvu vnitra. (Výklad obecn. zřízení. Maeil.)

Působnost alkohola ma tělo vylíčil
také prof. dr. Haeppe z Praby. Alkohol oble
ňuje toliko a ochromaje pocit únavy. Alkoholem
tělo své pouze šálíme; působíť alkohol jako bič
na znaveného koně. Alkobol ve výchově jest zcela
zbytečný, jelikož dítě nepotřebuje žádného drá
ždidla, obzvláště je-li vedení správné. Léčivým
prostředkem pro předrážděný mozek může býti
jen — klid. Nejvýbornější kdysi žáci, bývalé
ozdoby a pýcha škol středních, v pozdějším věku

ja holdování alkoholu selhali v povolání svém.e alkohol rušivě působí na zdatnost tělesnou,
dokazují následující čísla. Ze 452 jezdců na kole
vyslovilo se v r. 1900 — 3229 a ze 231 jezdců
závodních i řemeslných dokonce 202 proti alko
hola. Patrno, že při naznačeném druhu sportovním,
jenž obzvláště na srdce a plíce klade vysoké po
žadavky, většina účastníků a to zajisté z poubé
skušenosti, uznává za prospěšné zdržeti se lihovin.
Také při pěstování sportu veslařského docíleno
nejlepších výkonů jen přísnou zdrželivostí. Sehop
nost ku běhu na dálku i k pochodům vytrvalým
vzrůstá i ndržuje se -toliko zdrželivostí a stříd
mostí. Různí athletové (zápasníci) a těžkými záva
žimi holdají sice často alkoholu (pivu), ale při
jejich vytylosti zřídka nalezneme vzor mažské

y, ladnéhovývinu forem Pří bližším vyšetření těl jejich nalezne lékat přečasto velmi špatně
vyvinuté srdce, nedostatečně pracující plíce a řadu
jiných růsných vad. Vlivem alkoholu trpí čssto

nejeden orgán smyslový. Napochodech do krajin

tropických vždy většíchvýkonů jsou schopni, kdožse zdrží líhových nápojů, rovněž dokázáno, še
alkohol je sbytečaý i za mrasů polárních. Roz
umným sařízením, požorným zvyšováním jedno
tlivých výkonů, správnou výživou, střídáním od
počinku a činnosti můžeme tělo své tak vyškoliti,
že nepotřebujeme při svých výcvicích žádného
dráždidla — alkoholu. Působít právě ovičení a
výcviky tělesné takovou silou výchovnou'i mravní,
že zjednávají nám oné přirozené rovnováhy, v níž
snadoo postrádáme váelikých dráždidel a zvrhlostí
kulturních.

Židovské praktiky. Na vysočiněČesko
moravské, kde se len hojně pěstuje, jest obchod ve
loa výhradně v rakon židovských. Na zimu vtrbnou
do vesnic židé, každý si vyblédne všdy několik dédin,
kde po celou zima kopají len za Cenu, za jakcu
samí chtějí. Roku 1903., kdy Iny dosáhly opět lepší
ceny, odvážili se i někteří křestanětí rolníci na Velko
moziříčeku na Moravě ve Inu obchodovati. V nové

upravených saširnách a lišnách len zpracovali a pro
dávali. Tím ovšem pobouření šidé, kteří ibned enoli
pomsta. Loni urodilo ae Ina málo, jakosti noralné.
Přišel ž.d zase, koupil něco málo Ino lepšího, suro
vého po 24 h za kg. Křestanští obchodníci v nepro
zíravosti své židem uavnaděni, skoupili kde jaký leu
ta vysokou cenu 24 h za kg. Za nedlouho přišli židé
zase, nobízejíce pouze 8 už 10 b za kg. Ovšem ži
dům neprodáno nic, za to křesť. obebodufkům broma
dily se zásoby lnu v ceně daleko vyšší, ale také po
drahém jejích Ina není poptávky, čímž atrpí veliké
ztráty, zatím co se židé, oželivše ztráty přeplacením
Ina vzniklé, radají, jak ty hloupé gojimy oapálili, že
jim podruhé zajde chat míchati se židům do řemesla.
— Případ ten nesmí ovšem rolníky naše odstrašiti
od obchodování s vlastními plodinami, oaopakon jim
mosí býti mocnou pobídkou k rozšíření vzdělání,
k nabytí větší zběhlosti v obchodní praxi.

Emanmelpace zvlášť význačným způsobem
projevila se právě v pokročilejších kruzích dám
ských v Praze u příležitosti přelíčení s vrahy
Yalešovými. Dámský svět vznešenější jen se brnul
do porotní síně, o lístky aváděly se mnohé taba
nice a pak, když se mělo jednati o zvrácených
pohlavních poměrech rodiny Valešovy, emancipo
vaným dámám na vybídnutí soudu nechtělo se ani
na chvilku opastiti porotní síň; tak se v eman
cipaci vycepovaly, že Be jím nad mravní zvrblostí
nešťastné Valešovy rodiny nezardělo ani líčko.

Beklamace vojemské za příčinoupři
snání výhod a úlev podle $ 34. branného zákena (za
přeložení syaa do náhradní záloby) podávají ae již
v ledno a únoru, aspoň před odvedením jeho, aby se
o tow mohlo jeduati ještě u hlavního odvodu.

Domácí zahrádka. Kde při domě mají
zahrádku, aniš by na ní pěstovali, co se pro dům,
do kuchyně bodí, tam věru o rozamném vedení hoapo
dářetví, domácnosti nemůže býti ani řeči, byť jinak
majitelé měli všeho dosti, že by si kousek zeleniny
neb ij něco na zub snadno mohli na trhu zAopatřiti.
Rozamné hospodaření vyžadaje všestranného vyušití
každého místečka, na němž by nejen duch lidský po
okřál, z něhož by i tělo vzalo osvěžení. Ale jak smutné
to povětšině vyhlíží na naších zahrádkách! Ovšem
mnobý nedbalec má hned hotovou odpověď, že na
braní si v zahrádce není čaen. Nepočítá, že denně
marně protraví několik čtvrthodinek, nepočítá, že denně
třeba aspoň za 2 haléře zeleniny do polévky, že se
také leckdys koupí salát, okurky, celer, karfol atd.,
že dětem Častěji zalahodí na trhu koupený aagrešt,
rybíz, maliny atd., že se někdy naozdobu do světnice
hodí kytice z růží neboi jiných květin. faková drobna
denní vydání do roka vzrostou na hromádka koranek,
která při denním honu za ziskem zanechává viditelnou
mezeru. S tím přece musí se už počítati. Co mošno
všechno máme si v zahrádce vypěstovati, aniž bychom
o trh zavadili. Záleží také na laddém a praktickém
uspořádání zahrádky. Záhonek květinový neb zeleni
nový může býti na všech stranách lemován na př.
jeden pažitkoa, drahý petrželí, aniž bychom zeleninou
takovou posázeli celý záhon; keře drobného ovoce,
růže, i různé květiny hodí se dobře do záhbonků na
krajích hlavní cestičky. Ovšem čistě, beztravué ce
stičky dodávají zahrádce zvlášť milého vzhleda. Než
nastane jaro, možno ještě každému připraviti si plán
zahrádky, milého to koutečka každé rodiny.

Jak se vyplácejí srstky. Jistý učitel
má v zahradě na ploše 60 Čtvor. metrů zahradní půd
42 keřů, z nichž ročně sklidí průměrně 6 centů plodů
bezvadných a 40 kg. zadiny. Srstky prodává překap
níkům za 15—20 k metr. cent, strží tedy za sratky
78—100 K kromě toho, co doma spotřebuje. Z toho
pstrno, že se pěstování srstky čí angrešta pěkně vy
plácí. Ovšem nejvhodnější dobou na sázení arstky jest
podzim, může však i na jaře se sázeti.

Uznání české práce v eizimě. Chvelné
známá česká c. k. výsadní továrna na varhany a harmonis
Jena Tačka v Hoře Kutné postavila v roce 1904 ve
faraím chrámu Páně sv. Antonína ve Varšavé velké
dvoumanualové varhany pnenmatické se 26 znějícími
rejstříky, o nichž se tamější na slovo vzatí odborníci,
kteří varhany ty přijímali, vyslovili co nejchvalněji.
Jsou to již 140. nové varhany, jež továrna tato mimo
četné přestavby od založení v roce 1869 postavila.
Počet tento svědčí o přízni, kterom si výrobky její
svou dokonalostí prácei soustavy, jakož i spolehli
vostí dobyly.

Pre domácnost. Ovocný chléb. Na
drobounké nadličky se okrájí 21 dkg suchého ovoce;
může být jeden díl oloupsných suchých hrašek, díl
loupaných sochých jablek, díl pranelek, totiž suchých
loupaných švestek, a též mobou býti suché, pecek



vláčné, jak obyčejně bývá suché ovoce. které se doma
pro kompot suší. Jak se kompotovájablkaa praňelky
suší, bylo již dříve v Obtově otištěno. Připraví de
tedy 21: dkg ovoce; jaké má býti, sáleží na chati a
libosti Kdyš. by chtěl "míti někdo -ovocný chléb
chutnější, přidá mezi ovoceasi č. dkg
nek, téč pokrájených; asi £ dkg pomerandové oukro-.

býti také datle a fíky; ať jest to již ovoce jakékoliv,
vědy so odváží 21 dkg. Na misku se dálo dkg cukru
a tře se to a jedním vejcem do busta. (Kdo rád čo

Pak se tam přidá 10 dkg mletých oříšků lískových
(mohou ae přimíchati téš vlaské ořechy i mandle).
Připojí sek tomu to skrájené ovoce, kousek sekané
citronové kůry, dyě bratě utrouhané žemličky a pro
dělá se to, aby to bylo hodně tuhé, Dtvoříae z toho
asi 4 stotiny vysoká a 8 stotin široká Šiška a dá ae
na pomaštěný papír na plech do teplejší trouby póci.
Pečené toto studené pečivo re potře pírkem omočeným
ve vlahé vodě, nechá se chvilenku, aby kůrka změkle,

pk se krájí na šikmé řísky a může být k dajiik vínu. Z domácího ovoce jest toto pečivo levnější a
jest chutné a zdravé,

Žid — © manželství. Universitníprc
fesor dr. Benedikt, israelita, na schůzi, jednající o
reformě manželství, pravil: „Manželství dotýká se
nejen manželů, nýbrž celé společnosti. Ale světský
zákon o manželství, ať jest jak cbťé přísný, nobade
nikdy vykonávati absolutního vlivu na trvanlivost
podta maoželského. Přísný zákon, jemuž manželství
jest nerozlučitelným, prospívá více ženám, než mu
čům a chrání ženu, i když odkvetla. Jest to tudíž
pošetilé od pokrokových žen, když hlonzní o volné
lásce jako po socialní instituci, Ve volném manželství
bylo by více nešťastných žen, než uyní pod přísným
katolickým právem manželským“ — Slova očeného
žida o posvátnosti stavu manželskéhojistě vědy schválí
ti, jimž se jedná o spokojenost zde na světě; ovšem
různí potřeštění pokrokovci, jichž duše v rozervanosti
své nikde nenalezá klidu, borlití budou i nadále pro
voluou lásku,

Jak si každý rolník může ku po
honu svých strojů zaříditi levmývětr
mík, radí a snadno pochopitelnými obrázky svůj
výklad doprovází rolník Milota Meninger v 2. čísle
„Milotického Hospodáře“, jež administrace v Milot!
cích nad Bečvou pošle každému, kdo ai lístkem po
žádá, úplně zdarma.

Upozornění chudým obcím. PanKarel
Adamec, stavitel věžních hodin v Čáslavi, spravil
ochotně zdarma publý zvonek—poledníček obci Hor.
Rapoticům. Od obecního úřadu dostalo se ma za to
vřelého poděkování; pan starosta s potěšením adělil,
že zvonek zní nyní tak pěkně jako před poškozením.
Při tom můžeme aděliti, že pan Adamec by laskavě
opravil puklé zvonky i jiným chudým obcím zdarma,
pokud tou pro jiné práce času zbade, Leč upozorniti
dlužno, že by opravil jen takový zvonek, na němě by
část zvonoviny necbyběla; opraví tedy p. Adamec
pouze zvonky puklé, u nichž ani část není uražena.
Podejte si žádosti do Čáslavě,

(Zasláno.
„Spelokemeritů katolického duchoven

stva“,registrovaná, pomocná pokladnave .

Nezřídka přinášejí katolické listy tradné svěsti
o kněžích deficientech, kteří, odkázáni na nepatrné
státní výslužné, tráví své stáří v bídě a nouzi a trpce
nesou tento úděl osudu, obětovavše větší část svého
žití elažbě a blahu svého národa.

Aby neblahým těmto poměrům aspoň částečně
ne základě svépomoci bylo odpomoženo, spojilo“se
před 9 lety několik kněží diecésí Vídeňské a Sv. Hy
polita (St. Pějten) a založili „Spolek emeritů katoli
ckého duchovenstva, registrovaná pomocná pokladna
ve Vídni.“

Spolek ten vytkl si sa účel, pojišťovati duchovní
římoko-katolického jakoš i řecko-katolického vyznání,
kteří v říši Rakouské působí, na starobní a invalidní
důchody za mírných splátek pojistkových.

Spolek emeritů pěstuje následující drahy rent:
1.) Vzrůstající invalidní rentu (sazba I.); 2.

fixní invalidní rentu (sazbaII ); 3.) rentu starobní
(sazba III); 4. rentu starobní spojeno.: se vzrůstající
invalidní rentou (sazba IV.); 5. rentu starobní spo
jenou s fixní invalidní rentou (sazba V.). Tyto drahy
rent obsahují to nejdokonalejší v obora pojišťovací
techniky a najde mezi nimi každý duchovní ten drah
pojištění důchodu, který jeho poměrům a přáním nej
lépe ae hodí,

Pojistí-li na př. duchovní ve stá? let důchod
K 1400 ročně dle vazby V, do 56, roku věku, tedy
obdrží, počínaje 55. rokem věkn, bez ohledu je-li zdráv
či invalidním, K 14(0 ročně až do své -.svti. Stane-li
se takto pojištěný invalidním kdykoliv | -zi 10.a 55,
rokem věku, tedy obdrží rovněž pojištěný důchod
1400 K ročně po celý čas invalidity. Štane-li se inva
lidním před dosažením 40.,roku věka, tedy obdrží zpět
všechny splacené čisté premie s 39/, úroků z úroků.
Pojistné za tato renta platí pojištěný pouze do té
doby, až by invalidním se stal, nejdéle však do 65.
roku věku v premiích celoročních, půlletních, čtvrt
letních aneb měsíčních.

Správa Spolku emeritů apočívá v rukou kočží.
Po stránce obchodní opravován jest ředitelem odborně
vadělaným. Dle výroční zprávy za rok 1903 čítal spolek
1698 pojištěných kněží na úhrnnou sama K 869.000—
roční renty. Pojištění duchovní každé diecóse Ra
kouska volí ze svého středá jednoho'zástuýše do od

bora delegátů, čímě nabýrají pojištění všech díecůsívůči správní činnosti epolku jistého vlivu.
Spolek emeritů spočívá na základě pojišťovací

techniky, podlehádle zákona pomocenských pokladen
kaddo úřední rovisi odborem pro pojišťování v c.

riv. Úvěrním ústavu pro obchod a průmysl vo
Vídni, takže Spolek emeritů svým pojištěným posky
tuje úplnou bezpednost.
: Dachovním u diecésních spolků. jiá pojištěným
jest volno i do Spolku emeritů přistoupiti. Přijímáme

Vzhledem k nízkému státnímu výslažnému jest

nezmeškal pojistiti si a Spolku emeritů rentu, kterou

by doplnil někdy svou státní pensi. Čím mladším jest
P ,prevření: pojištění, tím nižší pojistkovda premlip ati. . * ď

Stenovy i prospekty zasílá na požádání ředitel:
ství Spolka. emeritů katolického duchovenstva, Vídeň,
I, Wipplingerstrasse-80.. “

"Tržní zprávy. :
V Hradoi Krélové, dne 11. února 1906. 1

hl pšeniceK16 80—17-20,šita K 12-80—1260,ječma

—0000, vikve K 14:00—00-00, hrachu (modrý) K 26700
—00:00, čočky K 32:00-86:00, jahel K27 00—0000, krap
K 2200—40 00, bramborů K 7-20—000, jetelového
semene červeného K 112-00—118*00,"jetělového semene
bílého K 110:00—112-00, růžáku K 00.00—00%0, máku
K 36-00—00'00, lněného semene K 2000—0000 100
kg žitných otrab K 18 50—0000, 100 kg pěen. otrub
K 18-00—00'00, 1 kg másla K ?:20—000, t kg sádla
vepřového K 1'68—0:00, 1 kg tvarohu K 028—0'00,
1 vejce K 0-10—0'00, 1 kopa zelí 00'00—00*00, 1 kopa
petržele K 0:00—0:00, 1 kopa kapusty K 203—4'00
1 hl cibule K 10:00 —14'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1:20—3:00, 1 pytel mrkve K 4:00—6'00, 1 kopa cerele
0 00—0:00, 1 kopa petržsle 0-00—0'00,1 bl jablek 4:00
—900. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 11. měs, února 1905 odbývaný přivezeno bylo :
1) obilí: pšenice hl 175, žita 224, ječmene 37, ovea
110, prosa —, vikve —, hrachu 4, čočky —, máku
—, jshel 8, krap 8, jetelového semínka 701,
lněného semene 65. 9.) Zeleniny: zelí — kopa,
kapusty 52 kop, cibule 41 hl, drebné zeleniny
87 kop, mrkve 44 pytlů, cerele — kop, brambor
116 hl. 8) Ovoce: jablek 84 hl, brušek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 11 kusů, podevinčat 241
kusů, kůzlat 2 kusy.
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Chloubou kašdé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinereva

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
niho kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice ohyběti —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličky se jménem-Kathreiners a nikdy
nekupujte xbošíotevřené (vyvášené).

———
MDD=

XY Václav Čálek,

( uni dílny krejčovsképro pány
v Německém Brodě,

Alialní zastupitelství v Čáslavi,

Váchova ulice číslo 146 (u tržiště) ve
vlastním domě.

Doporučuje svůj sklad hotových oděvů

pro pány a chlapce, haveloků, županů,
střížného, modního, soukenného,
lněného a bavlněného zboží, jakož i

krejčovských připrav.

joprddě4 Fnkz

„V nále.p.: Šrajbra,.v „Kuklenách.-:

Nové. . m . Nové.
-Divadlo Kludský. *

obrovský

nejznamenitější a nejelegantnější podaik toho
druhu. "Předvedení živých obrazů sengačních z nej
novější doby, jako: Raskc-japonská válka. —
Královražda v Srbsku. — Válka s Buryv jišní
Africe. — Srážka dvou vlaků v Americe. — Býčí

zápasy ve Španělska atd.
Přes 109 obrazů. — Vše širé v přírodní velikosti. —
Vlastní motor pro elektrické osvětlení. — Začátekv 8

Thodín večer. — V neděli a ve svátek představeníve 4
hodiny odpol. a v 7 hodin večer. — Ceny míst: I. místo

80 kr., II. místo 20 kr, k stání 10 kr. Dítky + vojsko
puskí polovic. — P. T. Tato představení byla od nejvyšch hodnostářů navštívena a největší pochvalou vyzna
menána ©Nešetřil jsem také výloh a námahy, sbych cté
nému obecenstvu něco skutečně pěkného « nejnovějších
událostí v živých obrazech ukázal, a proto doufám
v hojnou přízeň P. T. obecenstva.

V dokonaléúctě | Kludský, majitel.

Spisy Rudolfa Vrby!
1. Otázka zemědělská. CenaK 240.
2. Národní Sebeochrana. CenaK 4.40.
3. Der Nationalitňten- nad Verfassumge

conflict in Úaterreich. K 340.
4. Vídeňský centraliemus a čeakýnárod.

Cena 60 b. ,
5. Čaterrelchs Bedrňinger. Die Los vom

BRom-Bewegumg. 10 K.

O spisech těch napsal v Praze vycházející list
„Slovanský svět“ dne 1%.června r. 1904následující:

„Upozorňujeme český líd na spisy Rudolfa Vrby,
které jsou pro naše národohospodářské boje výtečnou
pomůckou. Spousta dokonalých statistických dat činí
spisy ty velice cennými u pro každého národního pra
corníka nepostrádatelnými“

Spis „Národní Seboechrana“ obsahuje dů
kladné rozbory našich hospodářských slabých stránek.

. Spis,Der Matlionalitáten-und Verfassunge
confilct In Oesterrelch“ obsahuječeskouotázku na
základě Palackého.

Spis „Oesterrelché Bedringer“ vyliénjevše
německé hnutí na zničení českého národa. o

Oba spisy jsou proto psány německy, aby je právě
naši protivníci mohli čísti.

Olomoucký „PPozoe“ napsal dne 18. prosince r.
1904 o tomto díle následující:

„Jako nezavolanon proti našim nevěřícímTomášům,
že národ český je vskatku se strany německé ohrožen
objevila se kniha, německy psaná, a záslužná, aby sijí
naši politikovénetoliko povšimli, nýbrž také mezi sebou
o tom se uradili, jakými prostředky možno loupežné zá

ně výbojného souseda překaziti, aby naše kraje Dezastihí osud poprnětěnéto Slezska, semí polabských, bal
tických Bpodunajských atd. atd.

Důležitou knihu tu, k nížto snažně ařatel obecenstva
obracíme, napsal spisovatel Rod. Vrba, jenž nejedním po
jednáním prokázal nevšední vědomosti státovědecké.“

V Hňskoněmeckém tisku vyvolalo dílo to namnoze
pravou sensací.

Spiay ty uejlépe lze objednati přímo u spi
povatele.Adresa:E. Vrba, Prahu-Šmichov
ě. 968.

Spisy ty má na skladě Cyrillo-methed.
knihkupectví G. Framci, Praha-í., Me
Jantrichova ulice, palác Městské spořitelny.

Do20. února při snížených cenách.
V Hradci Králové, Žižkovo náměstí.

Mojvětší ovropská oeštající
zoologicko-anatomická výstava.

; k

i: 4
zí hi

i :
Dva obrovské stany pro 3000 návštěvníků. V prvním

stanu dokonalý

zvěřinec a cirkus dravoů.
Ke 100 cisosemských svířat: slonů, širaf, antilop até.
20 Ivů. Denně ve 4 hodiny odpoledne a v 7hodin večer
velké představení se lvy, tygry, pardaly, kodmi atd. Pět
světoznámých krotitelů. — Hudbavlastní. — Drahý san
obsaboje: Dekowalé anstomické museum ©

panep o více sty původ voskových

propirotů, vnapně rookkas a zvěřinec:I. míglo1 K, II. místo 60 h, místo 50 — Vstupné (0

anatbmickéhomaaed20 h.Do ppopi 0 - Vadělí jsou tato předstovení: V 11 bed. dopol., ve Š a ve
4 hodiny odpol. a v 7 hodim večer.



Oznámení.
Dovoloji sobě velecténému obecenstvu zdvo

+řile osnámiti, že zeřídil jsem a svěřil
výhradní prodej

la, calc, karbidu
pro Hradec Králové a nejširší okolí

p. Jindřichu Jelínkovi,
mydláři v Hradei Králové,

který přijímá a vyřizuje veškeré zakázky za pů
vodní mnon stanovenou a báječně levnou cenu.

Taktéždošlé mi zakázky do Prahy
budou dotyčoým vyřízeny na dobírku aneb za
botové placení.

V dokonalé úctě

Fr. Mayorhofer,
Králov. Vinohrady, Jnngmanova třída.

ČPIXPIKGPIXKPIAGBX
Jan Horák,?

soukenník A
$v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- í cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mébo ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CPIX6P2XC8DXCBIX 63
Ku blížící se kanonické generální

visitaci
nabízíme vldpp. duchovním správcům

a pp. katechotům:

n Listky biřmovací
stručné a praktické — 100 kusů nařezaných,
v balíčka opáskovaných za 36 h. ©

2 Listky zpovědní
100 kusů 35 b.

3 Matriku biřmovaných
formátu při matrikách vůbec užívaného
s příčním linováním — 1 arch sa 8 h —
100 archů za K +2.

4Casus resotvati
do zpovědnice — na kartoně — (nejnověji
vydané) 1 kus 8 b, 10 kusů 70 bh.

5)Tabulky s modlitbami
a) po mšiev. (3krát Zdrávas) b) Panem
de coelo ©) do sakristie k oblékání
mešních rouch — na tuhé lepencepo
30 h. První dvě v ozdobných celoplátěných
deskách (s připojením latinským: 3 Ave,

Prece JD Commutlone extra Missam) 1 kusza 1 K.

+ Status animarum
1 arch po 6 h; 100 kusů za K 5-40.

Extractus e libro status
animarum : arch8 h.

7 Podobenky ndp. biskupa
tištěné na jemném křídovém kartoně, věrně
podoba reprodukající a proto s nejvyšším
schválením rozšiřované, 100 kusů za 8 K;
100 kusů pohlednic dopisnicových K 6 —
Netřeba kupovati lidu — jako v loni o vi
sitaci se dálo — podobenky drabé (30—40 b

. us), které nadto byly nedůstojnými karrika
© tarami, kdyš lze jako památek velice dobře

užíti podobenek našich laciných « věrných.
Vzorky "zašleme v nejblížších dnech všem
důst“ farním úřadům visitovaných vikariátů.

(ACPIXERDXRODX
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lí dní (s

Jo, řádné valné hromadě
která kopati se bude

v neděli dne 96, února L 2.0 40, bod. dopolední v sále Beswdg“ v Hadi Král

. i Pořad jednání:
. Výroční zpráva obchodní a účetní,
. Zpráva revisorů účtů.
. Volba 2 revisorů a 4 akrutatorů.

. Rozdělení zisku za rok 1904 s určením dividendy oa kupon č. 61. resp. 1.
. Návrh na změnu stanov.“)
. Doplňovací volby do správní rady.

auMulodníSuladíSuémioCnhel

ÁZdaaflolSalasSlandndA

ČÁ
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Platně hlasování ve valné hromadě může se zůčastniti dle $ 13. stanov každý akcionář,
který své akcie nebo depositní listy jiných peněžních ústavů (bank, záložen, spořitelen)

nejdéle do 18. února Inelusivo u pokladen ústavu složil.

*) $ 7. stanov, týkajícího se práva obce akcionářů připřípadném dalším svýšení akciového kapitálu a5 5. 33. a 35. přeměny rakouské měny v korunovou. — Návrhten byl již loňskou řádnou valnou hro
madou schválen, ale protože nebyl pro tuto změnu stanov předepsaný počet akcionářů přítomen, musí

86 o něm nové usnesení učiniti.
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První nákupní pramen E OOOOOOOOOO0OOC
látek pro domácnost, jakož i dámskýchapánských Půjčuji za nejmírnější poplatky X
látek jest u Tkalceov. výrobního spole- X
čemstva„Vzájemnost“vHronově.Téžlze maškarní
obdržetipartie zboží 30mt., obsahujícíkaždá 

různé látky, zejména:plátna,oxfordy,bar a prog 4chenty,sukénka,šotyše,zefiry,kanafasyatd.,jež 1“ o © X
nechají se v každé domácnostivýhodněupotřebiti, y Xvšech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradee Král., Pětidomy, č. 288.

za K 19-—, vyplaceně od korun 20— výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

Oltářní svícny,

korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

a jiné veškeré práce do oboru
uméělého zámečnictví spadající

provádí vkusně, rychle a levně

ILUA RADULOVIČ
umělecký závod

v Předměřicích u Hradce Král.

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
= Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |
A se na požádání franko zašlou.

ad í
he 54 DS

Všeobecná úvěrní bank
v Hradoi E rálové

přijímá vklady proti 4'/29/; zůrokování
ode dne vložení do dne vybrání a vyplácí i vyšší obnosy bez výpovědi. — Vkladatelům
vzdáleným zašlou se složní lístky poštovní spořitelny.

Daň důchodkovou platí ústav ze svého.

: Ú.Půjčky poskytuje úředníkům,obchodníkům,řemeslníkům,rolníkůmi prů

PPA
K: o Ka:7 W

M 7 UE

myslníkům za podmínek nejvýhodnějších a na mírné
splátky.

Eskontuje. směnky obchodní,
vše velmi výhodně.

Záruka hotově splacených členských podílů obnáší přes 70.000 K.
Všeobecná úvěrní banka v Hradci Králové jest členem Jednoty zálošen a mají vkladatelé

právo, třeba nebyli členy ústavu, kdykoliv vyslati revidenta na revisi ústavu a tak se
přesvědčiti,že ústav spravován jest v plném pořádku. ($26. stanov.) o

prodává i kupuje veškeré cenné
papíry, vyměňuje kupomy atd.

AT ECAsE sdvp 7sd 72T oa P. NÓ 17TARAT T TAHKP o po %xe,a, AP.



Akelový kapitál K 2,000.000-—
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PRE“ Založeno roku 1868.

1 bez ručitelů.

Výbor.

zásilky v lebkých žočkách
franko dob. do všech stanic.
Nejjemnější jakost, výtečná

aroma, 8ur. 6 kg. K 12—, 1250, 133—, 1320,
4, 15—, praž. 15—, 16:—, 16175, 17:75,
18 75, 1970, 2060 atd. Zaručená spokojenost.
Mnohopochralných uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jelínek, Slatiňany 32.
Dodavatel e. k. státních úředníků.

OOOOOO000000000000

V plné úctě podepsaný osmělnje se upozorniti na
zařísenýsklad

výtečného piva
ze zámeckého pivovaru w Kolíně.

Chovajevždy velké zásoby,mohu vždy dobrým

dobrou českou kuchy
Pro pp. hostinské udržuje se stálý sklad; po

skytují se jim též zvláštní výhody.

Rudolí Košťál,
hostinec v Chicagu u Hradce Král.

paměti.

u, SA390v A
era

jh Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

PRE- českéi jinojazyčné-l
má stále na skladě a může okamžitě

Í dodatí

2

PV

Antikvariat — Školní kněhy.
| Psací potřeby.— Zařizováníkniho
j ven. — Velký výděr dopisnic umě

leckých, místních a s bojišťě. —
Koupě antikvarních kmih jednot

a livých 1 celých knihoven. — Výměna
DÁ knih. — Literatura cestovní,prů
s“ vudce,mapy.

| Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

o Seanemy knih a první sešity vvcházejících děl na ukázku zdarma.

7 DenníVprodel novin. ha

Zaa hospodyni
Slečna 35 let stará, z dobré rodiny, která

v kuchyní Brejškova restaurantu naučila se vařiti
a všem domácím i boapodářským prácem rozumí,
prosí o místo za hoapodyvi na faru. Laskavé na
bídky pod šifrou M. F. Praha-II. Spálená ol. č. 47.

“

©
J. F. LANGHANÍ,

c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařísený atelier
k vypracování em v kašdé velikosti
v provedení nejumělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravoje firma

tableaax pro p. t. pány studrjící v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějšíchProdej totegrafických

y amatéry v cenách továrních jakoši
kopirování s vyveláv filmů a desek.

Telefon č. (7. Psací stroj.



Z teči poslance Dra Stojana
o úpravě duchovenských platů.

(Prosloveno v říšské radě 11. února t. r.)

Velectění páni poslanci dají mně za pravdu,
že v poslední době — nezmiňují se ani o dří
vějších tisících petic podaných — od předsta
venstev obecních z různých zemí důrazně jsme
byli vyzváni, abychom 8e rozpomeuuli na ne
blahé hmotné poměry duchovenstva v dachovní
správě působícího, které v pravdě závidění
hodny nejsou; aby konečně byly upraveny.

Bylať ovšem asi před desíti lety kongraa
prozatímně upravena, avšak jak poslanci, tak
i vláda dle sněmovních protokolů s důrazem
prohlásili, že provisorní úpravou kongruy nemá
se zameziti konečná definitivní úprava, nýbrž
naopak že co nejspíše má se provésti.

Od doby té se změnily poměry velmi a
to v neprospěchduchovenstva. Různé prameny
příjmů zanikají poznenáhla a v přemnobých
krajinách dočista zunikají, takže farář pouze
odkázán jen ua 700 zl. a kaplan oa 350 zl.
Z toho se má živiti, přiměřeně svému stavu
šatiti, knihy kapovati, adržovati se na výši
literatury a věd, má vše možné podporovati a
skutky účinné lásky prokazpvati. Kněznemůže
na dvéře si přibíti cedulka osvobozující od
almožny. U něho dvéře i vrata otevřeny býti
musí pro stydlivého i nestydlivého chudého.

V prvních letech má kaplan 350 zl. platu
a farář 700 zl. a po desíti neb více letech má
tentýž plat. Slavná sněmovna zajisté za pravdu
mně dá, že záhodno pěřsíletépřídavky zavósti.
(Soublas),

Výslovně nechci se o tom zmiňovati, že
my kněží v pořadí platu jsme sa úřednímisluhy.
Nechci porovnání ačiniti s platy jiných stavů,
třebas úředníků, neb jsme, když povinnosti
vžoešeného svého povolání konáme, více než
úředníci. (Soahlas a pochvala).

A jak je o koóze postaráno, když se
stane ka práci neschopným a musí do vý
služby jíti? Co ho tu očekává? Račtež, vole
ctění pánové, dovoliti, abych vám směl uvésti
sazbu pensí. Po desíti letech služebních dostane
samostatný duchovní správce 400 zl., po 20
letech 450 zl. a po 40 až 60 letech 600 zl.
Kaplan dostane po 10 letech 225 zl., po 20
letech 250 zl. a po 40 350 zl.

Co má milý pensiata s tímto platem po
číti? Tu zase trpkou pravdou stává se průpo
věď: „Pro život málo a pro smrt mnohbo.“

čtež mne sprostiti úlohy, abych vylíčil život
kového deficienta.

Má se zavésti starobní pojišťování děl
nictva a my důrazně žádáme, aby slavná vláda
přiměřenoa zákonní předlohu co nejspíše říšské
radě předložila. Zároveň však žádáme, aby i
pro dělníky na vinici Páně starobní pojišťování
se savedlo.

Snad někdo řekne, še jsou i bohatí hod
nostáři, že ti by měli na zlepšení méně do
tovaných kněží přispívati. Badiž připomenuto,
že eo tak už opravdu děje nespravedlivou ná
boženskou daní. Třeba mně na to poukázati,
že při podobnémzlepšování jiných stavů ne
žádá se po těch, kdož více dostávají, aby něco
dali ve prospěch těcb, kteří méně dostávají,
že není to překážkou chudším přilepšovatii
když jiní lépe sitaovaní jsou. (Co platí jinde,
má i zde platnost míti. Mimochodem připo
mívám, že těch málo dobrých beneficií jsou
dobrovolné nadace zbožných vašich předků.

Namítá-li se, že církev katolická je bo
hatá, že nemáme tedy aic od státu žádati, tu
veřejně prohlašaji, že nic od státu nechceme,
kdyš nám vráší, co církví vsal a skonfiskoval. Ve

«Jectění pánové, žasauli byste, jaké samy by do
rozpočtu ae zařaditi musely, kdyby stát chtěl
objekty, jež má od církve, stavěti aneb jen
přiměřenénájemné platiti Povrchní rozhled po
těchto věcech pádaým toho důvodem a dokla
dem; elažbamí od duchovenstva státo proka
zovanými — zmiňoji se jen o matrikách —
úspoří se miliony pro státní pokladnu. Aby
se předešlo všelíkému nedorozumění, jakoby
tato akce kongroová děla se bez vědomí nej
důstojnějšího episkopátu, problašuji výslovně,
ševšesesavědomía souhlasujakoš6součinnosti
nejdůstojnějšího episkopátu podmská.

Kdosi pravil, že kdyby na světě byl jen
jeden pecen chleba, že hodný kněz, nebo jak
u nás na Moravě se říká, hodný paváček aspoň
půl pecna dostane, še tedy duchovenstvo hlady
nezemře. Nicméně slavnou sněmovnu prosím,
aby hleděla vědy víc a více se vzmáhající
bídě u duchovenstva odpomoci a uby přijala
pilný tento můj návrh. Bade to přímo k dobra
dochovenstva, nepřímo též k dobru a blaha

svěřencům dachovenstva v duchovní správě
působícího, jež se avěřenci svými musí radost
a žalost, ale i sousto sdíleti.

Únorové vzpomínky hradecké.

Dne 14. února 1393 omřela na svém věuě,
na královském hradě v Hradci nad Labem
Alšběta Pomořanská, vdova po císaři Karlovi.
Tělo její bylo do Praby převezeno a ve blav
ním chrámě u sv. Víta v kryptě královské
vedle manžela jejího, císaře Karla, pochováno.
Byla to paní ctnuntí vznešených a nadobyčejné
síly tělesné. Krooikář Beneš z Veitmile vy
pravuje, že císařovou Alžběta novou a silné
ukovanon podkova rokama roztábla a zlomila,
jakoby dřevěná byla. Tesáky rytířské a nože
kuchyňské svinula prý jako řípu anebo zlomila.
Nenašel se mužský, který by se jí v tom svou
silou mohl vyrovoati. Patnáct let svého vduvství
větším dílem v Hradci, věnném méóstěsvém,
přebývala, majíc dvůr více skrovný vežli
hlučný, proto že svého marnotrataého bratra
Kazimíra, vojvodu Pomořanského, vždy penězi
podporovati musila. Převzácné památky po cí
sařovně Alžbětě uloženy jsou v městském
museu hradeckém.

Znamenati sloší, že při dvoře této ofsa
řovny v Hradci žil také vzácný český básník
jménem Ludvík, příjmím Tkadleček, který se
psal rozmlonvání mezi žalobníkem a neštěstím
o ztrátě milenky. Hořekuje totiž nad nevěrností
milenky své, krásné Adličky, kteráž jsouc
jedna z dvorských panen císařové za jiného
se provdala. Náležíť pak toto sepsání mezi
zvamenitější plody vaší národul literatary ve
14. stoleti, tak že si je Němci nedlouho potom
také do německého jazyka přeložili. (Dle Za
povy kroniky.)

Dne 19. úoora 1699 se svolanou obcí uza
vřeno, by jarmark postní podle slavných pri
vilegií města toho ve středu po neděli Remi
piscere držán byl. Spolu poračeno řezníkům,
poněvadž mor na hovězí dobytek přišel, aby
telat v čas nastávajícího posta nebili. Také
pečení koláčů pod skutečným trestem má všem
zastaveno býti.

A boed v pondělí po neděli první postní
L.března koláčův pečení v příčině nynějšího veli
kébo nedostatku v omastcích, který jest a který
ještě čím dále pro nebývalý mor v dobytku
hovězím bude, poněvadž bez nich dobře býti
může a děti i také čeládka toliko k pomlskům
příčina mají, všem sousedům i také podru
byním z jednomyslného se na tom pánův
8 pány staršími obecními snešením zapovídá
a pana rychtáři městskému moc a právo dává,
uby je, od kohokoliv kdy a kde napečené po
stih), bral a do škol, špitálův a šatlav rozdal,
žádného v tom více po daešní den nešetříc.
(Dle Švendy). — A truňk mužům hojný nechal?

Literatura.
Matice Česká, sbor musejní pro vědeckévzdě

lání řeči a literatary české, vydala kromě V, V. ry
títe Tomka „Paměti“ první svazek Časopisu Muses
král, Českého roč. LXKIX., který bude vycházeti pra
videlně čtvrtletně. V čísle obsaženy jsou velezajímavé
práce: Dr. Č. Klier, Bernictvf král. Českéhopo válkách
husitských do konce věku Jagelonského; Dr. V.
Flajšbans, Pražští theologové kolem r. 1400; Ant.
Havlík, Veršové sbody rakopisu Hradeckého; Prof.
Dr. G. A. Skalský, Česko slovanský živel na evaogo
lickém bohoslov. učení ve Vídni; Jiří Izvěkov, Zbytky
blaholského písemnictví v Praze; F A. Slavík, Obecní
a soodní řád města Benešova z r. 1726; Dr. Jos.
Teige, Mistr Jan s Vratu, Pašek zvaný; Karel Adá
wek, Z kaltarních dějin král. věn. města Poličky;
Dr. V. Řezníček, Jan L. Hay, biskap královéhradecký;
Václav Schulz, Zkašenosti soudního posle z XVL. a
XVI. století; kromě toho obsahoje drobné příspěvky,
dodatky a opravy k biografiím čes. spisovatelů a sa
jímavvu hlídku literární.

„Věda a Práce“ přinesla v právě vydaném 10.
čísle roč. XIII zajímavý popis nových veřejných ele
ktrických hodin, jež se v Praze inetallují:z ostatního
bohatého obsahu zasluboje zmínky pojednání o bu
doucnosti pražských přístavů doložené statistickými
daty.

Nákladem „Nového Života“ v Prostějově

na Moravě. Nový iwot. Měsíčník pro umění, vzdélání a zábavu. Vedea vydává K.Dostál Lutinov.
Roč. X, čís. 2. s bohatým obsahem a krásnou barro
tiskovoa přílohou. Uprava pěkná. Roč. předplatné
10 K. — Eva. Měafčník pro vzdělání českých žen a
dívek. Řídí M. Karánová a Dr. Al. Kolísek. Roč. II,
čís. 2. Roč. předplatné 3 K. — Žena, její úkol a vy
chovéní. Napsal prof Fr. Robáček. Koiba velmi cenná.
Za 3 K. — Chadobné žeň. VerdeJ. Karníka. Za 1:20 K.

Slovenské L'ndové Besedy. Poučný zábavný
časopis pre I'ad. Roč I., čis. 1. Vyobází dvakrát měsíčně
sa « K ročně. Předplatné přijímá Karol Salva v Lipt.

Ražomberku (Uhry). Kdo můžeš, pomáhej Slovákům
předplácením na jich časopisy.

Mlynář, orgán spolka českomoravských mlynářů,
slavil loni čtvrtatoletí svého trvání, Časopis tento 2a
bývá se vším, co pro naše mlýny má význam. Admi
nistrace na Král. Vinohradech 501. :

O cestách k naší hospodářské samostat
nosti jest název spisku, který právě vydal nákladem
svým „Klab mladší generace národní strany svobodo
myslné.“ Spisek obsahuje přednáška, kterou o této
otázce pronesl JUDr. Emil Hofer,náměstek sekretáře
Nového obchodního gremia král. hl. města Prahy.
Přednáška řeší na zakladě vědy národohospodářské
úkoly, které náležejí českému hospodářetví, aby se
vymanilo z cizích vlivů a zvýšilo hospodářskou síla
a blabobyt našeho národa. Cena spisku 30 bh.

Sebrané spisy Maxima Gorkého vycházejí
v českém překladu oáklsdem knihkapecteí Fr. Ho
vorky v Praze. Dosud vyšly romány „Foma Gordějev“,
„Tři“ a drama „Na dně života“. V nejbližších dnech
vyjdou povídky ze šivota nejubožších vrstev lidových
pod násvem „Ztracení lidé“, Objednati lue v každém
řádném knibkopectví.

Lesnictví a myslivost. V nově založené kniž
nici „Český Lesník“, již řídí a vydává známý odbor
ník Josef V. Rozmara v Písku, počalo právě vycházeti
zoamenité odborné dílo „Lesnictví a myslivost.
První sešit obsahuje: „Úvod k celému díla“ a pak
část oddílu „Botanika“ napsaného lesníkem Josefem
Černým. Důkladnost prací a výprava jich přímo pře
kvapaje. Cena sešitu 064 stranách ponze 1 K. Kniha
jest hlavně psána pro lesníky k nižší státní zkoušce
se připravující, hodí ne však též právě tak ga, ačeb
nici hajnému, jako za příruční knibu řídícímu lesů.
Rovněž i majitelé porostů, zvláště ti, kteří apravají
si les sami, naleznou ve spisa Rozmarově upřímného
odborného přítele. — | Dle oznámení vyjde celé dílo
asi v 16 sešitech, každý rok 6 sešitů za předplatné
6 koran. Ukázková čísla pošle na požádání každému
vážnéma interesesenta administrace „Českého Lesníka“
v Píska.

Nákladem J. B. Vilímka v Praze. Malý
Čten. Obráz. čas. pro Čes. mládež. Čís. 10. a 11, Pořádají
G Smetana, J. Zelený a F. Procházka. Vychází dva

Cestopisný román dr. K. Maye. Seš. 15.—18. po 30 b.
Z nakladatelství J. Pelcla v Prago. Rozhle

dy. Týdenník pro politiku, vědu, literaturu a umění.
Roč. XY., čís. 19. Roč. předpl. té K. — Knihovna
Roshledů LX. Hr. Arthur de Gobinesu: Renaiss-nce.
Scény bistorické. Z frančiny přeložil A. Gottwald.
Seš. 1. za 24 h.

Z pole i lesa. Pravda i lež z mysliveckého di
vota. Napsal B. Brodský. Děj zajímavý, bomor jadrný.
S illustracemi A1. Kašpara. Sešit 7.—10. za 160 K,
díl II. Cena dílu [. za 440 K. Nákladem R. Prom
bergra v Olomouci.

Růže Dominikánská. Časopis bratrstva růžen
cového a třetí řehole dominikánské, Řídí a vydává P.
V. Bubeník. Roč. 18., čís. 9. a 10. Předpl. 240 K
roč. příjímá administrace v Praze 284—I.

Rajská Zahrádka. Časopis pro mládež. Řídí
V. Špaček. Roč. 14., seš. 5. Roč, předplatné 160 K u
administrace v Praze II., 200.

Selská Stráž. Orgán sdružení čes. katol. ze
mědělců. Roč. I., čis. 3. Řídí M. Záruba. Vychází mě
síčaš v Praze-II. 300. Členové dostávají Sel. Stráž
zdarma, nečlenové za 150 K.

České dítky. Divadelní bra o 1 jednání pro
dítky ze spoluúčinkování dospělých. Dle povídky Eliš.
Krásnohorské apravil M. Ondřejovský. Dílko sice ne
obsáhlé, ale svou vlasteneckou tendencí tím spíše hodí
se na dětské jeviště a zasluboje větší pozornosti než
různá divadla z říše báchorek. Knížka vyšla nákladem
A. Hynka v Praze za 80 h.

C. a k. dvorní dodavatel

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle Jitorgických před
pisů zbotovené, svíce polovoskové, pro svou
bezvadnon jakost všude oblíbené, svíce
obětní a smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající ==
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené
(e beránkem, rány 8 krůpějemi krve, po
zlacená grana), triangle, vše v libovolné
velikosti; konečně kostelní gyice st08
rinové, Justrové, renaissanční, barokové,
hladké nebo dekorační, svíčky tabulové,
duté a všecky jiné drahy svíček nabísí
nejlevněji stará Česká ©. a k. dvor. továrna
Da svíčkyJ. Pilnáček
w Hradci Král. | Založenor. 1816.

Závod doporučea nejdůstojnější biskupskou konsi
stoří Ordinariátním listem s roku 1888.=

1VIG41SFUJ02ASYNISYO

19x2j1400

Prodůst.farníúřadyzvláštnívýhodnéceny!



Velectěnému

duchovenstvu
©doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

[USTRY
ikaždého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č. 280. = M“ č. 280.
proti hotelu »Merkur«.

(we Kávu m
Královéhradeckou směs
velmi dobrou sasílám poštou vyplaceně po 6 kg.,

1 kg. za 2 kornny 50 hal.

Ghrudimskou zdravotní ŽIŤnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornon
obsluhou úplně epokojeni.

F. Chrudimský
v Hradci Králové.

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

V PRAZE,
; umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

vé cesty, jesle, Boší hroby, bříše, kasatelny,ovědnsce , , lustr y. “

by atd. dle slohukosteků fázovýrámce na obrasy,M premie, fotografie a di . aný nábytek a
růsné předměty hodícíse sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Benovacestarých oltářů akostelních sařísení.

Aplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

s, a j. v nejmodernějším provedeníse snačnouslevou M
buď jednotlivěneb v celku Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

jmadsilky na výběr téš 1masplátky
nvýšení cen. — Zalošeno r. 1843

ihned na prodej. %z
Bližšíedělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně). |

YUVne(2) SS)SAS

e Největší sklad ©
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek Aanelových i proší
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních

dek, deštníků, županů, rohožek,. železného nábytku atd.

S Va)52) a+
NZpe X

firmy

JAR STOdPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové=
(veresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) e krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be

svíčky a obět, před
měty promístapout
nická, prvnější pří
padnými obrásky o

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,

ránken;velikonočním,| zvjce obětní 2

třínožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,

sv. přijímání a 8v fóho spadající výrobkydo

biřmování se stuhami fachovním největší spoch
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiálníaklad:Praha,SCr.VinohradyŠkrétovaul.č.2.
Výrobky vlestr. uznané. Vsorkya cenníky sdarma a frazko.

a G
Založeno1853. =

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích Ghrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKÁ SYNOVÉ
V SYCOHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce 
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.IZ
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Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk, z55%ě
KEE Bouiělnlnážtní“dovolte
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrsnce, kalichy, cíborla,
amp", svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenby, nádob. atd, vše
v přesném slohu církevním. staré
předměty znovu opravuje v původní

inteuo. a jen v ohni slaté a stříbří. Na po. hotové

práce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškoré výrobky a slacení ručím. Největší výroba s
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch kostelům úle
va v placení. Více usnání po ruce. presovaní vý

robky bezcenné. Vše poáílém jiš posvěcené.
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Nutnost opravy trestního řádu,
(Dokončení.)

(14) Tak abychom jen jedeo příklad avedli;
moderní trestal řád humanisoval, trest smrti
cdstranil na maoohých místech, tělesné tresty
všude, zločin byl mu vzpourou nikoli proti
Bohu a obecné mravnosti, ale proti státní moci,
jako vůbec problásil, že církev nemá zde co
dělati a že na zločin má se pohlížeti pouze se
stanoviska objektivního a nikoli subjektivního,
t. j. že se nemá bráti zřetel oa mravní povahu,
voitřní smýšlení, okolnosti a poměry, v nichž
zločinec vyrostl, nýbrž že se má zločin posu
zovati dle absolutní avé tíže. A dnes? — Po
tělesných trestech se pánům stýská, k zrošení
trestu smrti nemohou se odhodlati ani státy
nejmodernější, poznavše, že tu je v trestním
zákoně mezera, ježto jsou některé zločiny tak
zvrhlé a kombinované, že jedině smrt je tre
stero na ně rovnocenným, (viz ČasovéÚvahy:
„0 trestu emrti“), v trestnicích se zřizují
zvláštní oddělení pro mladistvé zločince, aby
nepřišli do styku s vězni vyškolenými, soudcům
u úředníkům vězeňským nařizuje se t. zv. in
dividualisování, t. j. uvažování poměrů rodin
"ných, mládí, nabytého vzdělání, po příp. za
nedbání, okolí, v němž zločinec žil, tělesného
vývoje, povahy atd. a v nejnovější době ozá
koňoje se t. zv. podmíněné propuštění, nebo
dokonce odsouzení, samé to věci, jež dokazují,
že Be systém, na němž si tak zakládali před
50 a 30 lety, neosvědčil a že měl papež r. 1703

pravda, když napsal na svůj ústav: „param
est coercere improbou atd.“ (Církev trestala,
aby zločinec pykal a aby se polepšil, dnešní
trestní řád chce rovněž obé. ale nedosahuje
drahého v míře žádoucí, protože vychováva
címo momentu pozůstavuje málo místa a málo
vlivn. Souvisí-lí zločin 8 veřejnou moralitou,
o čemž není pochybnosti, pak musí míti právo,
do té věci promloviti i církev, jejíž úkolem
je právě pozdvižení člověka kleslého, hledání
ovcí ztracených, ona musí považovati boj proti
sločinatví za část své pastorace a nemůže jí
býti tadíč lhostejno, jakým způsobem stát své

FEUIULLETON.
Ohnivá láska.

Píše J S—a.
L

Stalo se to velice dávno; vždyť to vypra
vovala naší mamince její babička. Byla letní ne
děle. Teplé slunéčko sestupovalo již nad Borovinou
s poledních výšin na západ k obecnímu lesu;
starý, ovdovělý mlynář Horálek provaloval se
s krátkou dýmkou na široké lavici, pes Vořech
v prostřed světnice lapal z dlouhé chvíle mouchy,
kočka si olizovala pruhované nožky. Dcera Bětuška
strojila se s velikou pozorností před zrcadlem
k muzice; oba její bratři venku přepočítávali
čtveráky a radili se starostlivě, jak to udělat, sby
skrblivý tatík každému něco na muziku přidal. —
Starému náhle vypadla dřevěnka z úst, až Vořech
vyskočil; hlasitý, silný chrapot dral se ze starých
prsou, který počal cbvílemi přecházeti v pištivou,
jednotvárnou melodii. Kočka vyskočila na vy
cbladlá již kamna a předla se starým spáčem dueto.

Nahble na návsi zavířily divoké zvuky kva
píku. Vořech zavyl a vyrazil ven, kočka zvedla
udiveně ospalou hlavičku a Bětušce se třásly r:
dostným rozčilením prsty, navlékojící právě na
brdlo šóůrku s červenými koraly.

Jen starý Horálek chrápal odměřené dál. +Ts
tínkue, budila bo dcera, suž vyhrávají; to už
abychom šli.«

»No no, ty splušená«, protíral si oči zívající

a ty mne najedn.u ourcuješ jako by hořelo.«
»Jau, nea-rzte se; však jate byl jednou taky

mladý. A já se dnes tolik těším!=

Střelci« jako ty. Tvá metka si taky ráda zatan
covals, ale nebyla přece takové třeštidlo.«

trestní právo vykonává, 8 kterého stanoviska
on na zločin poblíží. Církev chce trest za
zločin vyvoditi z činu samého, z okolností,
v jakých se stal, moderní stát bere za základ
sociální povahu činu, jeho nebezpečnost pro
všeobecnost, což je stanovisko sice správné,
pokad není jednostranné a výstřední; jeť trestní
právo právem veřejným a musí hájiti uejen
zájíny jednotlivce, ale celé veřejnosti, před níž
jsme zajisté všichni rovni. Tedy ne pouhý zá
koa, ale zákon a svědomí, jastom a aegaum,
t. j. spravedlivé i slušné a moudré, lojalita a
mravnost, může zde přivoditi náprava a přítrž
učiniti nepovolanému kritikářství moderního
vězeňství. Tato mezera v trestním našem řádu
se cítila již dávno a mluvil-li prof. Zacker
nedávno ve spolku jaristů o podmíněném od
souzení, mluvil nám ze srdce, ježto jsmeo tot
té) předmětu již před dvaceti lety psali.

Co je to podmíněné propuštění a co pod
míněné odsouzení? První je zavedeno již řadu
let ku př. ve Švýcuřích a záleží v tom, že
chová-li se vězeň ve vazbě vzorně, může býti
po první třetině tresta propuštěn na svobodu
ovšem s podmínkou, že bude ihaed zpět do
praven, klesne-li; podmíněné odsoazení jde
ještě dále a nechává odsouzeného vůbec na
svobodě tak dlouho, dokud dělá dobrota. To
je zavedeno v Americe, Anglii, Francii a Belgii.
Ovšem v obojím případě, zvlášť ale v případě
drahém, může se jedoati o zločiny menší a
o lidi poprvé odsouzené, jicbž unravní povaha
slibuje jisté polepšení. Tato veliká změna
v trestním řádu se úplně osvědčila a bylo by
přáním, aby parlament náš stal se dělným,
by měl času i na záležitosti obecně prospěšné.
Znám ze zkušenosti, že lidé poprvé trestaní
jsou polepšení již činem samým, jejž spáchali
obyčejně ve vášni, nepříčetnosti a p. a že
n nich dodání do trestnice je zbytečným pro
stát nákladem. Ten, jenž po činu prodělal
celou bouři Jítosti a bolu, dá si jistě pozor,
bade-li viděti ten Damoklův meč stále nad
sebou a bode se střežiti, aby přišel opravdu
ve styk se zločinci z povolání a ztratil vedle
své osoby i čest a jak to obyčejně bývá, i svon
existenci. Nač právníci a kriminalisté v nej

S.
sA přistrojila jsem se, tatínku, dobře ?«
»Copsk jsem nějaká módistka? Všsk tomu

sama líp rozumíš. A vytancuješ se dost,i kdybys
přišla k muzice v barchetové kytlie A. starý
mlynář, obouvaje si vvsoké, vyleštěné boty, dc
dodával s úsměvem: »Taková buculata holka, pro
kterou její tatík suší čtvři tisíce, ma nápadníků
vždycky dost. A to ti povídám, ať se mi tam
nezadíváš do některého chasníka z Nemanic! Nč
jakému žebrákovi te nedám, to ne, to nele Horálek
už si přitáhl massivní opasek, oblékl modrý,
dlouhý šosák, otočil krk černým šátkem, do šosu
vpravil pytlík s tabákem, dýmku si vstrčil Jo ho
línky a vzav hůl a čepici, komandoval kratce

Venku ho ještě přepadli hoši a zapředli
s ním velice čilý rozhovor v příčiné financí. At
jim tatínek aspoň teď něco přidá, však stejné už
letos nepůjdou k muzice leda až o posvícení.

«[ nemluvte, hoši, nemluvte! Vždyť vás
znám; my si dobře rozumíme, Takhle říkáte
vždycky a pak ždímáte tatíkův opasek zas, jek
jen muzikanta uvidíte Ale abyste neřekli, že je
váš táta lakota, přidám vám ještě po dvou šestá
cích. Tuhle máte a můžete dělat barony.«

Stará služka Barča, které bylo svěřeno hlí
dání mlyna, dívajíc se za odcházejícími, pomyslile
si o Bětušce: «Když se ta holka vystrojí, je to
děvče jako růže,«

Muzikanti již nafukovali v hospodě tváře
na druhou polku, když starý Horálek se svými
dětmi vstupoval do stlu. Poručil si holbu piva ©
usedl mezi starší sousedy.

Bétuška šla z ruky do ruky; mládenci mohli
m3 of oči nechati. Nejčastěji s ní tančili Honzík
Lemačů a Vojtěch Míšků, oba ze statku. To se
panu otci velice líbilo; pobafoval si z dýmky
s hrdým úsmévem. Za krátkou dobu začal se
kolem jeho dcery otáčeti sám Karel Vohrálů z
Vítkovického mlýna tak horlivě, až oběma bochům

Imserty se počítají levně, .
Obnovavycňásnív pálek v poledne. | Ročník XI.

novější době přicházejí, to praktikovala kato
lická církev již dávno ve středověku, když
osobáru, světskou mocí odsouzeným, útalka
poskytovala a je to pro ni zajisté zadostuči
něním. Občanský zákon jsme si již potřebám
doby přizpůsobili, bylo by na čase, aby brzy
přišel ua řada i zákon trestní a aby páni něco
pozornosti věnovali při tomi i trestuímu práva
církve. Není vše špatné, co je staré u není
něco již proto dobrým, že je inoderním ...

Obrana.
(3) Daleko to s reformací dopra

covali. Z německé říše donášejí se najednou
k sluchu českých ubožáčků zvěsti o Kristovo
evangelin; český zpátečník má pojednou pro
citnonti z dřímoty, má poslošně vyznati, že
vlastně ještě evangelia Kristova nepoznal.
Evangelium bylo sice česky vydáno již dávno
před příchodem Lutherových žáků, vyšlo
v inuoha vydáních i za přítomné doby. Církev
katolická odporačaje evangelium každéma ku
čtení. Ale pastoři horečně dokazují, že evan
golinum mezi katolickým lidem jest věcí ne
známou Zatím kdyby se odhodlali sarmi sku
tečné dla evangelia věřiti a učiti, musili by
dosavadní své názory radikáloě měniti.

Z říše, kde vinou pastorů a domýšlivých
evangelických professorů jest věroučný zmatek
k nepopsání, kde nevěra zachvacuje vrstvy
nejširší, opouštějí pastoři svěřené ovečky a
spěchají šířit křesťanství — do Čech. Zvláštní,
neslýchaná to láska k českému národu! Doc
bráček Němec vlastní bratry opustí, jen aby
daše národa cizího duchovně nezubynuly|

Málokde se Kristus a jeho učení tolik
snižoje a uráží, jako v protestantském táboře
německé říše. Pastoři odvažují se psáti proti
Božství Ježíšovu, proti jeho z mrtvých vatání,
jiní prohlašují učení o Nejsvětější Trojici za
blad. R. 1894 prohlásil v Hamburce pastor
dr. Rebatta, že oikdo nevěří v biblické zázraky
— uni evangeličtí duchovní, Pastor Steudl
v Bremách napsal r. 1900, že učení o Trojiri

ze statku napadaly myšlenky, nebyle-l by vhodno
provoditi nad tímto troufalým vetřelcem z cizí
osady pomstu. Vždyť se jednou dokonce odvážil
vzít Vojtěchovi Bétušku z kola. A to už byla
přece smělost náramna, Ale starému Hrálkovi se
líbila tahle nová znamost ještě víc. Vítkovický
mlýn, panečku, to by byla nějaka partie! Tam je
toho habaděj. A Karel jest jediné ditě,

Brzy však zmizel úsměv z hubených tváří
otce Bětuščin», S holkou najednou vytáčel Frantík
Sehnalů; a Bétuška se usmívala ještě víc než
v náručí Karlově. Horálek vvňal z úst dýmku, jen
se mu lřásla v rukou, jak byl rozčilen, Jeho p
chlava očka utkvěla upřené na novém tanečníkovi;
berzubí ústa několikrát zaklapala. Ale již muz
kanti dohrali, Frantík pustil Bětušku u spěchal
psk k své matce sedící mezi kmotrami u kemen,

Děda se upokojil, když při nasledujícím val
číku Bětušku vedl do kola zase Karel. Jeho drobná
očka mžourala znovu spokojeně. Ale — do číše
radosti kápla mu znova hořká krůpěj pelyňku.
Právě když škrtl sirkou, aby si vyhaslý tabak
znovu zapálil, začala tančití Bětuška se Sehnalem
znovu. Děda se mračil ještě víc, zapomněl na ho
řící sirku, až se mu dva prsty důkledně připálily.
Starý olízl konečky prstů a nehorázně zsklel, až
se sousedé smáli. »To je všecko pro toho mizerus,
o.levoval si potají; sani při té muzice nedá čle
věku pokoj. Teď ještě budu ticho; ale psk si
néco spolu povíme, ty dotěrodetěrná la

Horálek už se neupokojit, protože Sehnal
tancoval s Bětou ještě několikrat. A kdyby aspoň
ta hloupá holka sama tomu chusnfkovi řekly, aby
šel po svých a dal pokoj! Ale to je tak3 js ta

kové nezkušené děvče uvidí hezkou tvář apébnýknír, už jest jako omámené, Ještě je dobře, Že má

se postará, aby se větroplach Sebnalů obrátil ji
nam, kde ho budou trpět spíš. (Dokonč.)



Boží, o Božetví Kristově, o vtělení Syna Bo
žího, o z mrtvých vstání Páně nelze přijati
a hájiti. — Inu, už proto nikoliv, poněvadž by
to bylo proti gostu Stendlovu. Také napsal,
že so nemáme dát ovládati myšlenkami na zá
hrobní (posmrtný) život atd. Manaheimský ka
zatel Schneider roku 1901napsal, ze bible mimo
rozličné „báje a mythy“ obsahuje toliko různé
lidské domněnky a zvyky. A tak už tito pu
čenci“ nejsvětějšího nčitele Krista daleko před
honili. Jsou až na vrcholu pokroka aspoň v tě
příčině, že lidu posvátné ideály zjeveného ná
boženství rvou ze erdce; posud však se ne
mohou uijak dohodnoati, co na místo čistého
Kristova křesťanství mají lidu dáti. Již roku
1884 prohlásil kancléř wtirtemberský Růmelin,
že lid neví ničeho o svém vyznání; prý „v 88
verním a středním Německo odloučiji se téměř
všickni mužové ode všeho spojení 8 církví
(protestantskou.)“ Od té doby však poměrv
v „evangelickém“ táboře se valně zhoršily;
dvorní kazatel protestantský, který aspoň trochu
po křesťansku věří, napsal v časopise „Volk“
v spravedlivém roztrpčení: „Největšími
nepřáteli křesťanského lidu json
nevěřící pastoři; lež na kazatelnáchjest
nám daleko nebezpečnější než sociální demo
kracie a anarchismoe.“ Při takových pomě
rech lid spolebá se spíše na své vlastní po
věry než na křesťanství, jak napsal po své
dlouholeté zkašenosti r. 1895 pastor Paul Ge
rade.

A z tohoto Německa nábožensky tolik
rozervaného má nás prý napojiti a občerstviti
vlába — pravého ovangelila. To protestantské
„ovangelinm“ bylo již změněno nejrůznějšími
„reformátory“ —evangelíckými | nesčíslněkrát.
Evangelium Kristovo protestantští theologové
oklestili, jak se koma právě hodilo; některé
knihy Nového Zákona docela z Písma vylou
čili, když viděli, že tyto knihy odporují jejich
lidským výmyslům. A jest vysoce zajímavo,
že ti „ovapgeličtí“ pastoři snižují Části evan
gelia, ano i evangelium celé, co zatím „ne
evangeličtí“ katolici evangelia vysoce si váží
a je proti pastorům hájí. V protestantském
táboře, I:de Kristus jest problašován za pou
hého člověka, ovšem potom platí třebas i nej
zvrácenější názory některého protestantského
bohoslovce víc než celé evangelium.

(3)Jak dalece to dopracovale pro
testantstvo v Čechách © Už to zde začíná
podle vzoru německého. A fak „evangelisace“
Čech dopadne brzy hodně neevangelicky.

V „Hlasech ze Siona“ hovoří se v úvodníku
o tom, lze-li měniti vyznání. náboženské.
V článku tom se praví, že „nelze povznášeti
na vysost věčných axiumů (zásad) dogmata
(věroučné články), jež nesou na svém čele n%
psaná ztamení historické náhodnosti.“

Uvažujeme-li « Jutherství nebo kalvíne'ví,
musíme tato slova jen. schvalovati. | Vždyť
opravdu se tvořila dogmata v protestauství
až příliš náhodně. Luther proti katolickým
zásadám bájil houževnatě takové zvrácené ná
zory, že by se nynější evangelíci musili ostý
chat s takovými rozumy před moderní myslící
svět vyrukovati; takó se již tak výstředních
názorů Lutherových dávno odřekli a tit ne
přímo potvrdili, že proti mnohým katolickým
zásadám Luther bojoval zcela lehkomyslně a
že i smysl Písma av. dle vlastní libovůle ná
silně převracel. Evangelíci stydí se i za roz
ličné nauky mistra Kalvína. Proto jest si jen
přáti, aby helvetská dogruata, nesoucí na čele
jasně vapsané znamení historické náhodnostia
lehkomyslné tvrdošijnosti, byla zaměuěna za
ryzí pravdu Kristovu. Za to však nijak
měniti senesmí ryzí učení Kristovo,
jež jest již od časů apoštolských v církví ka
tolické bedlivě střeženo a které římskou sto
licí nebylo a nesmělo býti změněno.

„Hlasy ze Siona“ dále poučují: „Prote
stanté uznávajíce omylnost církve, mají tím
samým vždycky právo kritisovati vyznání víry
nebo dcgma ve jménu Písma a žádati za
jich revisi (přehlédnutí). Proto tato revise a
kritika dogmatických tradic nemůže přestati,
nemá-li protestantism přestati býti nrotestan
tismem a odprositi veřejně katolictví, jež chtěl
nahraditi.“ Nám se líbí, že sami evangelíci ko
nečně uznávají omylnost své církve; pouze
jest podivno, že posud vkládají do blav svých
věřících takové zásady z Heidelberského ka
tecbistnu čerpané, 8 kterými se moderní my
slící člověk nikdy spřáteliti nedovede. Učí „zár
kladním“ pravdám „ovapgelického“náboženstsí,
vštěpojí je do mysli evangelických školáků,
jako by to byla exaktní (přesná) věda, ale
sami potřásají hlavami nad celým helvetským
ovangeliem, drub draha se táže rozpačitě, kde
vlastně to ryzí, pravdivé náboženství vězí,
Všimněmesi však dalšího. 'Protestanté mají prý
vždycky právo kritisováti vyznání víry nebo
dosma ve jménu Písma. My nato odpo
víd.une, že ve jménu Písma odvážili se „ré
formátoři“ tvrditi i takové věčí, jež ponhémy
prostérhiř rozumu byly na prosto odporné.
P bnuští filosofové trousili největší nesmysly

ve jménu lidského rozumu,

jménu Písma.“ Zoenžívali Písma svévolným vý
kladem i k takovým naukám, za něž -by8e
sami rozamější pohané styděli. Ale teď ještě
něco zajímavějšího. Protestanští pastoři v Né
mecku již ode dávna přestávají opravovati křest.
nauku ve jménu Písma; oni docela se neodvolávají
při svých nejrůznějších a zmatených „opravách“
ani oa samého Krista, Kritisají křesťanství již
pouze ve jména lidského rozamu, ovšem vý
hradně dle rozamu vlastního. A tak ani: v Če
cháchjiného nezbude, než aby sepřidali ovan
golíci k nejpokrokovějším zásadám „ovange

boženství přestoupivší Masaryk to zřetelně
ovangelíkům českým napověděl. A nastane
doba stejné roztříštěnosti náhledů, jaká byla
mezi pohanskými filosofy před Kristem. Bez
ohledu oa evangelium bude se potýkati rozam
8 rozamem — a nenalezne zase nic lepšího a
prospěšnějšího nad Kristova nauka. Náhodou
jeden pohanský filosof před Kristem žijící byl
poněkud skromnější než „ovangelíci,“ ačkoli
o evangeliu pokory a sebezápora ještě nic vě
děti nemohl. Byl to Plato, který přiblížeje
k smutným výsledkům všeho lidského uvažo
vání o náboženských pojmech, napsal otevřeně:
„Nepřijde-li k nám Božské Slovo, nic jistého
se o Bobu nedovíme; kdyby jen neprodléval
přijíti! Hotov jsem všecko Činiti, čemu mne
naučí, a doufám, že mne lepším člověkem u
činí.“ Božské Slovo již přišlo, skromný Plato
by je byl uvítal s největší radostí, ale Kristus
nelíbí se právě — evangelíkům. Jeho učení
totiž odporuje značně mudrlantství protestant.
ských učenců, kteří chtějí býti moudřejší než
Kristas sám. Oni by konečné Krista rádi mezi
sebou strpěli; jen by mnsil některé věci z věčné
Své pravdy „opravit“ a mudrlantským vý
střednostem protestantských nadčlověků se
podřídit. Pak by ovšem na místo staré Božské
pravdy nastala — Božská pravda nová. A teď
by se mohly protestantské ovečky překvapeně
tázati, která ta pravda jest pravdou skuteč
nou; mohly by 8e tázati, proč již dříve vše
vědoucí, vtělený Bůh nepověděl pravdu sku
tečnou a jak jest možno, aby nejmoudřejší Bůh
sárn se opravoval. Daleko to dopracovali evan
golíci svými stálými „opravami a úpravami“
nezměnitelné pravdy Boží | Ale v tvrzení „Hlasů
ze Siona“ jest ještě jiný háček. Protestantism
nepočal, tak že by byl dovoloval volné zkon
mání Písma. Luther i Kalvín osobovali si na
prostou neomylnost a pronásledovali bezohledně
každého člověka odchylného názora. Teprve
když protestanté poznali, že nad výmysly jejich
arciačitelů i prosté ovečky kroutí povážlivě
hlavou, musili se odhodlati k nemilé operaci
a tato kritická operace na chorém protestan
tisma dosud není skončena.

Prý se musí dogma směšovati s vývojem
lidského myšlení a v něm případně i bynouti,
neboť to prý jest podmínka ustavičného ob
živování. Dogmata počínají stárnouti daem,

daly by se zřetelněji vyjádřiti takto: pozná-li
se při vývoji lidského myšlení, že dogma do
nedávna prohlašované za pravdu Boží jest
vlastně nesmylem, musí padnouti. Zkrátka
protestantská „pravda Boží“ musí býti opra
vena — lidským rozumem. Ale jaká je to the
ologie, která dnes boří, co včera vystavěla?

za neomylný, naprosto dokázavý? Ti prote
stantští učenci, kteří pobrdli Kristem a auto

k obrovskému bankrotu lidského rozumu ve
věcech náboženských. Musíme zde protestanty

stárnouti dnem svého prohlášení, která jsou
falešná; skntečná pravda nestárne nikdy. Na
př. kdykoli se vybledá správná poučka ma
thematická, kdykoli objeví přírodozpytec nějaký
skatečný přírodní zákon, vždycky nové objevy
platí pro všecky věky. A tak ani skutečná
pravda náboženská nemůže stárnouti, třeba by
se proti ní svávolní lidé sebe více stavěli.

"© Vidíme tedy, že i našich evangelíků za
čínají rozpačité otázky: co si jen počnonti

katolictvo? Mezi tím, co jiné vědy staví kámen
ke kameni ku vztýčení nádherných budov, my
stojíme nad zříceninami. Tápáme stále vé
většíchtmách. 0

Politický přehled.
„V poslanecké „sněmovně skončena debata

rozpočtová,a předloha přikázána rozpočtovému
výboru. Povoleno také vládě 53 milionů na do
plnění botovostí státních pokladen (refandace).
Posl. hrabě „Sternberg minulý týden způsobil
ve sněmovně rozegbvění.. Při jednání o.refan
dacích odňato mu próvem. předsedou'hr. Vet
trem slovo. Sněmovna však (Češi sněmovnu
opostili) rozhodla, aby „hr. Sternberg mluvil
dále. Na.to hr. Vetter vzdal se předsednictví,

h

ješto právě nebylo“ vliodnější nálýřády,proje
vena.důvěra opětně a 22: £- m: zvofea sase
présidentem. — Mimo to zpášobil br. Šternběr
rozhořčení, že udeřil do bitvy va sněmorně:
vídeňského zpravodaje Nár; Jjsků, útočilproti
české žarnalistice atd. — :Pozornost poutal
k sobě též sjezd zástapců' sem. výborů s křá
lovství a zemí na říšské radě zastoupených ve“
Vídni. Jednáno ta o zlepšení financí zemských, *
aby též utát mocnon svou rukou ke zlepšení '
tomu přispěl. — Při doplňovacích volbách ua
Žateckozvolen říš. poslancem Všehěmeó dr.
Herold a za obchod. komora v Č. Badějovících
průmyslník Holoubek, — 22. t. m. zemřel obě
tavý vlastenec, semský poslanec Jan Roškot,
děkan karlštejnský.

Krise v Uhrách. dosud není rozřešena
porady stíhají porady. Dojde prý asi k ústu
vení prozatímní vlády. Zatím svolán uherský
sněm. Předsednictvo sněmu je úplně v rakou
vítězné oposice. I všichoi zapisovatelé až na
jednoho zvoleni z oposice. Volba sačmovních
výborů vykonána za nepřítomnosti strany li
berálaí. Sněm odročen až do ustanovení nové
vlády.

Velké vzrušení způsobila v Rusku zpráva o
zavraždění strýce carova, velkoknížete Sergěje
v Moskvě. Útočník vrhl pod kočár velkokní
žete pnma, když právě jel středem Moskvy'
k historickému museu. Kočár roztříštěn a tělo
velkoknížete na kasy roztrháno; zabit i kočí
a několik osob poraněno. Vrah zatčen. Rodina
carská vraždou tou ovšem obromena. Něme
cké, anglic. 4 social. demokratické listy líč
zavražděného jako rozhodného odpůrce všech
opravných suah, muže velmi přísného. Nedi«
víme se, že tak nepřátelé soudí. Vždyť vystu
poval nejvíce proti židům, lidu se vždyzastá
val; ten si bo také vážil. Byl prvním rádcem
carovým, proto revolučnímu výboru záleželo,
aby bo odstranil a cara tím spíše opravám
naklonil. Stár byl 48 let. Otec jeho Alexander
stal se r. 1881 rovnéž obětí pamového aten
tátu. Car po události této povolal ihned do
své rady ode dvora pro nerovný sňatek zapu
zeného a v cizině žijícího nejmladšího svého
strýce velkoknížete Pavla a jmenovalho gene
rálem. — Studenti v Petrobradě schválili reso
laci, ktorou prozrazají veskrze socialis tické
smýšlení. — V Petrohradě zahájilo opětně
69.000 dělníků stávka pro neshody při volbě
dělnictva do komise na zdělání oprav. V Baku
došlo zase ku krvavým výtržnostem. V Kijevě
a na trati Varšava-Vídeň jest také železniční
stávka. Rašti socialisté v Paříži vyzývají soci
alisty na Rusi k další revoluci a ustavení re
volační vlády.

Na mandžarském bojišti dosud ještě ne
dochází k většímu boji. Generál Grippenberg,
velitel první ruské armády, jenž z bojiště od
volán, přijat prý carem nemilostivě, ač se
v uepřátelském tisku chystal Kuropatkinovi
podraziti vohy. Dle různých znalců z bojiště
taktika Kuropatkinova jest úplně správná a
konečně musí zvítěziti, nebude-li jeho činaost
z Petrohradu ochromena.

Z činnosti katol. 'spolků.
Z Cermilova. V neděli dae 19. t. m. konala

jednota naše svou měníční velice zdařilou echůzi, při
které přednášel dp. Jukl, katecheta z Hradce Králové.
Ve své obsáhlé řeči jauně naznačil theoretickyi prak
ticky smutné následky alkobolismu, začež mu jednota
vzdává zasloužený dík. Po přednášce přistoupili 4 noví
členové. Další činnosti „Zdař Bůhl“

Katol. Jednota v Kostelci. n. O
pořádá 26. února rolnickou schůzi v Doudlebách
v sále p. Pavláta ve 2'/, hod. odp. Řečníci: p.
F. Šafránek: Rolník jindy a nyní. — Pan J. Šá
malík: Rolnické sdružení.

Z Červ. Kostelce. Jednota naše podává
zpráva o své Činnosti za poslední dobu. 19. února
t. r. potěšil nás zajímavou přednáškou zdejší pan
farář dp. Karel Bauch Za dosti četné účasti
přednášel „o pravé svobodě a lásce v duchu kře
stanském“. Doklady z dějin vyBtiženojaeně osvo
bosení lidstva z chudoby a otroctví křestanstvím,
s láskou v srdci ku Kristu byly konány triomfy
lásky blíženecké. S opovrhnutím víry a. nábožen
stvímizelapravá svobodačlověkaa účinnáláska,
Množil se pauperism,. socialism a komupisinus. —
Poučná řeč odměněna všestrannou. pozorpostí,.po
tleskem a přáním,aby dp.frář., opět v brsku
členy přednáškou poučil. — Ž1,ledna přednášel
vipFrantišekPrudič,kaplun,,„0 rozvojiměstče
ských za uplynulých 200 leť;se, zřetelem na naše

národohospodářatví.“—11..prosinceme.r. p. kate
cheta Vojt. Hernych o Juliu Zeyeroni. . Těchto
schůzíměsíčnícha. přednášekse zůčastnili spolek
sesterský Ludmila. — 25, března.na.svátek Zvěst.
P. M.bude ve spolkovýchmístnostech. přednášeti
známýcestovateldp. AloisSvojsík.z. Práby.osvé
cestě Malou Asií, „Palaestipou.w Úgypfem. . Před
náška bade. provázena„srětelným::«obragy,. Další
činnosti: ZdařBůh) -, piž:s sirka < 306

-.Z:Červemých Boček (X4hfhroičata).
Křesťansko:katolický: spolgko „Arorsnal“ :za'; přetisad:



-přetvívdp.děkanaAnt. Dvořákaodbývaldne 16. ledna
esátou výroční valnou hromadu; oslavajeme tedy
letos 10leté trvání spolku našeho, který saložen ny
nějším vldp. předsedou. Vldp. děkan také v blahé

„vapemínce -objasnil znova účel spolku a připomněl,
by každý plnil svoje povinnosti. Při první valné schůzi

-t. 1894 přihlásijo se 62 členů ze všech stavů v Peč
„kách a okolí. Snaba a účel spolku předem vytčený,
totiž: vedělávánía vzájemné podporování so členů

"provádělo se po-celá ta léta a da Bůh, že dlouho
Ještě bude spolek kn blabu svých členů a snad i celku
působiti:Za celé desetiletí odbýval spolek 109měsíč
(ních schůzí, pravidelně s přednáškami spojených; vý
borových achůzí bylo 86. Většina přednášek byla o
tbemarč křesťaneko-vadělavacíto a poučném, méně od

-borných. Nejčastěji přednášeli ta p. V. Myslivec, red.
z Prahy, p. Vácí. Špaček, říd. uč. z Knšátek, dp. J.
Prudič,kaplanz Nebovid,dp.J. Záruba,farářz Granty,
dp. Dlouhý-Pokorný, katecheta z Prahy, dp. Al.Svojsík

„z Praby; dp. Jakl, dp. Sabula a vdp. Dr. Reyl
a Hradce Král. Po jedné až 3 přednáškách bylo řeč
níků velice mnóho, že není možno všecky jmenovati;
-spolek skládá všem upřímný dík. Od poslední valné
hromady (17. ledna 1904) do dnešního dne konal spolek
10 měsfěních echůsí u přednáškami a 3 výborové;
spolek zúčastnil se domácích církevních slavností, čle
nům v nemoci udělovány podpory. Jeden člen během
roku zemřel; celkem jest členů 76. Dle zprávy poklad
niční čítá apolek jmění 3176iK 92 h. Zpráva revisorů
účtů vyzněla, če účty nalezeny ve vzorném pořádku.
Na to provedeny volby jednohlasně dle kandidátní li
stiny. — Jelikož čas pokročil, a volných návrhů ne
bylo, scbůse skončena. — Zdař Bůh!

„Statky posemské mají cenu jen tehdy, ušívá-lí
se jich k účelům mravným, na prospěch a blaho
domoviny“.

„Víra je nejvěrnější stráškyná svobody“.
„Blase semi, blase lidem, podrobují-li se lidé

vůli Boší“.

„V Bohu, u víře, v dokonalém plnění našich
povinností náboženských leší budoucnost, osvěta, vy
spělost, svoboda, pokrok a spása našeho národa“.

„Zůstane-lé člověkv mukách a útrapách věren
Bohu a svému svědomí, tu jsou protivenství novou
jeho chválou a slávou“.

Z projevů biskupa J. J. Slrossmayera.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 13. února 1905 usneseno: Národní
radě české v Praze zapraví se zaslaný národní kolek
a v městském důchodenském úřadě kolkovény budou
účty dle stupnice Národní radou navržené. — Vyzvání
okres. výboru, aby působeno bylo i na jednotlivce,
aby nepoužívali kamene z lomů Kanětických k sou
kromým stavbám, postoupeno technické kanceláři, aby
se dle vyzvání toho řídila. — C. k,okr. hejtmanstvím
předložená žádost typografa p. Fr. Ottmara z Nového
Hradce za udělení koncese knibtiskařské postoupena
městekéma zastupitelstva k vyjádření. — Spolku nu
podpora chudých atadujících v Hradci Králové udělen
obvyklý příspévek na r. 1905. — Národní kolek ob
jedná se příště prostřednictvímÚstřední Matice Školské,
— Umělecké Besedě v Praze vyplatí se příspévek za
rok 1906, premie Umělecké Besedy věnaje 8e průmy
ulovámu museu. — Technické kanceláři se uloží, aby
do příští echůze předložila návrh stran bytu pro do
movníka v divadle. — Žádosti pana Fr. Laciny, ře
ditele Národního divadla v Brně, za propůjčení divadla
na 8 až 10 operních představení v červnu t. r. 80 ue
vyboví, ježto budoa v divadle prováděny opravy. —
Žádost Tělocvičné Jednoty Sokol za darování pozemků
nro stavba nové tělocvičny a pro letní cvičiště na
Žižkově náměstí postoupena tech. komissi. —- Návrh
nového tržního řádu pro nové dobytčí tržiště předloží
se městskému zastupitelstva ko sohválení — Ku stiž
nosti pánů Fr. Součka a Jos. Formánka na neustálé
obtéž vání všech bodov v bloku kouřem « nádvorních
budov paní Army Mikešové provede se proti téže pří
slušné pořádkové řízení dle stavebního řádu, — Žá
dost některých zdejších prodavačů mléka za ponechání
dosavadního způsobu prodeje mléka bez čepování po
mocí pípy postoupí se zdravotníma odboru. — Vyho
věno bylo žádosti Práv. měšťanstva v Hradci Králové
za prodloužení lhůty ku skládání stavebního mate
riálu pro předlažbu sklepů pivovarních na obecním
pozemku u plynárny do konce května 1905. — Hu
debníma skladateli panu K. Moorovi propůjčí se městské
divadlo ku koncertu na dea 11. dubna 1405 a promi
natím poplatko za mistnosti. — Žádost p. Antonína
Koutníka za koncessí hostinskon v domě jeho čp. 67.

postonpí se k vyjádření městskému zastupitelstvu. —anu pol. komisaři se uloží, aby za účalem posypá
vání chodníků rozdělil město v ragony, přidělil jed
notlivé etrážníkům k dobleda a k obstarání práce.—
Tech. kanceláři se uloží, aby předložila program upra
vovacích prací v ulicích, jež v rozpočtu na rok 1906
jsou povoleny, s příslušnými projekty městeké radě a
aby vypracovala projekt kanalisace Pospišilovy třídy
s návrhy na provedení tak, aby se I. dubna 1906
s kenalrmací, jež se provede ve vlastní režii, mohlo
počíti. — Dále poukázána byla tech. kancelář, aby
opatřila offerty na dlažební kámen ku předlažbě Vel
kého náměstí. — Učiněna byla nanesení atran osatí
některých pevnostolch pozemků a koopi hospodářského
náčiní. — Udělen byl jeden příspěvek na ošacení,
jedon mimořádná podpora, jedna podpora byla na
dobu jednoho roka zvýšena, dvě žádosti za udělení
podpory byly zamítonty « poukázány byly některé
účty k výplintě. — Ve schůzi městské rady dne 20.
února usneseno: C. k. p. p. čls. 18, v Olomouci před

(ožení seznam invalidů pro nadaci r. 1866 raněnýchvojínů předloží ue méstskéma zavtapiteletva ka scbvá
lení. — Židost veledůstojné biskupské konsistoře za
provedení oprav patronátních budov obsažených v před

kancelářik návrhua rozpočtu.—Poukážese k příjmu
K 50"—, jež pí M. Urbanová za př činou úmrtí pana
cís. rady Dra Adolfa Urbana městským chudým věno
vala. — Oznámení c. k. okr. hejtmanství, že budou
zde veškerá obytná stavení roku 1905 a 1906 podro
beua domovnídani činžovní,vzato na vědomí.—Ma
tici jškolské v Č. Budějovicích udělen členský pří

opěrek Da rok 1905. Žádost měst. inženýra p. J.anči o kvinkvenálku odporačí 8e městskému zastu
piteletvn. — Užívání domku a divadla ponechá se
do odvolání B. Karafiátoré s podmínkou, že bude do
hlížeti na divadlo. — Pana J. Novákovi, bostinskému
ua Hrázce, pronajat byl lesní pavilon u Zděné boudy
na rok 1906 za K 120 — — Poukázány byly některé
účty k výplatě.

Z průmyslového musea v Hradel
Králové. Veřejnoučítárna prům. musea navštívilo
v měsíci lednu v 9 večerech 810 osob. Domů zapůjčeno
212 osobám 196 odb. knih a 8w4 předloh. Na venek
do 7 míst 19 děl s 418 předlohami. V čítárně samé
vydáno na 487 žádanek 283 odb. knih a 430 předí.
děl a 13.948 jednotlivými předlobami. Za přispívajícího
člena muses s roč. přísp.10 Kpřistoupil J. B. M. Dr.
Jos. Doubrava, který již od nastoupení svého úřadu
jeví upřímný zájem o činnost musea. V době předva
likonoční aspořádáu bude cyklus předaášek pro živ
Dostuictvo. ©Probrány budou v nich osvědčenými od
borníky nejaktualnější otázky technické i živnosten
ského života se týkající. Ku thematu p. inž. Urbana
„0 fotografii ve slažbách technických“ cbystá kara
torinm reprodukční výstavku ukázek všech drahů

grafických i reprodukčních prací českých ústavů graických. V dubma uspořádána bude výstava mod.
obálek knižních.

Cyklus veřejných bezplatných před
mášek aspořádati hodlá karatorinm prům. musea
v Hradci Králové pomocí Technologického mugea
v Praze v době předvelikonoční. Ve čtvrtek due 9.
března „O úpravě platebních podmínek“ promluví p.
L Veigner, insp. Technol. musea v Praze. Ve čtvrtek
úne 16. března „O acetyléna“ (s demonstracemi)
přednese p. inž Bř. Šitlík. Dne 23. března „O che
mickém i obyčejném čištění látek“ p. inž. Urban.
Due 30. března „O uwsvturoch pro máloživnosti“ p.
inž. Šedivý. Dne 6. duboa „U důležitosti fotografie
v průmyslu reprodukčním“ p. inž. Urban a dne 13.
dubna „Reklama, její význam hospodářský a povaha
právní“ p. dr. V. Schnater. Začátek stanoven na B.
hodia večer. Přednášoti se bude v čítárně průmysl.
musea, v budově c, k. odbor, školy. Vetap volný.

Úmartí. Dno 20. února t. r. zemřel na Král.
Vinohradech ve věku 72 let p. Ant. Rinda,c. k. rada
vrchního soudu z. a státní zástupce v. v. Od r. 1876
by! státním zástupcem v Hradci Králové, kde působil
plných 26 let, až do r. 1900, kdy se odebral do vý
služby, již trávil z počátku v Hradci Král., načež
počátkem škoiního roku 1904 k vůli rodině odebral
ne do Prahy. Nebožtík byl v Hradci vňeobecně vážen.

Z Klicperova divadla. Jednota diva
delních ochotníků královéhradeckých „Klicpera“ se
brála v nedéli 19. února Dančenkovu bru „Štastný
člověk“, které ovšem nemůže se přisouditi zvláštní
cena. První jednání poněkud unavovalo, stejně
i dlouhá meziaktí ukazovala na pověstnou ruskou
těžkopádnost. Jinak kus sehrán velmi pěkně. Pan
Panl jako malíř Čardyn brál 8 citem, pozornost
upoutal p. Dvořáček jako kapitán Tulpanov, 8 po-4
rozuměním vedli si i pí. Rajšlová, sl. Nekovaří
ková, pí. Paulová, pí. wvořáková, p. Dvořák
a p. Broukal. Návštěva mohla býti četnější.

Ples Jednoty katolických tovaryšů
v Hradci Králové pořádá se dne 5. března t. r. ve
dvoraně Adalbertina Hudba vojenská c. a k. pěšího
pluku č. 42 Začátek o půl 8. hod. Vatupné 2 K,
drahá dáma 40 hb.

Přednáška pí. Humpal-Zemanové
o dějinách ženského kroje, jež provázena bude
světeloými obrazy, koná se v ueděli 26. t. m. o
7. hod. večer v měst. Klicperově divadle.

Rozpočet král. věm.města Hradce
Králové. V roce 1905 jeví se potřeba vydání sprá
vních úhrnem 4776070 K (dotace starosty 4000 K,
složné a příbytečné 7 úředníků 20.593:44 K, odměny
6530 K, výslužné a dary z milosti 8026-66 K, právní
zastupování 600 K, kancelářské a úřední potřeby
661920 K, požitky úředního sluby 119150 K, náhrada
za výpomoc 300 K). Daně a dávky obecní vyžadují
14.167-46 K. Potřeba na udržování obecních budov
činí 746 K, úbrada v ubjemném z obecních budov
25.203 08 K. Hospodářství polní a luční vyžaduje ná
kladu 3380 K, což uhraženo výousem z téhož hospo
dářatví 16.873*60 K. Hospodářetví rybničné jeví po
třebu 120997 K, úbrada pak z téhož 2386 K.

Osobní. Pan JindřichLabontka,stav. assistent
v Hradci Králové, podrobil se těchto dnů předepsané
zkoaáce z pozemního stavitelství, a uzuán byv způso
bilým stal ae stavitelem.

Povýšemost svou proti členům jednoty
katol. tovaryšů v Hradci Králové zvlášť okatě
projevila jistá zdejší panička, která, když se ji poctiví
katol. tovaryši osmělili zváti na svůj ples, zavolala
na služku, že snad jí pozvání patří, ač mládenci
výslovně zvali „milostivoa“ | Opovržení takové
ovšem zabolelo všechny členy jednoty, vyváženo
jest však laskavostí, jakou všude jinde v Hradci
a to daleko vznešenějšími dámami byli obdaření.
Jest ještě v dobré paměti, dokud občanstvo Krá
lovéhradecké rozeštváno nebylo různými pokrokáři,
jak nedávno zemřelé pí. továr. S<bulzová i cboť p.
továrníka Jar. Červeného svého času účastnily 86
plesu katol. tovaryšň. Katol. tovaryš — tedy řemeasl

přece nebanobí a pak vmnohé hlavě tovaryšově jsou
vznešenější myšlenky, leckterý na pohled nepatrný
tovaryá vykonal více než si některá emancipovaná

myslí. Či snad rozechvělo dámu onu, že svoucí
jsou „studení“?! Kam se jen milostivé zatoulal
„dobrý ton“? Bon jour!

Z Obecmé kuchbymě. V minulém týdna
navštívil Obecnou kuchyni v Hradci Král. člen před
stavenstva kachyně na Malé Straně p. spr. Karel
Doubrava s pí Holznerovon. Oba hosté, jež prováděla
a vše zařízení jim vysvětlila pí předsedkyně, velice
lichotivě vyslovili se nejen o zřízení, ale 1 o vkusné
úpravě místností. Obecná kuchyně před krátkou do
bon otevřela při bývalých místnostech, které již ne
stačily, biahovolností sl. městské rady jí propůjčené
místnosti nové, v nichž denně obědvá 50 i více eta
dajících. V místoostech bývalých podáváu oběd lida
dělnéma a dětem škol obec. i měšť. (Dáváť Obecná
kuchyně školám těmto týdně 40 obědů.) Bohužel, že
tak málo dobrodinců mů podnik tak lídamilný! Jak
divně vypadalo, když p. spr. Doubrava vyprávěl, kterak
v Praze jeví se o podnik takový zájem. Snad kdyby
ti, kteří nikdy nevzpomenou, ač mobli by, toboto
ústava, uviděli ten rach, který panuje v místnostech
v poledne, snad rozpomněli by se na potřeby svých
chudých bližních.

Obchodní gremium v Hradci Krá
lové koná v ueděli dae 26. února 1906 o 2. hod.
odpolední v zasedací síni záložny řádnou valnou
hromadu. Na programu jsou také volba sta
rosty a jeho náměstka, 8 členů výbora a 3
náhradníků, 2 delegátů du nemocenské pokladny,
2 delegátů do smírčího soudu, 2 delegátů do bro
mady pomocnické. Rozhodne se o žádosti bromady
pomocnické obledně otvírání obchodů ráno v 7
bodin a zavírání v 8 hodin, 8 přestávkou od 12.
hod. polední do 1. hod. odpolední, a o žádosti
téže hromady o roz fření nedělního klidu od LO.
hod. dopol. Rozpočet na rok 1905 činí 560 K,
vydání 861 K, schodek 301 K ukryje se ulože
nými úroky z minulých let.

Cesta na Pouchov. Hřbitovynašehomně
sta ol něho tak vzdálené stávají se při nepohboděi
jen částečné obyčejuým smrtelníkům, uemohoncím do
přáti si kočáru, přímo nepřístapnými; vždyť na silnici
pouchovské, jediném to vpojení se hřbitovy našimi, po
celé její šířce i délce leží spousty bezedného bláta. Máme
za to, že etarostlivá apráva města našeho má tolik vůle,
moci, vlivu a prostředků, aby pro občany i občanky
své, kteří na Pouchov za odpočívajícími tam avými
příslušníky po celý rok « nejen o „Dašičkách“ duchů
zejí, cestu tu přiměřené apravila. Stačilo by upraviti
jeden kraj silnice v šíři metra za použití popele
a písku nebo pevnostního materiála. Udržování takto
jednou upravené cesty snad by též tisíců nestálo. A
zajisté by i správa silniční v tom směru něco vyko
nati mohla a snad by i obec Pouchovská, jejíž pře
mnozí občané též denně cesty té používají, na úpravu
a udržování její přispěla neb Část její sama na be
vzala. Upozorňajíce na tento křiklavý nedostatek dou
fáme, že náš čilý obecní výbor a zvláště zasloužilý u
horlivý pan hospodářský radní v zájmu všech návštěv
níků hřbitovů, ale i v povinnosti své k nim úpravu
cesty na pouchovaka uvatá pole ne snad v úvabu a
na přetřes — to bychom se vesty té nedočkali —
nýbrž co nejdříve do práce vezme 4 že brzy bez ne
bezpečí a svízelů nyní S cestvu tou spojoných ku
brobům svých drahých budeme moci putovati. Čí za
padne i stesk tento nepovšimnut — snad že právé
zde byl vznesen?

Velké neštěstí přihodilose na řeceLabi
u vesnice Střebše, vůl hodinky od Hradce Kr.
vzdálené. Labe vinouc se od Hradce k Opatovi
cům velkými oklikami pověstuo jest tu spoustami,
které zvlášť za velké vody na březích způsobuje.
Urvaný břeh musí se každoročně pracně opravo
vati. V poadělt due 20. t. wm. v místech těch
opravou pravého břehu labského zaměstnání byli
dělníci ze Střebše: Karlovský, J. Schejbal, Bačina
a V. Hodek. Všichni čtyři vsedli na malou lo
dička, kde měli také hromaru roští na utužení
břehu určeného. Odrazili s levého břebu; lodička
se bned s počátku téměř potopovala. Nedbajíce
tohu, ocitli se v prostřed řeky, kde loďka proudem
stísněna se potopila. Nastal hrozný zápas 0 život.
Dělník Karlovský, otec 9 dítek, uchytil se loďky,
a tak přecs pracně vydrápal se na břeh, byl za
chráněn; ostatní po marném zápasu nalezli v Labi
hrob. Scbejbal asi 2óletý svobodný, lóletý V.
Hodek byli s Bačinou, teprv '/, léta ženatým, se
švakřeni. Mrtvoly všech už nalezeny. Pohřeb ne
šťastníků konal se dnes na Zámeček. Případ ten
způsobil v celém okolí velšé vzrušení. Ovšem nemu
selo se tak státi. kdyby bylo šetřeno více opatrnosti.

Proč bychom se netěšili . .. Tolik
nářku všude na velkou bídu a nouzi po tom sachém
létě, noviny ee hemží zprávami, že rolníci nemají už
čím dobytek svůj krmit, ale na mnohých místech na
venkově jakoby se nechumelilo. Rozjařené blasy stále
volají: Proč bychom se netěšili . . ., 8 peníze se při
tancích, pitkách a kartách jen sypou. Dle toho věru
správně mohl v panské sněmovně ve Vídní namítnonti
dvorní rada žid Jeiteles, když ee jednalo o pomoc
rolnictvu, že s tou bídou není tak zle. — Na
Novém Hradci Králové také vlastně nevědí,že
je mezi lidem nedostatek. Neděli jak neděli ples
(třeba 2 najednou), a ještě toho mají málo, tančí 86
proto i v sobota. A v neděli ráno, když pokojní ob
Šané jdou se poklonit Bohu svému, zpité zástupy vy
rážejí z hospody, tropíce po městečku kraval. Tak
téměř všade kolem Hradce, ba i v samém Hradci
Králové. Neplechy takové se ještě zjevně podporají;
pak marno naříkat na zpustlost mládeže. Acož obec
ním úřadům je vše jedno? Obecní představenstvo
přece nemusí dovolovati nadbytečné a neplechy jen
působící zábavy.

dějim poddaných vesnic býva
panství Miradee Králové. (Diozá

Dokončen ,,lého
znamů archiválních podává V. P—aj



XII Všestary. Počátkem 18. století byly ve Vše
atarechtři statky: statekVáclava Brsického
měl 106 borců dědičných rolí, pod 1 vůz (sena) lak
a 4, korcezabrady; statek Mařeny Stráneké měl
též 106 korců dědičných rolí, pod 2 vozy (sena) luk
a '/, korce zahrady; statek Karla Kroneše měl
106 korců dědičn. rolí, pod 1*/, vozu (sena) lak a 2
věrtelezabrady. Cbalup bylo 8: největší, Jakuba
Mach a, měls 16 korců 2 věrtele dědičnýchrolí, pod

1 vůz (sena) louky a pod 1 věrtel zabrady; nejmenšíz chalup, Anny Košťálové, měla pod 4 korce
dědič. rolí a pod 1 věrtel zahrady. Podrabů bylo
ve Všestarechpět, z nichž měl Jakub Souček ?
korce a 2 věrt. dědičných rolí. Sedláci platili úroků
při sv. Jiří: Brzický 3 zl. 32 kr, Stránská 3 zl. 36
kr. a Kroneš 4 zl. 3 kr.; tolik též platili úroků při
sy. Havle. K velikonociodváděl každý vrchnosti 3

slepice a 3 nb pana děkanoví„letníkův“po 15 kr., pak do klášteraav. Anny desátku ročně:
Brzický 1 věr. pšenice, 1 kor. « věr. žita, 1 kor. ječ
mene, 2 kor. ovea; Stránská 3 kor. 2 věr. pšenice,
3 kor. 2 věr. žita, 1 kor. 3 věr. ječmene; Kroneš 1
kor. 3 věr. pšenice, | kor. 3 věr. žita, 1 kor. 3 věr.
ječmene, 1 kor. 3 věr. ovsa, (vše míry vrchovaté);
každý robotoval 3 dny týdně. Z chalopníků
platil nejvíce úroků Jan Novotný, 1 zl. 43 kr. půl
letně; nejméně platila Anoa Polka, 7 kr. půlletně. Mach
a Novotný odváděli vrchuosti po 2 slepicích a 2 vej
cích, ostatní po 1 slepici a 1 vejci vždy k velikonoci
(Anna Polka nic); pinu děkanovi odváděli ročně po 6
kr. letníkův, Mach dával též 2 věr. ječmene desatkn
do kláštera sv. Auny a robotovali po 3 dnech
týdně. Podruzi robotovali po 1 dni v týdnu
a dávali (pouze 4) panu děkanovi po 3 kr. letní.
ků v. Celá obec platila pánům komisařůnm I zl.
10 kr., společným sloužícím 1 zl. 38 kr., ,„ma
sitého aufsálaga“ 6 zl. 10 kr.,.elouhovi 7 zl.—
Cbrám Páně založení nerozdílné Trojice uvaté měli
v držení velební páni PP. minorité z Hradce Krá
lové. Ze všech rolí bylo 136 strychů 2 věrt. ve II.,
245 str. 3 věrt. ve III. třídě.

Pro velezradu zatčenov Pardubicích20. t.
m. několik stoupenců strany nár. socialní, Vesměs
to funkcionářů nemoc. pokladny. Dle udání zatčení
rozšiřovali loni v Pardubicích leták obsahu proti
dynastického, protivládního atd.

Z Čibuze u Smiřic. Divadelníochotníci
pořádají v neděli dne 5. března 1905 v sále p.
Vojtěchu Mattlachy divadelní předstuvení: Furiant
aneb Mizící štěstí mládí. Obraz ze života v 6
jednáních od Elišky Peškové. Začátek o půl 8.
hod. večer. Hudba Černilovská. Čistý výnos vě
nován bude hasičské pokladně. Dítky školní pří
stupu nemají. Po divadle taneční zábava.

Z Holohlav. Dne 19. února konal křesťan
sko soctalní lidový spolek pro Holoblavy a okolí svoji
členskou schůzi, která při tak špatném počasí dosti
četně navětívona byla. — Po zabájení scbůze dp.
předsedou p. Fr. Novotný, kaplan Holohlavský, velmi
poutavé přednášel „O tiska“. Za úvod obral vi, čím
jest dnes tisk, a kdo jej má v moci. Tisku zmocnili
ne tací činitelé, kteří bo zneužívají k různým svým
špatným záměrům osobuím, a tak co by slonžiti měl
lidem pro dobro a krásno, různým působením pod
vratným podporuje zlo. Má se to a tiskem jsko se
strojem, Stroj měl zlepšíti dělnému lidu jeho sociální
postavení, ún však mu způsobil působením několika
sobců mnohdy zkázu. Hlavními zpeušívateli tisku
jsou židovští zednáři, kteří směřují k tomu, by zvláště
církev naší katolickou co nejvíce snížili, potopili.
Hrozné spousty působí tisk špatný, na př. krvavé ro
mány, které se i po našem venkově rozbazují; naproti
tomu tisk dobrý jest požehnáním. S jak živým
zájmem předuáška byla sledována, jest důkazem, že
hned po ní přihlásilo ee 25 poslachačů za odběratele
týdenníku „Meče“. — Srdečné díky dp. řečníkovi sa
tak poučnou přednášku a doufáme, že nás zase co
nejdříve o něčem poačí. Zdař Bůh!

Světlo „Osvěty Lidu“ v katolických
Pardubicích. Zdá se, že pokrokovosta prolha
nost jsou „Osvětě Lidu“ pojmy totožnými. Tyto „po
krokové noviny“ činily často až příliš troufalé útoky
na omámené hlavy svých čtenářů. S drzostí přímoci
kánekou dovede „Osvěta L.“ třebas několikráte tvrditi,
že bylo to a ono vytištěno v některém katolickém
listě, co by se jí do jejího válečného araenálu dobře
hodilo. Ale je-li vyzvána, aby podala důkaz o svém
objevu, buďto mlčí anebo opakuje beze všeho důkazu
svoji leš znovu. Sledoval jsem na př. loni, jak se za
chovala Osv. L. k článku Obnovy o státu papežském.
Osv. L informovala své čtenáře o úraze Obnovy tak
poctivě, že adělila „pokrokovým“ čtenářům pravý opak
tobo, co bylo v Obnově vytištěno. Napadená Obnova
citovala na svoji obranu zoova vývody v článka onom
obsažené. Ale jaký to mělo účinek na „aechápavoa“
redakci Osvěty Lidu? Tento pokrokový list odvážil se
ještě dvakrát opakovati svoji prolbanou zpráva; nad
to ještě při svém zákeřném přepadu nestyděl ee viniti
Obuovu z nepoctivosti. Ovšem že důkaz nato všecko
zase zůstal zcela dle židovské praktiky dlužen. Kdo
může pak věřiti, že tiskovině tolik prolhané jedná se
skatečně o pokrok a pravou osvětu? Takové tronfale
opakované a uičím neodůvodněné lži o katolickém
tiskn, takové zákeřné přepady opakovaly se v Osvětě
L. vícekrát. Jestliže někdo prřekroutí řeč svého bliž
ního a k tomu tiskem taxové nepoctivé překracování
vydává, jest to jistě velikon nepoctivostí. Co říci však
o takovém člověku, který dovede drze „čČerpati“ ze
samého časopieu takové zprávy, jež v něm nikdy
uveřejněny nebyly? Inu, pokroková morálka,jíž každý
prostředek jest dobrýl A čím si vysvětlíme chuť
k přepadům tak nepoctivým? Ina Osv. L. spolehá ae,
že její zfanatisovaní stoupenci z tábora židovského a
socialistického stejně odpovědí napadaného katolického
lista čísti nebudou; vždyt málokterý člověk zavírá
tolik násilně srak před pravdou, jeko odchovanci
„pokrokové“ Osvěty L. a listů jí apřízněných. —

onale se v Pardubicích schůze pokrokového šidov
stva. Pan Hajn, který tolik se plete do vnitřních zá
ležitostí katolické církve, který „reformuje“ dle vlast

ního zdání katolickou oauku ež příliš borlivě, dělal
tentokrát šidům jen oddaného kostelníka. Pane Hajne,
tenkráte jste měl vzácnou příležitost vyložiti avé
vlastní nábledy o modlicích řeméncích, o rituelní ob
řízce, o „bumánním“ košerování. Tenkrát jste se mobl
poptati,coasi tihlepokrokovíšidésoudío židovských
obřadech dlouhého dne. Když už projevujete pokro
kovou neroli nad katolickými odpustky, měl jste se
sspoň loyalně tázati, jak to přijde, že i pokrokový
rabín udělaje slavnostně věřícím odpastky tolik plno
mocné, jako v církví nikdy nebylo. Doufáme, že onen
slavnostní akt dobře znáte; či slova rosbřešajícíi
před Vámi Vaši „pokrokoví“přátelé -israelité tají ? Vy
jste tehdy o těch všech věcech byl hezky zticha; vě
děl jste, že by oni israelité ve své „svobodomyslnosti“
j pouhé otázky v této příčině těžce oesli. A kdybyste
se dokonce odvážil vrhoonti nestranné světlo na zá
ležitosti tolik choulostivé, ukázali by Vám židé svoji
„svobodomyslnost“ ještě v širším rozsahu; splakal by
ate nad výdělkem avého lista. Za to israelité provodí
každou protikatolickou lež Vašeho lista pochvalným
potleskem. — A zatím ještě něco pardubské drožině,
seskapené kol Osv. Lidu. Pánové, bude nejlíp, když
místo špiclovství a nespravedlivého bněva dle zásad
pravé osvěty a vzdělanosti budete činiti pokání. Chodí
snad katolíci čenichati do synagogy nebo do ovango
lického kostela, aby ulovili nějaké to soasto pro svůj
tisk? Pravím Vám předem, že po dopisovateli do
Obnovy maraě pátráte a če Vaše pikety po vojenaka
rozestavené odejdou z rozvídek s prázdnou. Vy přímo
lačně elídíte po nějaké nepřístojností pardubského
katolictva, jen abyste a velikým gustem zanesli víte
nou kořist do kucbyně Osvěty Lidu. A mně —
věřte apřímně — by bylo právě naopak velice milé,
kdybych mohl do Obnovy dáti zprávu, že se u Vás
jeví obrat k lepšímu. Posud bobužel při nejlepší vůli
tak učiniti nemohu.

V Čes. Petrovicích na Žamberskuze
mřel 20. února t. r. tamní farář dp. Jan Hermann.
Narodil se 7. června 1850 v DI. Třebové, na kněze

prověnen 16. července 1876. Pohřeb konal se 23.t. m R.i p.

Jmomování. Ředitel obch.akademiev Chru
dimi Jan Ctibor jmenován c. k. inspektorem pro české
obchodní školy na příští dvouleté období.

Sv. míssli v Žamberku od. 6. do 14.
února t. r. konali vdpp. Otcové řáda nejavětějšího
Vykupitele ze Sv. Hory a Příbraměa to: P, František
Šovčík, superior, P. Emanael Kovář a P. Antonín
Wimmer s výsledkem, Bohu díky, požehnaným. Kom
manikantů bylo 1360; při večerních kázáních byl
farní chrám zdejší posluchači naplněn do posledního
místa. Ký div, že se účastníci loučili tak těžce e dů
stojnými pány Redemptoristy při kázání posledním a
odaoudili každého, kdo na sv. míseii nepřišel a sva
tých svátostí nepřijal. Těšíme se rokem příštím na
obnovu sv. miseie.

Výkvět správy obeení. V 7. čísle „Ob
novy“ zmínili jeme se o „výkvěta eprávy obecní“,
k čemuždodáváme ještě následající, aby si veřejnost uči
nila úandek,co vše může se dnešní doby v osvíceném
20. století činiti. Náš staroata, nebo-li obecně serbus
zvaný, z čeho něco „necítí“, toho ui ani nevšimne.
Z čeho cítí, že se aspoň něco dělati dá, ta je ihned
pohotově. Říká totiž, že lopatu nikdo zadarmo ne
zvedne,a protožsedle toho přesněřídí,neb jemujest
obětavost docela neznámou veličinou. Zná jen sebe.
Schůzi za echůzí, dražbu za dražbou konal a svého
Švagra hostioského, aby mu pomáhal od toho pivečka
takovým „šigovným“ způsobem. Mnohdy při jedné
dražbě mobly se vyříditi všechny druhé, ale na to
přece nemobl náš starosta přistoupiti, neb řídil se
pravidlem, čí . více dražeb, tím we více vypije. Při
tom traňku povstávala všeliká řeč, konečné hádka,
v níž nejvíce vynikal „řev“ p. starosty a první kdo
muasil utíkati — byl náš starosta! — Stavěla se u nás
silnice. A ač tomu jest několik roků, do dnešní dvby
účty za ni složeny nejsou. Starosta sám na. uilnici
dělal dozorce, ne jako starosta, nýbrě jako placený
dozorce a jako placený dělník, nebot sám rovnal hro
mádky. Něco podobného zajisté v celém království

sském se nenajde. — Jak veliká jest jeho obětavost,
viděti z toho, že když ze „zádušních“ polí následkem
živelní pohromy daň alevena byla, mosil mu každý
nájemce 10 procent dáti. Takové jednání jest ovšem
veřejné vyděračství. Než byl starostou obecním,
byl předsedou honebního výbora. Pana děkanori
nikdy ničeho ua ty „zajíčky“ nedával a on se takó
po ničem nehlásil. Až nynější přátelé ozoámili p. dě
kanovi, še má dostati také za „zajíčky“ za tolik a
tolik roků a tau nezbylo honebnímu předsedovi, jinak
serbusovi, nic jiného, než prodati jalovici, a p. dě
kanovizaplatitize svékapsy.—Dnesvládneunás ne
obmezeně podle $ 14. V prosinci r. 1904 byly volby
obecní; on nenvědomi) nově zvolené ani komiesi vo
lební o rekorsech, aniž o čemž jiném, rozpočet na rok
1906 do dnešní doby není předložen, o účtech to ani
nemluvíme. Více snad podotýkati netřeba. Za éry to
boto starosty staly jsme se nejpověstnější obcí v ce
lém okresu, co se týče hádek, křiku a pití. Potom že
je zle! Však on to náš starosta dobře ví, jak je nám,
proto ani do obcí nouzí stižených započítání nejeme!
— K dopisu toma podotýkáme, že poplatníci mají
právo kontrolovati jednání správy obecnía proti všem
nesprávnostem se obraditi. K čemu jsou nadřísené
úřady? Znalost zřízení obecního jistě i tu občanům
poslouží.

V Gelčevě Jeníkově zavedla si tělo
cvičná jednota Sokol národní kolek na členské
legitimace, pozvánky, vstupenky do plesů atd.

Rovněž i Řemeslnická beseda i dobrovolný hasičeký sbor zavedly na vstupenky atd. nár. kolek.
Záhodno, aby i ostatoí spolky, také jednotlivci,
případně i správa obecní národ. kolku hojně uší
vali. — Věru prospělo by též obci, kdyby od do
savadního strannictví, v okolí už tak pověstného,
bylo upuštěno a všecky síly se spojily v účinné
práci za rozkvět obce. Což inteligent školami
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problý pevidí v inteligentním rolníku, řemealojku,

dělaíku důvěry hodného spolupracovníka ? Tolikpráce tu na každého čeká!
Z Jíčíme. V úterý dopoledne konal ze

pohřeb bývalého zemského poslance a adejšího
starosty Fr.Dolanského. Velezasloužilého zesnu
lého, který se nedával strhnoati nikdy strannic
tvím, který má veliké sásluby o zdejší školství
a jehož vzácná štědrost vděčnějest zapsána v ardci
chudiny, doprovodil ku hrobu obrovský zástup
ctitelů. Dostavilo se četně duchovenstva z místai
okoli. Nad hrobem promlavil p. JUDr. Fr. Wolf.

Různé zprávy,
Z kuratoria pre sanování Svato

váelavské sálošny v Praze. Ve4. čísleOb
novy byly předloženy elavnéma kuratoria důležité
dotszy. Žádáno k vůli uspokojeníveřejnosti, aby bylo
plné jasno. Nyní tedy s potěšením sdělujeme, že práe
sidiam karatoris na dorozaměnoa zaslalo naší redakci
širší objasnění, jak následaje: „Nikdo z členů jeho
pocelé trvání Karatoria od října 1902 až únes
nižádné remunerace, palmára neb jakéhokoli jména
požívající úplaty za svou činnost neb jakoukoliv svou
Kuratoriu a jeho eanačnímu úsilí věnovanoo práci ani
nežádal ani neobdržel, nýbrž že všichni ať právníci
či neprávníci přes to, že spolapůsobení vyžadovalo
zoačné námaby a času a přes to, že jednotlivci vy
dáni byli a dosud jeou zcela bezdůvodným útokům «
podezříváním, zcel“ bezplatně a bez jakékoliv uábrady
své síly uvedenému účeli věnovali. — Co se týče
peněz a hodnot k vyzvání Kuratoria skládaných a na
sanační a garanční fond rozdělených, přijímala bod
noty tyto Zemská baoka královatví Českého, která
hned po ustavení we Kuratoria od něho se svým la
skavým svolením přijala a dosud má výhradnou, le
galisovanou plnoumoc poštovní ka přijímání cenných
zásilek na Karatorinm jdoucích = která sanační a
garanční fond se zvláštní Inekavostí vzala v uacho
vání a koncem každého půlroku podává Kuratoriu
obvyklé kontokorrentní účty. — Mimo tyto do Zemské
banky plynoneí fondy složeny byly k vyzvání Kura
toris u záložny „Důvěry“ k disposici jeho 8e strany
některých upisovatelů menší částky, jichž do dnešního
dne dotknuto nebylo, poněvadž jsou poměrně příliš
nepatrné, aby se jimi k nějaké akci přikročiti mohlo.
— Z fondů u Zemské banky složených vydány byly
veškeré ony hodnoty, o které za to žádala se svole
ním přispívatelů Česká záložna, této záložně a sice
přímo Zemskou bankou a bylo Kuratorinm přípisem
Zemské banky ohledně těchto hodůot všech závazků
vůči přispívatelům epruštěno. Dále použilo Kuratoriam
z těchto fondů oněch částek, které jednotliví přiepí
vatelé výslovně «prostili podmínek, jimiž příspěvky
úvodně byly vázány, k vykupování kofžek vkladních

Še. Václavské záložny ku snížení jejích passiv. To
dělo ne v počáteční době, kdy Kuratoriu a všem či
nitelům na tom záleželo, aby nebylo používáno jmění
záloženského k jednostrann ma placení na jedootlivé
věřitele, nýbrž aby zachováno zůstalo k etejnoměr
nému rozdělení na všecky v případu likvidace nebo
konkorsu. Část těchto knížek byla Sv. Václavské zá
ložně po annullování k odepsání z obchodních kníh
vydána, část zůstala v držení Kuratoria vzhledem
k výbradám, jež jednotlivým přispívatelům na ně mu
sily zůstati zachovány až do kouečného vyřízení celé
dodnes neskončené akce. — Veškeré manipulační a
účetní práce, pokud nebyly vedeny laskavostí Zemské
banky, obetarány placenou silou úřední a v roce 1904
pověřen byl znalec účetnictví revisí a přebledným se
stavením účtů od prvopočátku, jakož i revísí depo
novaných knížek, s podal o tom obšírný elaborát. —
Mimo to o skoapených knížkách podány byly výkazy
Sv. Václavské záložaě, zpráva J. Exc. panu místo
držiteli a byly soudním znalcům, kteří se strany c. k.
zemského soudu sestavením bilance Sv. Václavské
záložny byli pověřeni, veškeré spisy, účty a kniby
Koratoria dány k disposici, kteréžto disposice také se
strany jejich na podzim roka 1904 bylo použito při
sestavování bilance záloženské pro konkorení soud. —
Jediná vydání, která bylo Kuratoriu niknouti, spojena
byla s korreapondencí, účtováním a manipulačními
pracemi, které vyžadovaly placeného zřízence a dle
návalu práce vedlejších sil manipulačních. O jediných
těchto vydáních založen byl zvláštní účet režijní, který
vyžadoval od listopadu 1902 až do konce roku 1901
celkem 4010 K 37 h. Výlohy ty skládají se výhradně
ze slušného uvedeného zřízence a dle potřeby přibra
ných síl manipulačních, z platu za shora uvedenodu
účetní revisi, nákladů za tisk různých provolání, ports,
píeařeké potřeby a pod. Jedinou mimořádnou remu
neraci, která s vlastní administrací nebyla ve spojení,
povolilo z toboto režijního účtu Kuratoriam pro ste
vitelského znalce, jenž požádán byl, aby odhadl domy
9+. Václavské záložny, když bylo třeba roku 1902
prozkoumati v bilanci její uvedená aktiva. — Pal
márního neb jakéhokoliv jiného účtu za právnické
práce nebo právní zastoupení Kuratorium neplatilo
vůbec a nišádný člen jeho, ať právník či neprávník
neobdržel a vepřijal remunerace aneb jakkoliv pojme
novaného plata. — Rozumí se, že režie vyšadovala za
uvedenou dobu jen proto tak malého nákladu, poně
vadě jak sbora řečeno v době prvních 3 měsíců (li
stopad 1902 až leden 1903) Zemská banka se vzácnou
laskavostí většinu prací svými silami obstarati dala
a noněradě v dalším postapu Kuratorium v záložně
„Důvěře“ nalezlo a dosad nachází všestranné podpory.
— Pokud se týče obnosů, které vyplaceny dyly za
skoupené knížky, dělo se toto vyplácení dílem vsác
nou laskavostí p. c. k. vládního rady Oliče, který
byl chudými vklsdateli přímo obléhán, dílem oním
sanačním adražením, které te ustavilo přímo při Sv.
Václavské zálošně a jemuž za soublasu všech činitelů
Karatorium poskytovalo peněžitých prostředků od něho
súčtovaných, jednak i přímo, o čemě rovněž vedeno
účtování jak sbora uvedeno. — Podepsané praesidium
Karatoria podotýká, že akce jeho děla se za spola
činnosti řiditelstva Zemské banky, sa intervence vlád



-níbo a odmítá každé podezření, še by bylo
„zoeužilo aneb sneušiti dovoliloprostředků k sanečním
účelům Sv. Václavské záložny určeným.“ — Zpráva

"tato sajisté přijmoa naši čtenáři s uspokojením. Vsdá
váme slavnéno praosidiu dík sa laskavou informaci.

Úmrtí. Dne 16. t. m. semřel v Praze český
„spisovatel Ferd. Sohulu V redakci Nár. Listů působil
4x let, byl professorem na Časkoslovanské obchodní
akademii Literárně byl velmi č noým, zvláště vynikl

jako redaktor „Zlaté Prahy“. Narodil se 17. ledna
1885 v Ronově nad Doub. — V týdaa po Ferd.

„Sehulzori zemřel sase člen redakce Nár. Listů, J. J.
Benešovský- Voselý, ve stáří 51 let. V redakci N. L.
působil 80 let. Byl rovněš pilným pracovníkem.

Jak jest Vídeň měmeocká.Jistý známý
český kněz byl v Alpách v Zilerthala. Při nějaké
fankci církevní poznal, že jedna žena vZillerthalu
nmí českv. [ ptal se ji: „Prosím Yás, jak to je,
že umíte česky?“ „Nu vždyťjsem byla sedm let
ve — Vídni“ — Pak že prý není ve Vídni čeština
jazykem obvyklým! — Český živel nebude zdeptán
„avi pedovolením českých buhoslužeb a českých
škol ve Vídni, ani skládáním přísahy ua zacho
vání a hájení německého rázu Vídně, spíše ono
bezohledné němectví vídeňské se škraboškou křest.
gocialismu zajde. Ten „křesťanský socialismus a
vzájemná láska“ vyzářily minulý týden na paeda
„gogicko-katechetském kuren ve Vídní, kde ze zá
stapu v zasedací síni radnice vídeňské abromáždě
ných 300 katechetů, když český katecheta dr.
Kolísek z Hodonína promluvil několik českých
slov k četným účastníkům slovanským, zavzněl
hlas: „To je provokace!“ Ovšem nad tou smělostí
českou zachvěly se zdi radnice vídeňské. Pak ať
žije mezi lidem kfestanská vzájemnost a láska,
kdyš z úst sluhy Božího vyráží pohrdání a ne
návist!

Pizeň v rozpočtu. Na rok 1905 jeví se
se potřeba 3,55%.082 K, úhrada 2,367.651 K, schodek
1,184.431 K. — Naše větší Česká vzrůstající města ož
se napořád v rozpočtech avých apřátelojí a miliony.

Vládní starost © hospodářský roz
květ v Uhrách. Uherská vláda povolilamilion
koran na povznesení chovu dobytka vepřového. Vrchní
inepektor cbovu dobytka nakoapi v Anghi zatím
4000 prasat gorkabirských, jež se rozdělí v již. Uhrách.
V Sabotiči zfizeny pak budou velké jatky na vepřový
dobytek, odkudě by se maso dováželo do Anglie. Sou
visí to u novou obchoduí emlouroa © Německem,
kterouž se vývoz uherských vepfů velmi omezuje.
V Uhrách vládu všemožně podporuje povznesení země
dělství a chovu dobytka, v naší polovici říše zatím
topíme se v samých rašívých hádkách a vládajakoby nic.

Šel se dát přeskoušet. Čsskýauskultant
V. Hromádko, jenž přilázán okres. soudu v Jablonci
nN, a pro jehož český původ si Němci tolik zahlu
čeli, zajel si na vyšší pokya do Vídně, aby ne tam
páni přesvědčili, že jest dustatečně mocen jazyka ně
meckého. Taková opatrnost se strany vlády u ochota
k útlocitaým n-mockým křiklounům měla by se jovití
i k logalním Čechům, když se mezi ně dosadí úředník
Němec. Ale kde pak!

Jak Němci kupují daše. Dr. Vácelav
Titta, známý organisator němectví v Třebenicích, po
máhá s1, jak může, aby rozbojuil tábor uvých věrných.
Nedávno ujal se z vězení propuštěného českého děl
níka a opatřil mu prácí. Nenvédoměléhodělníka přemla
vil, aby s celou rudinoa přestoupil k církvi orangelické,
začež ma dal 50 K; přidal pak mu 40 K, když se
prohlásil za Némce a ještě 80 K, aby ae jeho žena
a 3 dětmi vrátila do Třebenic. Tedy za 120 K získáno
5 daší českých pro němectví a víra evangelickou.

Zvíře nad — člověka. Přáteléochrany
zvířat jsou mnohdy tak přemrštění a ve svém snažení
jdou tak daleko, že a nich jest vlastně přednější
zvíře než člověk. Ukázalo se to prává v Německa, kde
jisté útlocitné duše zamýšlejí zalošiti společnost,
která by zabraňovala přílišnémo vyažitkování koní
až do nejvyššího stáří u přetěžování jich těžkou
prací. K toma má přispěti stát nuceným státním sta
robním pojišťováním koní. Na jedné straně taková
útlocitnost ke zvířatům a ua druhé před zrakoma
takovýchto útlocitných přemrštěnců zmírají lidé, zmo
řeni hladem, nemocí, pracemi...

Jho židovské velmiochotněna krk si věší
socislní demokraté; prý židé jsou jejichnejapřímnější
přátelé. Ovšem sladkým úsměvem omámený socialista
nepozoraje, že žid drží ae jen toho, odkad ma kyne
nějaký vydatný rebbach. Tak opět do pomocnického
výbora a do představenstva nemocenské pokladny gre
mia vídeň. obchodnictva zvoleni židé K. Pick před
sedon a Otto Popper jeho náměstkem. Ať žije židov
ská armáda! ,

Škvaří se te U más. Krvavérományoma
mojí dále na našem venkově lebkověrné a nenvědo
mělé krahy. Boj proti nim ee strany inteligence není
dosud dobojován. A do těchto krvavých krámů sypou
nám naši knihkapci nové škváry, aby si lid své roz
bolněné srdcs ještě více rozdrásal Sotva po vlastech
našich rozhozen bezcenný brak Bilseho „Z malé gar
nisony“, již se nám bází na oči nový škvár „Vilém II.
a zákulisí dvora berlínského.“ Neschází také čtenářů
« mozolnýma rukama, kteří po denní lopotě sytí doše
své ničemnými historkami a pikantnostmi z krabů
německých. Obražujeme se proti násilnostem a nad
vládě německé, ale na drobé straně lačně se honíme
po otravné dušovní stravě, kterou nám z Pruska před
basují; semi se stavíme přednenasytný jícen prnský.
A v krazích prozíravějších ani mak, málokde platná
výstraha, peníze za věelijaké smetí vyhazají as dále,
zatím co dobrá česká kniha leží pohozena. Věra i
Národní Rada České měla by vystoapiti proti tako
vémuto škraření českých duší.

-Žemiší těšte sel V ministerstvu financí
zabývají prý se otáskou, mají-li se věna, která pova
dovati dladno jako rosmnožení majetku,zdaniti ; státu
rý by to vyneslo ročně hromádku millionů. Do 8000

K má zůstati věno nedotčeno. Příjemce věna byl by
ak „povinen výši věne příslušným úředům osnámiti.
čdomě nepravdivé udání atíbalo by se tresty jako

Bamčonání daní vůbec. Zdanění větších věn by ovšemn: škodilo.

Poutnická lidová výprava doSvaté
Země. Jak se nám sděluje, vypíše ve co nejdříve
pvutnické lidová výprava do Svaté Země dle vzora
tyrolského, sa jejíš ubromašdistě a východiště určena
jest Břeclara na Moravě. Odjezd dne 11. srpna, ná
vrat do Břeclavy dne 1. září. Ceny: I. třída 440 K,
JI. třída 400 K, III. třída 300 K. V čele poutnické
výpravy stojí tito pánové: Organisace, správa A vo
dení výpravy: Pen plakovník Jindřich z Himmlo;
předsednictvo pouti: J. M. dr. Karel Wienar, světící
biskup olomoucký; J. M. Megr. dr. Hefman Zechokke,
prelát a člen panské sněmovny; P. Melchior Lechner,
ord. fr. min., generální komisař Svaté Země; dr.
Mosil, c. k. profossor bohosloví v Olomoaci. Přihlášky
přijímati bude generální komisařství Svaté Zomě ve
Vídni I, Fransiskacerplstz 4, Provolání budou vydána
v době nejkratší.

Ruch vystěhovalecký v poslednídobě
zachvátil v sever, Uhrách atolicí Spižekou. Celé ro
diny — německé toliko — za babka prodávají všecko
své jmění, aby za mořem hledali svého stěstí; opu
štěná místa zakapojí nyní Poláci a Slováci. Neško
dilo by, aby se též Čechové v kraji onom poohlédli;
utiskování se strany Maďarů nemusí ee tolik obávati;
uvědomělejší, tichý pracovník národní i tu více do
káže, nežli lecjaký křikloun.

Palmy jako ozdobynašich kostelů.
Zmínili jsme se nedávno v „Obnově“ o nové A pěkné
výzdobě našich chrámů, jskouž Číní nmělé palmy,
imitované e nevšední dovedností v Dobrušce (u p.
Kňoarka) tak, že jich od pravých uelze téměř roze
znati. Dnes dudáváme, že víděli jemo je již v několika
kostelích vedle oltářů i na oltářích itvořící pozadí) i
musíme říci, že mile překvapají a bohatě ozdobují
vnitřky našich stánků Páně. A podutýkáme, že nejsou
to věci drahé! Malva sbírkou našich dívek nebo do
bročinností příznivců našich daly by we pěkné tyto
ozdoby du většiny našich chrámů 8oadno pořiditi. —m.

Pro domácnost. Pečivo ovocné. 14dkg
cukru tře se es 7 žloutky do buete, pak se k tomu
přidá 7 dkg na nadle skrájených datlí, 4 dkg bez
pecek pokrájených hrozinek « 4 dkg čerstvých neb
sachých, též pokrájených třesní, 2 dkg jemně sekané
citrovády, 1 dkg sekané cakrované pomorančové kůry,
4 dkg oloupaných stroubaných mandlí, 14 dkg mouky,
vše se dobře atřeu počase to v dobře vymazané socha
rové formě v méně teplé troubě jedna hodinu. Sta
dené toto pečivo se krájí na řízky jako suchary. —
Císařský chléb. Co váží 3 vejce, dá se tolik cukru
a tře se to se třemi žloutky do husta; přidá sa též
tolik monky, co váží 3 vejce, 10 dkg eultánek, ze 3
bílků sníh; pak se do sněhu dá 10 dkg sekaných
mandlí, 6 dkg strouhaného svatojanského chleba, za
míchá se vše zvoíns, přimíchá se na špičku nože amo
nia A peče se to v podlouhlé formě 1 hodina.
Chléb jablečný. Ustronhá ne asi 1/, Jitra domá
cího chleba a usuší ne. Asi 10 jablek 8o oloupá a na
tenké lístky pokráji. Hladký kastrol vymastí se má
slem, vysype stronbaným chlebem neb mandlemi;
úsušený chléb se malinko pokropí víaem, přidá se do
něj brstka stroubaných oříšků (ty se však mohou vy
nechat), dá se vrstva toho chlebíčka do kastrola, po
klade se jablky, posype cukrem a skořicí, opět se dá
chléb i jablka, až jest vše v kastrole. Poklade se
kousky nového másla, poleje se několíko Ižicemi vína
neb smetany a peče v teplejší troobě hodina. Pečený
Be posype cakrem a nese na stůl. Pro chof se může
přidat též kůra citronová. Smetany neb vína se nesmí
dát více, než co by byl chléb vláčný; záleží na tom,
jak mnoho je chléb suchý a jablka šťavnatá.

Za 1 kerumu možno obdržetí celý minulý
ročník časopisu „Práce“. Předplácí se v r. 1905
pa 1 ex 2 K,5 ex. 8 K, a 10 ex. 10 K. „Práce“
bude vycházeti jako příloba „Obnovy“ jednou za
14 dní zároveň a věstníkem katolických jednot.

Z útrob člověka. Jako kůže tak i sliznice
pokryta jest povrchní vrstvou buněk, které tvoří
(tzv. epithel) přirozenou mezproti vniknutí bakterif
dovnitř těla. Dýcháme-lí, jak se patří, nosem, tn cizí
tělíska snaží se proniknonti dutinou nosní, ale json
hlenem stále zde přítomným přilepována. Vedle
toho hlen nosní zamezuje rozmnožování bakterií
a činí je neskodnými. Dutina ústní obsahuje rov
něž bohatou směs bakterií a mezi nimi i druhy
choroboplodné. Tu zase vrstva buněk na sliznici
ústní podobně jako pokožka na kůži svým stálým
odlupováním překáží delšímu se usídlení bakterií.
I slina sama nepříznivé působí na bukterie a jiné
jedy. Zjištěno, že slina s jedem hadím smíšena
učiní jej neškodným, kteroužto vlastnost znají ně
které kmeny severoafrických národů již odedávna.
Sliny odstraňují bakterie z těla a to přímo ven
(plitím), nebo je zanášejí do žaludku; toť jejich
výhoda.

Na ochranu zomědělství. Dle zem.
zákona se dne 30. dubna 1870 každý držitel po
semku jest povinen do konce března každého
roku své ovocné a ozdobné stromy, keře, ploty
atd. tak čistiti, aby tam zapředené housenky, va

čna hmyzu nebo kukle nezůstaly ; nasbíraná paknízda housenčí a vajíčka mají se zničiti. —
Stejně mají býti ničeny honsenky, jakož i jiný
bmyz, jakmile se objeví. — I chrousti po celou
dobu létání denně buďtež setřásání a ničení. Také
na polích mají se hned za pluhem ponravy Babí
rati a ničiti. Za sebrané chrousty a ponravy vy
plácí se odměna, jejíš výše se každoročně vyhla
šuje. Starosta obce má pečovati o to, aby všichni
dršitelé, požívatelé a nájemníci povinnosti své
bedlívě plníli. Nevyhoví-li se tu zákonu, učiní
starosta opatření, aby se vše zařídilo na náklad

nedbalců. Mimo to má býti nedbalcůmod starosty
obce a dvou radních uložena pokuta 2—40 K,
v případě nedobytnosti vězení od 12 hodin do
čtyř daů. Nález trestní má se straně dodati buď
písemné na přijímací list, aneb má se jí oznámiti
ústně v obecní kanceláři v přítomností dvou svědků.
Starosta obce má ten zákon dvakrát do roka a
sice v říjnu 8 únoru vyblásiti a spolu ozoámiti,
do které duby se každá práce má vykonatí. Ne
vykoná-lí starosta obce vytčené povinnosti, potresce
bo politický úřad okresní. C. k. četnictvo a osoby
k silnicím a polím dohlížející jsou povinny, aby
každé přestovpení zákona toho, hned jak je ahle
daly, starostovi obce oznámily.

Čistota m vepřů vždyse hoapodářídobře
vyplatí. Nečistotu přisuzuje vepřům pouze nedbalec,
nenvědomělý hospodář. Čistá kůže velmi zdárně
působí na vývin vepře; to dokázáno zkouškami.
Nejen v-leté, ale také v chladnější době roční má
se vepř mýti; tu pak třeba ho ve stáji omývati
vlažnou vodou a kartáčem tříti. V Číně, kde jest
přímo vzorný chov vepřů, omývají 8e a Čistí blavně
v poledne na břebu tekoucích vod. I aaši Slováci,
ač theoreticky nejsou tak vzdělaní, přece v létě
neopomíjejí prasátko své důkladně očistiti v po
toku, jsouce prakticky přesvědčeni, že mu mytím
velmi prospějí.

Rouby řežou se nejdéle do konce února,
z letorostů pěkně vyzralých, z východní strany
stromů vzatých a uschovají se tam, kde nemrzne.
Když se oteplí, dají se na čerstvý vzduch do
písku neb blíny. Jest vlastně povinnostíkaždého
rolníka, aby umél roubovati. Rouby ušlechtilejších
drahů ovoených možno si lacino opatřiti u zku
šených zahradníků.

V zájmu katelické české firmy
Pod tímto označením přinesli jsme v Čísle 6. zo dne
8. února t. r. zprávo o tom, jak povstala dnešní
firma Fr. Sezemský v MI. Boleslavi a konutatovali
jsme, če majitelem firmy této není Frant. Sezomský.
bývalý továrník, nýbrž jeho vlastní zeť, evangelík p.
Bedřich Vraný, který již před dobou konkorsu firmy
Frant. Sezemský v Mladé Boleslavi jako disponent
v závodě tomto zaměstnán byl. Frant. Sezemský ro
zeslal na farní a děkanské úřady oběžníky, ve kterých
na vyvrácení námi uvedeného fakta, že pan Bedřich
Vraný majitelem firmy Fr. Sezemský jest, uvádí, že
týš není ani majitelem, ani na vedení závoda pod
firmou tonto zúčastněu. K tomu v zájma pravdy odpo
vídáme toto. Naše zpráva ze dne 3. t. m. zakládá se
od počátku až do konce úplně na pravdě a konsta
tojeme, že Bedřich Vraný ještě dne 7. února t. r.
v obchodním rejstříku jako faktický majitel firmy Fr.
Sezemský figurovel. Teprve dne 8. t. m. tedy po upo
zornění našem, že firma Fr. Sezemský nenachází se
v rukou katolických. byla patrně z důvodů, aby ka
tolické kněžstvo od firmy Fr. Sezemaký ne neodvrálilo,
na rychlo provedena změna © majiteli firmy této a
v obchodním rejstříku bylo dne 8. února t.r. pozna
menáno, že majitelkou firmy stala se nastrčená osoba,
stařenka as 70letá, Alžběta Kyselová, tchýně bývalého
továrníka Fr. Sezemského. Dřívější majitel firmy Be
dřich Vraný jest skutečně dále na vedení závodu
pod firmou Fr. Sezemský účasten, poněvadž zanese
jest při firmě této jako prokurista a nesrovnává se
tadíž opětně 8 pravdou, co Fr. Sezemský ve svých
letácích ovádí, že zeť jeho evangelik Bedřich Vraný
na závodě tom zúčastněn neuf. Tolik pro informaci
katolického dachovenetva,

Ploty zahradní. KolempříbytkůJidských
zvlášť kolem zabrad nemají býti jiné ploty než
živé; zdi a ploty dřevěné jsou tu prazbytečnon
bmotou, která každému majetníku dává vysvědčení
nehospodárnosti, nepraktičnosti. A na živé ploty
vybírají se zase takové keře, které i ovocem svým
užitek poskytují. Lískové oříšky, angrešt, rybíz a
maliny jsou v našich vlastech do plotů nejvhod
nější. K tomu třeba ovšem keřů ušlechtilých, které
se musí koupiti u zahradníka. Dostači zatím ně
kolik keříčků, z nichž pomocí odprateů a výbonků
v pár letech upravíme si celý plot. Než půda roz
mrzne, může si každý připraviti plán na zřízení
podobného plotu; nebude toho nikdy litovati.

Moderní meládeš. Ve Vídni rozeslala
Školol rada X. okresu všem školám přípis, jímž
upozorňuje, že zvláště v tomto okresa jsou tak
zv. „Plattenorganisationen“ t. j. „loupežnické
bandy“ mladíků, k nimž se mnoho školou povin
ných dítek přidává. Jenom od 1. ledna do 20. li
stopadu r. 1904 bylo policejně vyšetřeno : 201 pří
padů krádeží a loupežných přepadení od školou
povinných dítek; z těchto bylo 87 krádeží, 37 po
škození cizího majetku, ostatní pak loupežné vý
pady. Pěkná to naděje vlasti!

Oumámení. Dopis z Prahy bude zase v čísle
následujícím. — Svých přátel prosíme, aby na nás
pamatovali zajímavými zprávami ze svého okolí,

Sjezdzemské jednoty katol.
duchovenstva v Kolíně.

Sjezd pořádaný dne 23. t. m. byl v skutku
velkolepou manifestací. Sešlo se do zámecké
restaurace přes 26U kněží ze všech diécesí
českých i moravských, k nimž se přidružilo
na sto laikův obojího pohlaví. Schůzi zahájil
předseda zem. jednoty vsdp. kanovník Střebský
modlitbou. Po té starosta staroslavného města
Kolína, p. dr. Jelínek přivítal shromážděné
kněžstvo srdečnou, nadšenou promluvou. Při



lidem upřímně spolucítilo; bylo mu oporou
v dobách trudných. Zasluhuje si katol. kněžstvo,
aby bylo od lidu i jeho poslanců horlivě pod

porováno, Poukázal na veliký význam kněží
buditelů, doložil, že katolické kněžstvo přítomné
doby kráčí v jejich šlépějích, podporujíc národ
v jeho rozvoji. Vítal jménem města vřele asr
dečně valné shromáždění. Po té předseda vsdp.
Střebský představil slovutného učence, pana
c. k. dvorního radu Alb. Bráfa jako hlavního
řečníka. Představení to uvítáno dlouho trvajícím
potleskem. Dr. Al. Bráf po té proslovil za napjaté
pozornosti o stavu kněžském delší řeč, která
svoji jadrností a obsažností přímo uchvátila.
Rečník navázal na slova pana starosty o kně
žích buditelích. Ukázal, jak vynikající, ano ne
nahraditelnou úlohu hraje katolické kněžstvo
v českém národě. Vylíčil sytými barvami
málo závidění hodné postavení českého kleru,
té „černé internacionály“, jak se mu přezdívá.
Těžko knězi za nynějších poměrů pracovati.
Jedněm zdá se katolický duchovní příliš
národní, druzí by nejraději obmezili činnost
katolického kleru na stěny chrámu a hřbitov;
na nejvýš mu povolují podporu chudiny a u
dílení sv. svátostí! Povinností kněze jest „cura
animarum“ — starost o nesmrtelné duše. Ale
jak si to představiti, jak prakticky tuto péči
prováděti? Duše křesťanova není žádným
pojmem abstraktním. Potřebí přiblédnouti k in
dividuelním potřebám jednotlivců. Tu je dělník,
tu řemeslník, tu zaměstnavatel. Každý má duši
vlastní, jíž potřebí věnovati Zvláštní péči. Ne
má snad mezi tyto lidi kněz přijiti, nemá se
s nim stýkati, aby jejich rány osobním zkou
máním odpozorované hojil? Sám kostel, sama
fara není nezdolnou hradbou, od níž by seod
rážely vlny nepřátelství proti církvi. Nutno
jest, aby se kněz s lidem často osobně stýkal.
Kněz inusí mezi svůj lid přicházeti a zde
prakticky „curam animarum“ — starosto duše
v skutek uváděti. Kněz je zkrátka svým po
stavením povolán k důležitému úkolu sociál
nímu; musí plniti na poli sociálním své éthi
cké (mravoučné) poslání; nebude pěstovati ne
plodnou politiku ulice, ale oddá se činorodé,
éthické práci na základě náboženském, bez
něhož zdravou éthiku (mravovědu) nelze si
představiti. Nepřátele Říma dovedou sice bráti
lidu víru jeho, ale novou mu dáti neumějí.
Rečník odporučuje kněžstvu pilné studium so
ciologie.

Slovutný řečník poznamenával skromně,
že by jako laikovi vlastně nepříslušelo míchati
se do vnitřních poměrů kléru. Přece však ob
jasní: svoje stanovisko k reformě theologické
fakulty. Nechť jsou zde obsazována místa dle
vzoru fakult světských. Docentura přenešena
budiž do seminářů diecésních: odtud buďtež
docenti volání na universitu. Poukazoval na
vzor theologických fakult v jižních krajinách.

Poukazuje ma jaré proudy v mladším
kněžstvu; toto dokazuje žízeň po ideálech,
hlásí se o duševní chléb. A právě v tomto
ruchu jeví se známka zaručené budoucnosti.
Aby však mohlo kněžstvo vznešeným ideálům
náboženským a národním dostáti, musí býti i
hmotně podporováno. — Po řeči siovutného
národohospodáře rozlehl se nadšený potlesk;
s mnoha stran řečníkoví gratulováno.

Na to předseda oznamoval, že vldp. Ferd.
Vlček těžce onemocněl; proto se jeho řeč od
kládá na jinou dobu. Obecně bylo lilováno, že
tento znamenitý řečník nemohl se dostaviti.
Na to vldp. Filip Konečný promluvil o vzniku
„Pryč od Ríma“. poukázal, jakými prostředky
nepřítel pracuje, jakých podpor se tomuto hnutí
dostává. Vytkl, že národ náš svého odpůrce
dosud nešťastně. podceňoval. Vldp. P. Zima
odporučoval shromážděným list „Sv. Vojtěch“.
Pan farář Schmidt z Chotýšan ukázal na do
klad pustého řádění socialistického tisku asi
osmnáct brožurek se sprosťáckýmmi karrikatu
rami kněží a četl jedno socialistické veršování.
Po čilé sdebatů rozchůzelo se shromáždění v po
vznesené náladě 7 města Srdečná, znamenité
promyšlená řeč Bráťi bude působiti dojmem
trvalým. Cest nutno vzdáti městu Kolínu za tak
vlídné uvítání katolického kléru!

sjezdem přijata jednohlasně tato resoluce:
„České kněžstvo, na sjezdu v Kolíně shro

mážděné, prohlašuje na základé projednaných
předmětu skivnostuě tyto resoluční zásady:

Jsouce pevně © tom. přesvědčeni, že Ka
tolické náboženství má v sobě mnoc a sílu pů
sobiti po věky co nejhlahodárněji v život jed
notivcu 1 celých národů, na. druhé straně
majíce na. zřeteli. neustálý pokrok lidstva a
jeho duševní potřeby, vyslovajeme zásadu. že
vykonávání duchovní správy, nemá-li se dnes
bez výsledku díti, musí se Konati kněžstvern,
pro pastoraci časovými prostředky náležitě vy
zbrojeným L s pilným zřetelem na. potřeby
časové.

Za tím účelem pozdvihujeme svůj hlas a
žádáme, ahy bohoslovné studium tak bylo u

praveno, aby z něho vycházeli kněží tak- vě
domostmi vyzbrojeni, jak. toho nynější poměry
kulturní a časové potřeby nevyhnutelně žádají.
Majíce v paměti onu ideální pastoraci, kterou
sám Kristus za svého života na zemi prováděl,
a vzorný příklad vynikajících pastoralistů církve
prohlašujeme za nutné, aby kurátní klérus co
možno nejvíce, avšak stavu svému vždy dů
stojně, s lidem svým se stýkal a o jeho nábo
ženské, kulturní, hospodářské a sociální po
vznesení všemožně se staral; všelijaké separo
vání v tomto ohledu prohlašujeme za neuži
tečné .a přejeme si, aby kněz, který z lidu
vychází, s lidem cítil a s ním v plné harmonii
a v lásce v duchu Krista a církve žil a pra
coval.

Poněvadž pastorace jest podstatou v povo
lání kněžském, žádáme v zájmu zdaru kněžské
činnosti, aby členům duchovní správy dán byl
vliv a zastoupení v rozhodujících místech tak,
jak toho potřeba věci, kánony a předpisy církve
a prospěch naší pastorace žádají. Proti neza
slouženému, nespravedlivému a svaté věci ško
dlivému podceňování činnosti duchovní správy
pozdvihneme vždy cestou zákona svůj rozhodný
hlas.

Majíce na paměti úzké spojení, které od
vězů mezi katolickou církví, rakouskou říší a
naší nejjasnější dynastií trvá, a jsouce přesvěd
čeni o tom, že katolické vyznání českého národa
bylo po věky nejmocnější hradbou proti jeho
nepřátelům, prohlašujeme heslo „Pryč od Říma!“
za vlastizrádné heslo, které má za účel na prvním
místě pracovati na úkor naší říše, naší nejjas
nější dynastie a na pokoření našeho národa.

Vzhledem k tomu jako strážcové katolické
víry, jako věrní poddaní rakouské říše a její
nejjasnější dynastie, jako věrní synové českého
národa protestujeme co nejrozhodněji proti pro
pagování hesla „Pryč od Říma“ a spolu pro
hlašnjeme, že ze všech sil pracovati budeme
na jeho potírání. Z téhož důvodu protestujeme
proti bohopustému řádění jistého tisku, který
nešetří u nás zákony zaručené ochrany kato
lické církve a jejího učení, heslu „Pryč od
Ríma!“ pracuje plnou parou do rukou aje
všemožně podporuje.

Stojíce přesně na církevním stanovisku
mezi episkopátem a klérem stanoveném pro
hlašujeme, že se chceme domáhati zlepšení
svých stavovských poměrů, hájiti v každém
směru práva naše církevními kánony, státními
zákony a přirozeným právem zaručená cestou
zákona, avšak cestou rozhodnou.

Jsouce o tom přesvědčeni. že naše tužby
a snahy jen tehdy uskutečněny budou, když
budou spočívati na. úsilovné, svorné, svědo
mité a poctivé práci, žádárne, aby naši zaslou
žilí předáci a pracovníci byli 'všestranně pod
porováni, noví vychováváni a v práci síleni.
Z toho důvodu odsuzujéme všechny útoky na
naše osvědčené pracovníky podnikané, jakož
všelijaké znesnadňování jejich práce a bude-li
toho třeba, sáhnerme k rázným činům, aby
v našem táboře zachována byla. všestranná
svornost a jednota.

Výboru naší Zemské jednoty vyslovujeme
za jeho dosavadní neúnavné a zdatné práce
svůj vřelý dík a ujišťujeme jej svou všestrannou
sympatií a pomocí, a žádáme jej, aby i dále
jako dosud, pilně a energicky pracoval na spl
nění našich svatých a spravedlivých požadavků.“

O jiných zvláště významných podrobno
stech sjezdu zmíníre se příště.

Tržní zprávy
V Hradci Králové, dne 18. února 1996. 1

bl póenice K 17 20—1760, žita K 12-60 —13 50, jeňma
ne K 12-60—0000,ovsa K 700—820, prosaK00-00
—00"00,vilkveK 18-00—20:00, hrachu (modrý) K 2200
—0000, čočky K 3400-00 00, iabe! K26 00—00'00, kroj
K 20:00—40 00, bramborů K 7-10—0'00, jetelového
semene červeného K 112-00—118'00, jetelového semene
červ. K104-00—126:00, růžáku K 00 00—0000, máku
K 36 00—00-00, lněného semeno K 2000 —0000 19.

kg žitných otrab K 1350—0000, 100 kg pšen. otrub
K 13:00—0000, . kg másla K ?-20—000, 1 kg sádla
vepřového K 176—000, 1 kg tvarohu K 032—0'00,
: vejce K 0'8—00:10, 1 kopa zelí 00:00 —00'00, 1 kopa
petržele K 0:00—0'00, 1 kopa kapusty K 2-20—4'00
1 hl cibule K 11-00—1600, 1 kopa drob. zeleniny K
100—240, 1 pytel mrkveK 3360—6'00, 1 kopa cerele
0 00—0'00, 1 kopa petrž sle 0:00—0'00, 1 bl jablek 6:00
—7'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 18. zčs. úbora 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 142, žita 149, ječmene 10, ovsa
149, prosa —, vikve 6, hracho 1, čočky 3, máku
5, jahel 5, krap —, jetelového semínka 77'/,,
lněného semene —. %.) Zeleniny: zelí — kopa.
kapusty 43 kop, cibule 37 bl, drobné zeleniny
74 kop, mrkve 36. pytlů, cerele — kop, brambor
88 bl. 8) Ovoce: jablek 223. hl, bhrušek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 5 kusů, podavinčat 180
kusů, kůzlat 8 kusů.

Čtěte! Předplácejte!| Rozšiřujte!—
DOBNOVUc!

Ku"blážíní50kanonickégonorální

viIsitaci
nabízíme vldpp. dachovním

a pp. katechetům:

n Lístky biřmovací
stručné a praktické - - 100 kusů nařezaných,
v balíčku opáskovaných za 35 h.

2 Lístky zpovědní
100 kusů 35 b.

3)Matriku biřmovaných
formátu při matrikách vůbec užívaného
s příčním linováním — 1 arch za 8 b—
100 archů za K 120.

4 Casus reservati
do zpovědnice — na kartoně — (nejnověji
vydané) 1 kus 8 b, 10 kusů 70 h.

5 Tabulky s modlitbami
a) po mši sv. (3krát Zdrávas) b) Panem
de coelo e) do sakristie k oblékádí
mešních rouch — na tnbé lepence po
30 h. První dvě v ozdobných celoplátěných
deskách (s připojením latinským: 3 Ave,
Preces in Communione extra Missam) 1 kus
za 1 K.

6)Status animarum
1 arch po 6 h; 100 kusů za K 5440.

Extractus e libro status
animarum 1 arch8 t.

7 Podobenky ndp. biskupa
tištěné na jemvém křídovém kartoně, věrně
podobu reprodukojící a proto s nejvyšším
schválením rozšiřované, 100 kusů za S K;
100. kusů poblednic dopisnicových K 5—
Netřeba kupovati lidu — jako v loni o vi
sitaci se dálo — podobenky drahé (30—40 b
kus), které nadto byly nedůstojpými karrika
turami, když lze jako památek velice dobře
užití podobenek vašich laciuých a věrných.
Vzorky zašleme v nejbližších dnech všem
důst. farním úřadům visitovaných vikariátů.

s)Upozornění o slušném
chování se v kostele.
Tisk dvoubarevný, na tuhé lepence kus 60 b.

9 labulky „Zádá se, aby
se na zem neplivalo“
na lepence kus 2; b.

10Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post
Missam ve dvou velikostech,tisk
dvoubarevný — nepodlepeno (k zasklení) —
obé za K 120, pouze druhé za 70 h.

1 Kanonické tabuiky
pro oltáře, v něžné vícebarevné úpravě —
menší za K 250, větší za K 2R0.

12Commemorationes con
suetae úpravybroviřové,I výtisk15h,
4 kusy (pro guadripartit) 55 h.

A době so. postní:
Ant Kaška:

Křížová cesta (delší)1ex.za16h,
100 kusů za 12 K.

Aegid:us Jais:

Křižovů cesta (kratší)1 ex.za14b,
100 kusů za 11 K.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,

O00000000000000000
g zásilky v lehkých žočkách

Káva frankodob.do všechstanic.
Nejjemoější jakost, výtečná

aroma, 8ur. 5 kg. K 14—, 1250, 13:—, 1320,
14. 15—, praž, 15—, 16:—, 1675, 1775,
18 75, 1970. 2060 atd. Zaručená spokojenost.
Mnoho pochvalaých uznání. Prvul východo-český

odborný závod

Fr. Jelinek, Slatiňany 32.
Dodavatel c. k. státních úře lufků.

©00000000000000000

správcům



V plné úctě podepsaný osměluje
i na zařízený

SKLAD

výtečného piva
ze zámeckého

pivovaru v Kolíně.
Chovaje vždy velké zásoby, mohu

vždy dobrým pivem posloužiti.
Upozorňuji též na svoji známou

dobrou českou kuchyň.
-Pro pp. hostinskéudržujese stálý

sklad; poskytují se jim též zvláštní
výhody.

Rudolí Košťál,
hostinec v Chicagu u Hradce Král.

nf je$ OBSE MODA 61000000 900040xPnD1DOUDVHMDPŘNDDNOTO70000

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Woškudly, faráře vo Yýprachticich)

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.

i:úagaprěvávýbudvžěnácěcárednkykoŠušujua

gn 81008 1" dudušudněněce:0+8-000 8 dotrěnd00000000000 800000

První nákupní pramen
látekprodomácnost,jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmiho spole
čemnstva „Vzájemnost“ v Hronově. Též lze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výbodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20:— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

KRB X BI XROIXCLI KEBI X

*Jan Horák, *soukenník
ě, Rychnově nad Kněžnou

zesílů na pozadání vždy

dle roční saisony kollekci'
nejnovějších druhů pravýchČ

vlněných látek
„své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

- zémských,
Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důsť. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte,, prosím, malou objednávku. na

zkoušku.

Větejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X

baDet

ž
i

»

do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení A

SP Snačnou sleoouk bY Viď jeďnotlívě“neb.v celku

úhnel*na
Čo: o. a

Bližšísdělí Josef Andreje, domovuík
«šís. 394 v Hradci Králové (proti slýdovně).

Ha - la r

BeBeDUBBK

v Čáslavi

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho drůhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k doha
tému figuralnímu provedení a
sice i se čeleznými rámy, sí

lémi vsazením.

m Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
rada besplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

DRE" Nesčetná vořejné i písemná pochvalná uznání.“jišj
Založeno roku 1836.

Vyrábístaráčeská

továrnanamýdlaasvíčky

slnávHradci

J, PilnáčekKrálové.
jest pravé, nepadělané jádrové mýdlo nejle

jakostí, velice vydatné a při tom
—ryzečeskývýrobek| —
Podporujte proto náš český průmysl a kupujte vždy

a všude výhradně jeu

„Pilnáčkovo mýdlo s ovečkou“!

a = 

TovárnaO
“Na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba líkérů

EJ Jos.Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na pušitkování ovoce, salošený
r. 1866, nejdlarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, "lkéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medicí

nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upošorňujeme zvlášt 9 v tečný a při takoxéjakosti velmi lévný koňak a v
elfecvici, vše vlastního pálení a vlastní Výroly.

Závod"vyznamaňányl nejvyššímicenami:roku 18
3

I

|

W's=)D5
ke(UE

bb

UE

„1891na jub. výstavé v Praze stříbrnou medasllí
-=rtátmí a diplomemzlaté meduille, amnohýmě ji- |

nými diplomy s právem ražení vlaté 'medaille.

„ Vzorky zdarmaa feanko.

he mm= jénim 4
V9bd20 zADÁVEEa 4

TaL1aan
»4

a fd

Josef Sturma,
nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a a). patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.

ČES NDOL-*
Mailbu

kostelů,*
malby
dekorační,
facadní
a freskové *

provádí přesně dle moderních
požadavků, 8 uměleckým při
blížením k příslušnému slohu

+)Ant OOA|
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

P. T. velectěnému obecenstvu
král. věn. města Hradce Králové a okolí.

Pokládám sobě za čest ct. obecenstvu ozná
witi. že zařídil jsem

filiální sklad
vlastních proslulých

mydlářských výrobků,
jakož i protlej

veškerých olejů i petroleje
a všech potřeb ku prádlu

v domě majitele p. J. Riedla, pekaře,
čis. pop. 15 v lradc: Králové "již

CJOOOOCEXEOOOXXKKKY

čjr kpronajmutí
v domě č. p. 364. blíže voj. parku

v vatře: 2 krásné pokoje, kuchrů
předsíň, spiže, vše pod jedním uzavřením

a ostatui příslušenství; «d 1. května.

X
X
X

R
X
M

VI patře: 2 pokoje,předslů, splže. záchod, 8
rovněž pod jedno uzavření, pro svobod- %

ného pána; vd 1. května. Ň| průstřavjým skleprty, Bpíží 1 přiložen
„, Stvím;„od'1' „května,a o

Frant. Paulík.
ZXKXXXXIAIDODOCKŮ



Akciový kapitál K 2,000.000-—..

Záložní ÚVĚNÍ ÚSLAYV LPODNŘDÁLOVÉ,-rr měFuse
PRE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkagsa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovná —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

VeškerékdekolivydanéneboznámenéROY Pronajme se z volné ra kyKNIHY
hudebniny |% - usedlost ©
ačasopisy B |žna Slezském Předměsti č. 77

mástále na Mladéa můžeokamžitě Jí (u Hradce Králové)odati k

n pet A 3 na šest po sobě jdoucích let ve výměře44 korců orné

l M A MELC M i : půdy a 27korcůluk Ssprostornýmihospodář.budovami.:
Á Bližší sděli na požádání í

) v Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospižilův, založ. r. 1808.)

VN Antikvariat. — Školní knihy.

X4 | Psací potřeby.—Zařisováníkmho

majitelka na Slezském Předměstí u Hradce Králové v č 77.

SANTA

COXCOI

ven. — Velkývýběr dopisníc umě- DM

leckých, místních a 5 bojiště. — ASA . IDOBOOOOOOOGOOOGOOGOOOGOGO0OU:
Koupěantikvarníchkmihjednot-a Z a hos od n . , ,

BD) rýh och knhom—Výnvo9 pOGÝR (72 hospodyni prosí o místo
5 kníh. —Literatura cestovní,prů | XE) p y p
na) vodce, mapy. ($)>ní| na faru uchází se samostatná, vzdělaná dáma, ka
24 p OY Ns | toli ; tarší dívka skromnýchnároků, dobrá kuchařk

| Modlitební knihy ve skvostných WM | tolička, ve vedení domácnosti a v hospodářství 3 divka 8, romných n „dobrá kuchařka,
vasbách sa ceny levné WS | úplně obeznalá, obou zemských jazyků mocná; | | Pravovitá a vevšech právech obeznalá, České

y PES | nastoupiti může bned. Plat při osobním dohodaatí. | | Děmecké řeči znalá. — Ctěné nabídky do

| So ich děl apraní peějt„pycháze- a Laskavé nabídky pod chiffrou: „Hospodyně Z. L. administrace t. 1.

be SR- Denní prodej novin. -SM a KužoáHora“, poste restante.
E A 5%
* A) be

ae sl 8 AKO |

(©Oz ám ní : dáložna v Hradci Hrálové.
non don na ma seP m,rodej Ku období stavebnímu.
la. calc. karbidu Povolujemestavební úvěry dlerozpočtůa plánůna úrokí

pro.HradecKrálovéa nejširšíokol wp- 4/,"/. "U

X
eo)We

p- Jindřichu Jelínkovi, Úvěry hypoteční téžna4%“ |
mydlářív Hradci Králové, Pohledávky vtělené na úrok vyšší o "4% než 4%“ možno převésti |

který přijímá a vyřizujeveškeré zakázky za pů- na ústav náš bez výloh vkladních a kolkových.
vodní mnou stanovenou u báječně levnou cenu.

Taktéždošlé mi zakázky do Prahy . Záložna opatřuje svým členům též losy, které možno spláceti pak
budou dotyčnýmvyřízenyna dobírku aneb za libovolně. — Členům povolují se osobní úvěry s ručiteli

hotové placení. i 1 bez ručitelů.
Vdokonaléúctě Výbor.Fr. Mayerhofer,

Králov. Vinohrady, Jungmanova třída

JOSEF STOKLASÁ a SYN v Jičíně,
umělecký závod pro kostelní práce odborně zavedený,

dovoluje se odporoučeti veledůstojnému duchovenstvu a sl. patronátním úřadům.

Provádí stavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadně,uměleckya alohovědle vlastních neb předloženýchnákresůSochy svatých, umělecky provedené a jemně polychromované,— Jesle. —Kříže se Spasitelem, pro kostely, školy i domácnosti
Opravy a znovuzřízení oltářů, obrazů a uměleckých památek se zachováním původnosti a zamezením další zkáze dřevokazem.
SMP“ Nákreay, návrhy a rozpočty zdarma a franko na požádání se zašlou. — Ceny mírné, podmínky výhodné. — Četná doporučení a vysvědčení. fil

Pochvalné uznání Jeho Eminence pana kardinála arcibiskupa knížete Schěnborna.

B.E.TOLMRAD,"E iitkupecería"
| Hradec Králové. Prvýnávodua českémseverovýchodě.

, Telefonč. (1. JK pošt.spořit aD20 E Založenoroky 803. X Puaclstroj.
Mijitel: Politiaké družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a uodpovědnýredaktor Antonín Pochmen. — Tiskem bisk. knihtiskárny © Hradci Král



Uměleckémuústavupromalbunaskle |

B. Škarda, Brno,
dostalo se za práce dodané v roce 1904

následujících odporučení:

Velectěný pane Škardo!
Okna Vámi dodaná Srdce Pána Ježíše a Panny

Marie jsou skvostná Ostatní okna též nová od architekta
obstaraná všechna tekou — Vaše dvě jsou bezvadné.

Vlachovice, 18/5. 1904. Jan Horáček, farář.

Velectěný pane B. Škardo!

„Mobu Vás ujistiti, že všechna 3 okna vůbec a
ssatých na sklo zvlášť jsou velmi jemně, zdařile

a slohu bostelnímu přiměřeně provedena a že věnovatelé
i ostatní farníci z této osdoby chrámu našeho mají radost
a jsou s ní spokojení. Vaši firma mohu směle každému
doporučiti.“ 8 veškerou úctoa oddaný

V Oetkoricích, 13./4 1904. Jesef Kučera, farář.

Velectěný pane Škardo!
Pokládám si za milou povinnost vysloviti Vám svou

spokojenost úplnou, jak s cenou tak é a uměleckým

prelon tří oken, jimiš jste presbytář našeho chrámuúně hodně vyzdobil. Přeje Vám všeho dobra znamenám
se v úctě dokonalé oddaný

Doloplasy,7./2. 1904. Eduard Zlámal, farář.

Vaše Blahorodí!

Jest mi obzvláštním poléšením, že mobu Vaší ct.
firmě svou i svých farníků úplnou spokojenost s dodanými
8 úgurálními okny pro náš kostel i s jejich mírnou cenou
vysloviti. Obrazy nejsv. Srdce Pána Ješíše a Panny Marie
jakož i sv. Anny jsou v pravdě umělecky provedeny,tak
že budou nejen vždy nejlepší ozdobou našeho kostela, ale
i chloubou a odporučením Vaší ct firmy. Mohu Vaše Bla
horodí ubezpečiti, že v případě potřeby se jen na Váš
umělecký závod obrátím a jej též, kde jen možno bude,
odporučím. V dokonalé úctě

Luková, 1./8. 1904. Fr. Král, farář.

Velevážený Pane!

8 potěšením vyslovuji Vám dy za krásné provedení dvou malovaných oken Srdce Páně a Panny Marie
do kostela mého rodiště. Obě postavy jsou přirozené,
tváře volebné a výrazné, roucha až do podrobností pěkně
provedena Ornaménty jsou k celku přiměřené a ke go
tické klenbě presbyteria vhodně upraveny, barvy světlejší
voleny a velmi souladně, tak še souměrn celek činí milý
dojem a slouží k ozdobě kostela. Přejí Vašemuopravdu
uměleckému ústavu nejlepšího zdaru, pozdravují Vás a
jsem v úctě oddaný Fr. A. Slavík, školní rada n. o.

V Domašíně a Vlašimi (Čechy), 11./4. 1904.

Veleoténý Pane!
Za vkusné, umělecké provedení oken Važnosti po

vinné díky vzdávaje, sdělují současně, že se všeobecně
samlouvají. Jsem úplně spokojen.

Y dokonalé úctě Vašemu Blahorodí oddaný

Vyškov, 25./4. 1904. Fr. Kroutilik, děkan.

. .. Provedení okna, respektive malbysamé, došlo
všeobecného uznání a pochvaly. V zastoupení pána faráte

Dvorce, 19./4. 1904. Fr. Hlavica, kooperator.

Velovášený Pane!

Dovoluji si Vám sděliti, že jsem s provedením oken
pro náš kostel úplně spekojen; jsouť úplně dle mého přání
a dle vyhledaného vzorku zhotovena

V úctě dokonalé oddaný

V Bilšicích, 80./4. 1904. Jose! Herzig, farář.

Pan B. Škarda, Brno!

Podepsaný jménem celé obce projevuje uspokojení
Yašema Blahorodí za opravdu umělecky provedené okno.
Překvapuje každého, še Vašemu Blahorodí bylo možno
-v tak kratinké době tak umělecky je provésti. S vše
obecnou chválou pojí se přání, ostatní okna také malbou
okrášlití. Projevuje Vašemu Blahorodi za velmi zdařilé
dílo svůj upřímný dík, budu se vždy snažiti Váš umělecký
ústavco nejvřelejivšudeodporučitia snamenámsevúcté

Yaltéřoviceu Fulneku, 1/5. 1904 Felix Gerich,rář.

Vaše Blahorodí!

Podepsané ředitelství děkuje Vám zs rychlé a pěkné

provedení okna do gymnasijní kaple zdejšího ústavu.obraz sv Josefa Kalasanského, patrona kaple, i jeho
románské barevné orámcování ornamentální úpluě uspo
kojují a jsou Vaší úrmě ke cti.

Z ředitelství čes. obec. gymnasia v Kyjově. dne 6/6.
Josef Kivsana, ředitela konev.

Velevážený pane Škardo!
3 potěšenímdovolují si teprve dnes sděli'i, že mi

nulýpo dlek Váš montér práci dokončil. Všechna malovaná kostelní okna (7) nejen mrtě, ale i osaduíkům velíké

překranodí a radost spůsobila; též všichni důst. pp.panpatronátuí komisař a jíní hosté u příležitostiletošní visí
tace vyslovili se nad prací Vaší velice pochralně.Zvláště

krásná a uměleckyprovedené jsou okna s obrasy sv.Václava a sr. Vojtécha. Račtež přijmouti proto mé nej

upřímnější Šk sa rychlé, mistrné a při tom tak lacinéprovedení práce. Okna se všeobecně líbí a zůstanou
vzácným skvostem našeho chudičkého kostelíka. Neopo
menu nikde Váš umělecký závod co nejvřeleji odporučiti.
S nejlepšími díky Valnosti v dokonalé úctě nejoddanější

Václav Šrámek, kaplan.
Brozany u Terezína, 6/7. 104.

Slovrutný Pane!
. .. 9 oknem jsem nejen já, nýbrži všichninavětě

hlavního oltáře a bude sároveň mluvčím pro P. L. firmu
Vaši, že není třeba pro dobrou práci kostelní zajíždětí až
do ciziny.

Kyjov, 7./6. 1904. Valentin Stanék, katecheta.

Pan B. Škarda, Brno!

Dnes byla okna zasazena a považují za svou milou
povinnost Vám své největší uspokojení vysloviti ss vý

tečné a bezvadné provedení těchže. Děkuji Vám a ujišťajíVás snovu, že Vaši firmu při každé příležitostí co nejlépe
doporučím a snamenám v plné úctě

Vídeň, 8/7. 1904. Arnošt Lindner, architekt.

Vysvědčení.

Umělecký ústav pro malbu atd. p. B. Škardy v Brně
dodal pro domácí kapli našeho mateřského kostela ctihod.
Školských sester v Morav. Třebové podruhé již dvě nová
velká okna s malbou na skle. Dotyrzujeme pak, že jsme
ak po stránce umělecké tak co se ceny týká úplně apo
ojeni a doporoučíme proto firmu B. Škarda, Brno upřímně

každému.
Klášter ctihod. Školských sester.

Jan Hlačik, emer. farář, spir. ředit.
V Morav. Třebové, 13./7. 1904.

Vaše Blahorodí!

Dík pečlivému balení došla okna v plném pořádko
a byla zasazena. Jest to přední a největší okraea našeho
kostela. Zasloužená pak a všeobecná je chvála šťastného
uspořádání barvitosti a pečlivého 8 dokonalého prove
dení, které veškeré naše očekávání překonalo. Přijměte

roto, ctěný pane, náš největší dík za námahu 8 počiivost
aši, kterou náš kostelíček největší ozdobu získal.

Za představenstvo kostela 87. Oldřicha
u Pirka (Štýrsko), 1:./7. 1904. Val Kapun, faráf.

Blahorodý Pán, pan B. Škarda, Brno!
Ochotně dosvědčují, že dodaná 2 malovaná okna

pro chrám Páně v Prasinovicích i co do uměleckého pro
vedení i co do ceny mne i jiné pány i náhodou zde pří
tomného dokonalého znalce p. c. k. inženýca úplně uspo
kojila. Přeji závodu Vašemu věcho zdaru!

V Prusinovicích, 15./10. 1904. Josef Lužný, farář.

Vaše Blahorodí!
Obdržev Vašnostin list ze dne 13. t. m. a účet ze

dne 14. t. m. sděluji, že jsem s okny spokojen ajže se
všeobecně líbí.

S pozdravem 'přátelským trvám Vašnosti v úctě

oddaný Fr. Kunetmůlier, arcikněz.
V Norém Městě (Morava), 17./10. 1904.

Ctěný Panel
... Okno se líbí; je hezké.

Fr. Klus, děkan.
Košice u Katné Hory, 17./:0. 1904.

Ctěný Panel
Prosím byste prominul, že jsem dosud neodepsal

na Váš ct. list ve kterém mně posíláte účet
S okny jsem velmi spokojen a líbil
socedůst. pp. arcibiskupům,

ležitosti co nejlépe doporučovati. Se ardečným pozdravem
a v úctě X. K. Slominski, probošt.

Kacsika (Bukovina) 12./11. 1.04.

Pan B. ŠKARDA, umělecký ústav
broušení skla v

Podepsaný kostelní konkurenční výbor klade sobě
za čest vzdáti Vámvřelý dík za umělecky 8 solidně pro
vedené zasklení oken v katolickém chrámu Páně v Orlové
barevnými skly kathedrálními. Veškerá okna, počtem 39,
mezi nimi 3 růžicová o 4 m. v průměru jsou provedena
v krásných harmonických barvách a jak kolorit taki pro
vedení se líbí každému. Poněvadž i cena je velmi mírná,
můžeme ctěný Váš umělecký závod věnde Co nejlépe do
poručiti. Přejíce Vám i uadále plného zdaru, trváme
s veškerou úctou

Kostelní konkurenění výbor.
V Orlové, dne 20/Lz. 1904 Předseda: P. Kanla.

pro malbu, leptání aě.
3

Josef
Krejčík

V PRAZE,
7 umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné Číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporušuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
Pilovécesty, jen Boší hroby, kříše, kasatelny,
ovědníce, eny, konsoly,sojový lustry, pulatd. dle slohu kostelů,řesané rámcena obrasy,

premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a
růsné předměty hodácí se sa dárky.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas nákrčníky, WE

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

(> kanafasy,"l
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji vclectěnému 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. 1836. Velké náměstí čís. 136.

PV
PIANINA

a HARNONIA

: nejnovějších
soustav |- levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna
AL. HUGO LHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

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

Cenniky zdarma a franko. Pochvalná aznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

JÍCÍICÍCÍLÍCÍCILÍÁCÍCÍCÍCÍE

'oOoOOoOooooowoooooooco=

Vína
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtigán,
Hradec Králové, Adalbertinum.

'"oooooOoo *



Zboží lůžkového.
elezný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Úplné výbavy nevěstám.
Kiustrované cenníky zdarma a franko.

JAN OTOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí 32.ooo

Chemické JAN KALIS,
GiděníA DAPYENÍŠAlŮ|"a sro

i jakýchkoliv látek
Výtečné kaposní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny

ro nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.
ústavu

v krásných ořechových skříních.

JAN MACH
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

řetízky, prsteny, náramky, jehly

KAXXXAXXXIXXOXOAOCX

a j. v nejmodernějším provedení
S úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mirnýeh
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
s na požádání zašle.

Důvěry hodným zásilky na výběr téš i na splátky
% Půjčuji za nejmírnější poplatky %f bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

xmaškarní mr Kávu m
x a divadelní X|Královéhradeckousměs
a dl obleky X velmidobrouzasílámpoštouvyplaceněpo5 kg,
5 všech druhů. 1 kg.za 2 koruny50hal

Sa | Ghrudimskouzdravotnížitnoukávu
% obleků histor ických. Ročteučinitione Bada3 mojívz0ro00
% Antonín Měkota, obaluhouúplněspokojení,

še HradeeKrál.,Pětidomy,č.288. H Chru di ms k ýAXRAAXXAAIOAOOCOCC v Hradci:Králové.

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

IUSTRY
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradol Král.

č. 280. = M“ č. 280.
proti hotelu »Merkur«.

dleliturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové<a
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.

svíčky a obět. před
měty promístapout

nická, prvnější pří
padnými obrázky o

svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíceobětní"i

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : ručuje veledůst. kruhům
biřmováníse stuhami — duchovnímnejvětšíspeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální aklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.3.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

u“ c.
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, obrazůa j.Bo

140
Áyres
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Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan sťanék,
Konviktské ul.,
dlelně na kostel '
s doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,
lampr, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob.: a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © oAní slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukáskn, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškerá výrobky a slacení ručím. Největší výroba s
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednodujšího do nejstkvostnéjšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky deseenné. Vše posílám již posvěcené.

Prahasi, ul.
Kar. Světlé

čís. 19n, roh
pasíř spe

náčiní, dovoluje
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(8) Bouře roské zajímavým způsobem od
rážejí se v inteligenci Západu. Vědecký zájem
o každý zjev koltarní projevil se moeněi tady
a činěny hned otázky po příčinách vzrušojících
událostí. Tvrzeno nejdříve, ča organisované
dělnictvo hlásí se o svá práva, a mínění to
zdálo se býti pravdivým, protože dělnictvo jalo
se provázeti své manifestace i myšlenkou ná
boženskou, majíc y čele kněze Gapona, jehož
Činnost posud zahalena jest temnotou a ob
jasněna bude snad v čase badoucím.

Vedle názora, že dělnictvo dožadoje se
úpravy mzdy a pracovních poměrů, zazname
nati jest však hned současné mínění v listech
Rusku nepřátelských, že prý to vlastně sociální
revoluce, a voláno tak na Západě ještě dříve,
nežli krvavé bcoře nastaly. To jest pozoru
hodno a povídá dosti zřetelně, že v Rosku již
dávno k výbacha pracovaly agitace cizí smě
Šujíce se s hnutím, vyrostlým z domácích ko
řenů. Ostatně ruská inteligence, jak dověděl
se pisatel těchto řádkův od věrohodné osoby,
jižloní v létě v Paříži vypravovávala, že vRasku
revoluce se přihlásí a že o tom vláda dobře
ví. Odtud si také jest dobře vysvětliti, proč
vláda roská užila hned nejostřejších prostředků.
Jest tedy rozhořčení, že car dal stříleti do
dělníků, velmi naivní.

Cizím agitacím bylo snadno akrýti své
účely, ježto v raských bouřích požadavky děl
nické kombinovány jsou tužbami politickými,
otázkou universitní a konečně i řáděním nihi
listickým. Jest tedy právě odehrávající 88 e
pocha dějinného života raského velmi složita
a různé elementární projevy její posud jsou
těsně spojeny, nepřipooštějíce určitějšího roz
střídění.

Jsou však mnozí, kteří bouřné události
raské zjednodašají názvem politické revoluce.
U nás na příklad Masaryk přednášce své, v níž
chtěl bnatí raské podstatně objasniti, dál název:
pokusy o ruskou konstitaci. Pochybil. zajisté,
neboť právě on jako sociolog měl cítiti potřeba
a povinnost oceňovati hnutí jako složitý zjev
společenský; oa místo toho však hledisko ú
čelnosti přenesl v nepřináležející mu oblast

FEUILLETON.
Ohnivá láska.

Píše J. S—a.
IL

Večer — dva dny po muzice — bedlivý
Vořecb při záři úplňku sekal rychle nožkami kolem
tyčkového plotu Horálkovy zahrady, čmuchaje
starostlivě, neblíží-li se néjaký škůdce. Najednou
začal vyjeveně povykovati, jako by někdo kradl
celou zahradu i s plotem. Na zohradě zadusaly
těžké boty, starý Horálek šel se podívat, kdo jeho
milého blídače podráždil k tak pronikavému hu
bování. Vořech jako posedlý hned skočil k tyčkám,
bned odskočil jako odražená kulička zpět a s hla
vičkou vztýčenou vyrážel melodii čím dále divější.
— Nějaká postava vzdalovala se zvolna k soused
nímu lesíku, Staré oči mlynářovy už Špatné roze
znávaly; ale Horálek tentokrát dovedl doplniti
nedostatečnou službu zraku vbodným nápadem.
Vzpomněl si, že právé před minutkou Bětuška se
tiše vytratila někam na dvůr — a už to měl
v blavě srovnáno. »Aha, to jsi ty mizero, viď l«
zasiptél za odcházejícím.« Jak se mi tu ješté jednou
ukéžeš, pustím na tebe brankou Vořecha, rozu
míš! Já ti, myslím, zaženu chuť na táčky/« A
plácaje se Širokou dlaní do prsou, dodával s hla
vou slavnostně vztýčenou: »To já jsko otec ne
dovolím, abys mi bolku bláznil, ty taškáři jeden l«

Tu se již odcházejícíobrátil a nevšímaje-si
znova sesíleného štěkotu Vořechova, vrbl přesplot
Horálkovi do očí odvetu: »Js Vám zas povídám,
abyste se mnou nemluvil, jako bych byl z pa
zderny. A to sám víte, že Vám za Bětuškoužádný
princ chodit nebude. Já ji bláznit nepotřebuju;
Vy to víte, že moe má už dávno ráda. A máte-li
ten malý klepálek, já dostenu od tatínka taky

V Hradei Králové, dne 3. března 1905.

příčioného objasnění. Řešíť Masaryk nynější
hnatí raské jako nějakou matematickou úloba,
ač patroa jest složitost hautí okládajícího se
z prvků a ač prvky tyto mají také své zvláštní
příčiny.

Rozhodaě jest jisto, že pracojí v Roasku
cizí peníze k vnitřníma rozvratu a oslabení
říše a neméně jest jisto, že ozývaly se často
výkřiky pro revoluci sociální, Kterak tu možno
tedy mluviti o pouhých snahách o konstituci
a revoloci politické? A přec u nás „Čas“
a Masarykem ve všem spatřují jen a jen idea
konstitoce a to 8 takovoa přímou a ku předu
ženoncí se setrvačností, že podobají se onomu
učenníku čarodějovu, jenž ukradeným od oči
tele slovem poručil koštěti nosit vodu a v ní
se utopil zapomenuv, jak říci „přestaň“!

Masaryk zejména ve své přednášce seřadil
všechny předchozí projevy ruských lidí a této
své práci podšinul zdání postupné vývojové
přípravy ke konstituci, takže třeba říci jen
konečné „amen.“ Ale to vše jest samá přímo
čárná theorle, jíž odporují skutečné poměry.
Ruský život se tak nevyvíjel jako v zemích
západních a maje svůj zvláštní ráz, akazuje
mnobé protivy a nesrovnalosti světa moder
ního v inteligencia starého v lidových vrstvách,
najmě zemědělských, které tvoří ekoro deva
desát procent všeho obyvatelstva.

A všechny protivy překlenouti a všechny
bolesti jako universální lék vyláčiti má kon
stituce, konstituce bez nutných přechodů v po
měrech státoprávních? Nechbápají tito nezvaní
předpisovatelé receptů, že hlavní jádro ruského
lidu, zemědělci totiž, nemají pro konstituci
nejmenšího pochopení a že parlament byl by
bodovou bez základův a zřízením bez uvědo
mělého účastenství? Ovšem chápe každý přítel
slovanské říše, že jest co nejdříve odstranit
zboubnou vláda byrokracie a přijati ve státní
správa živel Jidové inteligence, a stane ge to
těmi formami, které budou za příhodné uznány,
aby v ně oděn byl hotový obsah daného mo
umenta národního života. Jistá shoda se zá
padní konstitací nebude při tom nezměnitelným
účelem, nýbrž jenom přirozeným následkem
vlastních potřeb: tak něco jako sněm delegátů
semstev.

bezkou pomoc. A jsem chasník pořádný, roz
umíte!s

»Hm, pořádný; povídeli — povídali. Jako
bys měl krátkou paměť a zapomněl, jskou lotro
viou jsi mi provedlle

sKdyž jste byl mladší, taky jste byl rozpu
stilejší než teď. Kdybych byl tenkrát věděl, že
bude Bětuška na mne brát, byl bych Vám místo
toho šelmovství koupil novou vestu, abyste ne
strašil s takovou roztrhanou. Však mne to stejně
mrzelo.«

»A vida ptáčka«, vyrazil Horálek znovu,
»ještě si ze mne tropí smích, že jsem spořivý,
Však já vím, že bys to s tím mým mlýnem brzy
doklapal. Tebe nemrzí nic, já té znám, jak se do
vedeš dělat hezký; a po svatbé bys mne trestal
ještě víc. A teď téhni, ať tě tady nikdy nevidím.«

»No, když už máte místo srdce násobilku
a chcete trestat vlastní dobré dítě, teda dobrou
noc; beztoho s Vámi není žádná rozumná řeče,
odsekl rozčilenýFrantík Sebnalův a odcházel brdě
od plotu. Starý zaklapal dvakrát ústy, již jíž se
mu drala na jazykostrá. odveja, ale máchl rukou
a v průvodu uklidněného Vořecha, který lísavé
šermoval buňatou oháňkou, dusal do mlýna. Přede
dveřmi začal sí hlasitě ulevovat.

Bětuška měla oči zarudlé. Slyšela všecko.
Stavěla se klidnou, sale bylo nad její síly potlačiti
na venek vnitřní rozčilení. Celá se třásla. Kolikrát
už jí tatínek řekl: »Na toho Francka nemysli;
když se tak skotácky zachoval ke mně starému
člověku, bude ti dělat ještě hůf. Cbodí za tebou
bobatší chasníci.« To se snadno řekne, ale těžce
podrobit překypující cit komandu rozvážného roz
umu. Bylo tomu asi dva týdny, když s Frantíkem
u plotu nepozorovaně rozmlouvala. Mládenecmluvil
tolik rozechvěle, někdy se zakoktával nebo se náhle
zamičel; oči mu přímo hársly. To nebyl ten bujný
Frantik, jak ho znala do nedávna. A naposled

Imserty se počítají levně.
Olmova vychásí v pálek v poledne.

: |

; Ročník XI.

Masaryk odporučuje konstituci tvrdí, že
jediná pomoc jest v tom, aby spojené úsilí
dělnictva, jako representanta lidu, a pokrokové
inteligence carism svrhlo. Representantem ru
ského lidu jest však zemědělstvo a nikoli 80
cialistické dělnictvo, jehož životní názor ruší
plnost života nejen individneluího (jednotlivců),
nýbrž také celkově národního. Celý program
socialistický jest negace (převrácením) pravé
koltary a zdravého sociálního pokroka. Nelze
tedy pochopit mínění Masarykova o jediné
pomoci skrze socialisty, když již theoreticky
program jejich ukazuje na rozvrat ještě větší,
nežli jsou choroby raského života, jež mají
býti léčeny.

Pochvalaje-li si Masaryk, že inteligence
jde již s dělnictvem, pak zase třeba rozlišovat.
Připouštíme, že jistá část inteligence přimkla
86 k dělnictvu, ale jest také nesporno, že jiná
část inteligence sleduje reformy státní za úče
lem ozdravění státního organismu, z kteréž

říčiny nelze strkati všechna ioteligenci pod
jeden klobouk socialistický. Obojí inteligeoce
však podporováním vnitřních rozvratů osla
buje říši a její budoucnost v kritické době
války, a pak vtírá se málo lichotivý úsudek,
že projevuje více ztřeštěného radikalismu a
povrchoosti, než moudré vlastenecké rozvahy.
Velmi zaráží také, že ona inteligence Masa
rykova neodsoodila anarchistické vraždění.
Bude asi takového přesvědčení jako u nás
„Čas“, jenž po zabubeví velkoknížete rozpoznal,
že anarchisti chtějí tak odstranit kořen zla,
způsobem nezákonným. To není již nic jiného,
než že účel posvěcuje prostředky. Vůbec „Čas“
revolační hnatí ruské láská zvláštní pochleb
nou přívětivostí, kdežto doma každou hloupost
opatrnicky analysuje (rozkládá), usuzuje na
její důsledky, anebo hřímá pathosem(v nad
Šení) mravního rozhořčení. Také v mluvě o
Raskao zapomíná hesla Havlíčkova, jež nastr
kuje před oči na štítě svém, že „všechen pokrok
se na cestě rozumové a bez násilí nejlépe děje.“
Všechny vývody Masarykovy i „Času“ o zále
žitostech ruských jeou velká motanice slov
bohatých protiklady, jsou sofistickou (chy
tráckou) podporou živlů, majících za účel,
oslabovati celý ruský národ, jehož neštěstí jest->-—=—=—>> >>>> >€6
mluvil tak něžně, až se s Bětuškou točila celá
zahrada. Sklonila zapýřenou tvař a podavší ho
chovi chvějící se ruku, odcházela beze slova do
stavení. A v jakém rozčilení ztrávila celý večer!
Ať se chápala čehokoliv, ať hleděla mysl zaměst
nati nejpilnéjší prací, pořád ji pálily ty dvě černé
oči Franckovy do srdce jako dva řeřavéuhly. Už
se docela na sebe rozlobila; dřív byla volná jako
ptáče, odbývala dotěry zvonivým smíchem, a teď
— teď bylu jsko v kleštích. Takové prudké, zží
ravé roztesknění ji jímalo! Dupla si nobou, snažila
se zpěvem rozptýliti dotud nepoznané, kouzelné
pouto, ale hlas jí selhal. Už nebyla tou dřívější
kurážnou Bětou. Dřív si ráda zažertovala s mla
dými hochy, nyní však mluvila s nimi jen úsečné,
odbývala je přímo drsně. Taifka a bratry měla
před tím tolik ráda, že by byla pro ně do ohně
skočila. A teď? Kdyby se všichni ve vantrokách
topili a Francek s nimi, nejdřív by podala ruku
Franckovi. Ty oči jí přímo učarovaly; sama si to
říkala, někdy se zrovna na Francka rozlobila, že
se jí vtírá do mysli ve dne i v noci, takže všecko
často poplete. Ale hněv byl zase brzy vystřídán
horečnou roztoužeností, aby s ním takhle sama a
sama mohla stále choditi a bez vyrušení s ním
hovořiti. Jak by se jí ulevilo, jak by výskala ra
dostí!

Starý Horálek, vkročiv do světnice, odkašlal
si a hned spustil: »Ty jsi zas brečela, viďl Pro
toho taškáře zpropadeného děláš jsko bez roz
umu. Ostatné je líp, když si popláčeš chvilku teď,
než abys brečela celý život.«

sA proč bych musile plakat celý život?
Však Francek není z nejhorších.«

sTak, tak; jen poučuj starého tatíka, jen
poučuj. Až překoušeš, co už já snědl, psk budeš
říkat, te tvůj táta byl nejrozumější člověk.« A starý
začal znovu rozkládat několikrát již opakovanou
lotrovinu, kterou na něm spáchal před třemi lety



neštěstím i všeho Slovanstva. Všechen posměch,
jejž průběhem války „Čae“ na Ruskochrlí,
nepokrytá radost nad každou ruskou porážkou
dosvědčují, co všechno český národ nechá si
líbiti a jak hluboce již cizácká realistická f
losofie naše národní tělo prožrala. —

Z kněžského ráje.
(3) Kdo by chtěl, aby kněžstvo zůstalo

zrovna tak nuzné jako za časů apoštolských,
stavěl by se proti zcela přirozenému vývoji
cfrkve. Za nynějších spletitých sociálních po
měrů nelze si představiti, aby kněz byl od
kázán jen va libovolné almužny, i kdyby cbtěl
vésti život nejprostější. Jest dávaou dějinnou
zkušeností, že za všech časů těch, kdy církev
již svoji organisaci dokonala, chudoba kněžstva
měla všdy horší mravní následky než veliká
zámožnost téhož.

Není potřebí pátrati po příkladech daleko.
Vzpomeňme jen na „reformaci“, jakou busitská
šlechta s měšťanstvem provedla na jmění du
chovenstva. Ožebračený kněz husitský ocitl se
v krajní bídě. „Svobodné hlásání slova Božího“
stalo se pro něho prázdnou formulí, poněvadž
—nechtěl-li hlady zemříti — musil se pod
řizovati svým skoupým chlebodárcům, kteří
skonfiskováním zboží kněžského tolik zbohatli.
Ze smutné závislosti hmotné vyvinula se zkrátka
veliká závislost mravní. Před světskou vrch
ností třásl se ubohý kuěz daleko víc než před
konsistoři.

Rozumí se samo sebou, že do stava tolik
porobeného a bídně placeného málokterémo
vzdělanému mladíkovi napadlo vstoupiti. A
tak z nedostatku kandidátů přijímáni za kněze
netoliko pouzí nenčení řemeslníci, ale i po
běhlíci a zločinci trestu uprchlí.

Již Rokycana, osobní přítel Husův, musil
se ozývali proti tyranisování kněžstva zpap
nými laiky. Napsal ve své Postille o troufalosti
laikův mimo jiné: „Též oynie chtie, aby již
k jich vnoli (kněží) kázal, což úředlníci páni
rozkáží, a pokud rozkáží, aby jim tak kázali.
Áno bude pán pravé hovado nerozumné, aneb
Purkrabie hlůpý, a bude knězi rozkazovati. A
to jest proti zřézení božéma; neb nemají se
stavové světští plésti v duchovnie. Ale již
chce rozkazovati, neb jim nelibo bývá když
jim pravdu pravie!“ Rokycana též dokazoval,
jak kněz pochlebně mlaví pro kus chleba i o
pánu nešluchetném. (Erben.: Výbor I., 740—
741. Musejník 1879, str. 134). Panstvo kněze
docela i surově políčkovalo a karabáčovalo. A
za ty surovosti udělovalo duchovním tak že
bráckou almužnu, že. kněží k vůli zvýšení
svých příjmů Ševcovali, krejčovali, ano i farní
šŠenkysi drželi. Buďtež zde ještě připomennta
slova moderního dějepisce, protestanta Denisa
o tom kněžském ráji z doby husitské: „Farář
najímán byl na dobu neurčitou, někdy na půl neb
i na čtvrt leta; nelíbil-li se, beze všeho byl pro
puštěn. Ubožák nemaje ani prostředkův, ani
Pomoci, ani výživy, hleděl jen úslažností zalí
biti se pánu svéma, poddával se všema poní

V
Francek: «Takovou pěknou hrušku »hrabénku«
jsem měl! Právě loni se mi při bouřce rozpůlila,
Měla hrušky, že se na ně srdce smálo. Povídal
jsem několikrát: »Kdo mi jednu utrhne, pokud
Je sám nesečešu, všecky prsty mu urazím.« Hlídal
jsem si ji jako oko v hlavě. V neděli jsem pod
ní sedaval a spával, aby se nikdo neodvážil, A když
tak jednou pod stromem spím, přijde šelma Franta,
vzbudí mne « povídá: »Strejčku, ty hrušky už
mají čas, ja Vam je očešu, chcete?« A já na něj:
»Hnáty U přerazím, ty taškáři mizerná a už se
m! pakuj ze zahrady!« Franta se vytratil a já
spal dál, hezky tvrdě; tenkrát jsem měl ještě ně
Jaké spaní! A on, duše zlodějská, zatím přistavil
řebřík a co tu podruhé tvrdě spím, skoro všecko
otrhal. — Já ho trhat neviděl, ale bned jsem bě
žel k Sehnalovům a spustím na kluka bandur
skou. Ale on se dovedl přetvařovat jako Jidáš a
tak povídal jako neviňátko: »Jak pak bych si to
mohl, strejčku dovolit; vždyť víte, že jsem Vás
sám budil, že jsem se Vám sámk česání nabízel
a Vy jste mne vyhnal, tak šeredně jste mne vyb
nal! A tak jsem šel domů. To Vám jistě udělal
nejaký špatný, smělý člověk, Však já sám na něho
přijdu a potom Vám bo vyzradíme.

Co jsem měl teda dělat? . Věřil jsem svato
svatě; až se tu najednou dozvím, jak ten šelma
sám se kamarádovi pochlubil, jak prý na toho
dědka Horálkova vyzrál, Budil mne jen proto,
abych „..om tím spíš věřil, že sám tím škůdcem
být nemohl. — A takovou duši podvodnou, zlo
dějskou bys chtěla za muže?«

»Rány Boží, tatínku, copak kradl?: Vždyt
jste předešle sám říkal, že jste nalezl ty otrhané
hrušky všecky vedle seoe v pylli«.

„ sÁL si, ale podvodník je podvodník, roz
umíš! A ještě k tomu všemu tolik si mne dobí
roi. ——

Běta se dala znovu do pláče...
(Dokončení.)

žení, přijímal všecky podmínky, častov hrabších
roskošech vyhledával raději zapomanutí na
bídu svou.“ © .

A tak ta „evangelická“ chudoba měla: ve
středověku jen za následek mravní ponížení
kněze existenčně tolik závislého. A že tato
bída sváděla kněze k dalekohoršíma častějším
nectnostem než bývalé bohatství z času Otce
vlasti a Václava IV., o tom podávají nejpo
chmurnější doklady soudní protokoly konsistoře
husitské. Ožebračení kněží vydírali na lida
vysoké štólové poplatky, někdy přímo dran
covali; beze studa lhali, že ten neb onen ne
božtík rozhodl se v posledním okamžiku svě
řiti jmění pozůstalé jejich rakám. Kněží pro
chudobo svoji smlonuvali s pány zcela nespra
vedlivě i odprodej zádušního jmění, jen když
za to obdrželi uějaký ten groš na hotovosti.
Lid si stěžoval, že jest od kněžstva příliš „ša
cován“ a nazýval vydíravé kněze „berky“.
Svatokupectví bujelo hůře než za věku Václa
vova. Rokycana stěžoval si, že kněží málo
proti nekřesťanským zlořádům káží. Bylo to
však pochopitelno. Sám Rokycana napovídá, kde
příčinu takové nedbalosti hledati. Praví totiž
o kněžích: „Právě jako onen věžník (blídací
pes) starý, když blaohne jednů: hav! a jednéť
(jakmile) mu vrže kos chleba aneb taléř, hnedť
nechá. Takéf oni, když mají dobré bydlo a
palec jim podmaže, hnedt vše odlebčí.“ (Mu
sejník 1879). Kde byly tedy apoštolské mravy
pří evangelické chudobě? Zmínili jsme se zde

ského kněžstva přímo vyplývaly a nemíníme
se zde rozepisovati o jiných nejpohoršlivějších
zlořádech, které byly nepřímou výslednicí koa
fiskace majetku duchovenstva. A byly to zlo
řády tak četné, tak škandální, že se někteří
kněží vůbec vzpírali státi se správci kališné
církve. Ostatně jsou to věci celkem známé, A
známo též jest, že přílivem protestantství do
Čech majetkové i mravní poměry kněžstva jen
se zhoršily. Kněží přestupající k protestantstvn
říkali, že „se dávají pod pána“, čili že přetr
hujíce poslední pouta s konsistoří je vížící,
vkládají na sebe jho vrchnosti světské zcela.

— královské kněžstvo! Zač platil nazný pastor
v protestantském Německu, o tom podává
smutné doklady Jansen. Zubožený a mravně
schátrálý „služebník slovu Božího“ byl v Ně
mecku vedle žida a ženy v největším pohr
dání? A v Čechách? V samé hospodě styděli
se slušnější lidé vedle kazatele seděti. Bylo
lidové přísloví: „Na lotra, knězi a kata žádné
přísahy není“ (Winter: Život církevní, 684).

Toho by si měli povšimnonti nezkušení
oprávcové kněžstva, kteří luštíce akademicky
existenční otázka našeho kléru, poukazují, že
apoštolé nic neměli, že chodili v rouchu, nej
prostším a přece... Pokrokoví lidé chtějí
míti pokrok ve všem, říkají, že církev jest zpá
tečnická, ale přirozenému rozvoji jejímu sami
kladou překážky, Oni nechtějí, aby církevní
ústrojí zachovalo stejný krok s duchem doby.
Bůb sám ví, co by všecko musil nyní kněz
konati, jak kázati a jak věřiti, kdyby byl tolik
závislý na almužně svého patrona jako v době
husitské. Člověk, který sotva má ponětí o slo
žitých otázkách náboženských, odvážil by 8e
diktovati dle vlastusho nápadu. Či nemáme se
učiti z historie zcela ničemu? Máme zavírati
oči před důsledky tolik pochimurnými? -Sami
evangeličtí faráři nyní nepřímo přiznávají, jaké
chyby „reformační“ konfiskací se staly. Sami
se. ozývají, že dosavadní chudobo duchovenstva
jak. evangelického tak «atolického nelze déle
spášeti. Někde kaplan jest skoro na štólu od
kázán, úřaduje pro stát zcela zdarma a — na
jednou se před ním ještě vytasí „humánní“
pokrokář s josefinskou štólou, třeba že dobře
ví, že by za takovou almužnu jiný intelligent
ani prstem nehnol. Okřídlené slovo „nic jim
nedávejte“ stále se opakoje, ale nikdo zároveň
neradi: „Nic od nich neberte“. Kněžská to
bolka musí býti stále otevřena — vždyť na-ni
útočí i topitelé víry katolické. Co všecko musí
kněz rozdati, jak mnohostranně se obětuje
všem, to ani hodní jednotlivci neznají. Zde po

zná. Kdyby se mělo souditi o knéžstva podle
socialistické žurnalistiky, myslilo by se, že
jsou duchovní Šmahem největší vydřiduchové.
Co komu kněz dobrého udělá, to velmi zřídka
bývá v novinách uveřejněno. Kněr to do ve
řejnosti neblásá ze skromnosti a obdarovaný
často již pouze proto, že se stydí za svoji
vouzi, mlčí též. A tak i v konservativních li
stech o dobročinnosti kněžské příliš málo čteme,
Když však někdy kněz při projednávání štóly
přestřelí, hoj; to je jiná! Vášeň hněvu a msty
jest vždycky snadnější a trvalejší nef cit vděč
nosti. Již se kydá hana v několika listech na
jednou. —

Za nynější mizerie hospodářské žádá dělný
lid obyčbjně od kněze víc než- od- jiného dr
žitele hospodářství.To ovšem oznati se musí,
že by poměry hospodářského dělničtva měly

kdyžčasto nemá“s polnosti abi tolik, co sa
rok do bospodářetví dal! Při tom. be leckde

kládejí farní polnosti za obecní majetek, A
Jik zvláště založskéko: sacha rarální fary
„splakaly nad: výdělkem! To uzná jen rolník,
který zažil stejných svízelů. — A jak to do
padá teprve, pronajtme-li farář vše po kouscích
jiným! Obdrží nájma sotva polovinu než Jiný.
Žalovati nesmí, nechce li býti cuchán ve všech
protikatolických listech. O děkanovi v mém
rodišti se říkalo, že prý mu nájem vynáší pět
tisíc; a proč prý už takový starý páns tolika

nasašenými tisící nejde do peusa! vokynh lidvěřil, že by už měl pense čtyry tisice (!!) Zatím
nikoli od děkana — ale od uvážlivého laika
ze sousední obce, kde byli děkanovi nájemníci
— slyšel jsem tohle: „To on jemnostpán vždy
cky asi v sedmi nedělích s hůlčičkou 8e do
belhbá k nám, promlaví s nájemníky, ale groše
nedostane nikdy ; staví se v hospodě na čtvr
tinka piva a pak odchází s takovou kapsou,
s jakou přišel,“ Jeho nástupce, prostomyslný,
dobrosrdečný muž, vzdal se hospodářství zcela
a pronajal vše. Kekl: „Kdybych chtěl být rol
níkem, mohl jsem před čtyřiadvaceti lety dostat
statek beze všech studif.“ Ptám se ho jednou:
„Jakpak, jemnostpane, tisíc zlatých Vám přece
ten nájem vynáší?“ „Jó, kdyby mi to vyná
šelo, milá dašičko, tisícovku, to bych byl
chlapík !“ — Tak. A daň velikou z polností
platit musí, ať už vvbere kněz co vybere. Ne
dávno mi sděloval přítel kaplan, jak jeho faráři
byla vyměřena daň na 64 korun z „příjmu“
čtyr tisící A on zatím chodák nedostal ani
pět set. A sám kaplan při úmorné práci —
nejde před jedenáctou nikdy spat — nemá ani
na Šaty.

Dobráci tihle pokrokáři! Jakmile kněze
spatří, už by ho rádi ženili. Při tom však ve
svých žarnálech pečlivě se starají, aby zůstal
kněz žebrákem na věky. Kdyby chtěli vážně
přemýšleti, poznali by, že kněz z dosavadních
příjmů sotva sebe vyživí, natož rodinui Není
v jejich mudrování notná dávka farizejství?
Vypočítávají, jak veliké jmění církev má, ale
zamičují, že větší část toho jmění určena jest
pro církevní budovy, pro důstojné konání ob
řadů, zamlčují, co z toho všeho kněz má pro
sebe. — Budiž tedy na všech stranách jasno!
Pryč s pouhými almužnami, nechť jest kněz
vymaněn z dosavadní mizerie; pak bude s tím
větší chutí plniti své náboženské a kulturní
poslání.

Obrana.
Anteušek v „Case". Na manifestační

sjezd dachovenstva v Kolíně a zejména na pro
gramovou řeč p. prof. Bráfa vzmobl se orgán
Massarykův na odpověď, kterou lze nazvati
přímo rasovskou, ačkoliv styl prozrazuje „ve
likého“ českého filosofa. Celá odpověď je „dů
vtipnou“ variací na lidové přísloví „pes žere
trávu, bude bonřka“. Když se sníží list „in
telligence“ až k takovému tonu, že pro charu
kteristikn národní práce českého duchovenstva
nemá jiného obrazu leč „psa, cbladícího si
jazyk v době vedra“, je to dostatečným vy
svědčenítm mravní úrovně lidí, kteří za „Časem“
stojí. Redakce „Casa“ užila kdysi o svém od
půrci elova „mravní lump“, tentokráte snad
řisoudí tento titul pisateli stati o psech.
osud se leckdo domníval, že strana realisti

cká má větší stapeň doševního fondu; když
se však snižuje k nadávkám, je patrno, že je
její samochvála čirou báchorkou. S takovým
nepřítelem je ovšem snadný boj. Zdemorali
sované charaktery vyhazují všude ze slušné
společnosti, proto není chvíle daleká, kdy týž
osud stihne realistické tyránky.

(3) Vzácná kritika muže —filosofa.
Masaryk v „Naší Době“ poznamenává, že prý
se strany katolické proti oslavám Huosovým
pilně se píše, ale také lže(!l). Prý „spisy proti
husitské jsou na př. Sahulova: Kališná
hrůzovláda a pod.; jsou to práce vědecky
bezcenné, čistě negativní, polemické (proti vědě,
protestantismu a moderním požadavkům ná
boženským).“ Takhle krátce, beze všeeh obtíží,
způsobem čistě frázovitým odpravil „reali
stický“ kritik jedním rázem katolické spisy,

ojednávající o době husitské, Jestliže si chce

k tomu nebo onomu spisu, nemůže mu nikdo
brániti; svobodné kritice nesmíme race pou
tati zvláště tehdy, kdy má kritik pro své ná
zory vážné, přesvědčivé důvody. Něco jiného
(však jest zdravá kritika a zcela jinou věcí jest
puušální lhaní a straanické balamucení čte
nářatva. Když už ze všech episů „protihusit
ských“, bezcenných, čistě negativních a pole
mických jmenoval Masaryk jako příklad „Rališ
nou brůzovládu“, potřebí sde poukázati na
farizejský manévr. DobrákMasaryk zná dobře
srdče i ledví své družiny; proto spekulaje
dosti chytře, že již při vyslovení titula „Ka
Jišná hrůzovláda“ věrná jeho četa se zatřese
hhěvem nad tou „klerikální“ drzostí — aviš
bý „Kálišnouhrůzovláda“ do'rakou vzala.'



Zatím dlužno sděliti naší veřejnosti tolik:

listěnázov:„Zhositetví do protestan
tismu“. Jest to II. díl větší historické práce,
v níž se líčí v chronologickém postapu po
zvolný přechod českého husitstva do tábora
protestantského. A „právě v druhém díle bylo
DOtno -pojedpati o pustém řádění klerikální
družinykališnéproti — protestantům a
českým bratřím. Proto nu drahé straně
titalního lista přidán pod opakovaný titul
hlavní—podtitol „Kališnáhrůzovláda“.Ževe
Masarykovoům nad tou smělóstí budou ježiti
vlasy, to lehce pochopíme. Tyto lidi ovšem
reglističtí učenci poučovati nebudou o barbar
ském násilnictví kališného purkmistra Paška a
probnaného správce kališné církve Hlavsy.
Ale proto všecko do nebe volající bezpráví a
rafinoované úskoky těchto dvou násilníků z hi
storie naší se vymazati nedají. Málokdy se
zneužívalo náboženství k takovým úskočným
ničemnostem jako za hrůzovlády Paškovy.
Dále: poněvadž tedy „kritický“ Masaryk ci
tuje za příklad vědecky bezcenného, ano proti
vědě směřajícího a protiprotestant
ského spisn právě „onu kalíšnou hrůzovládu“,
upozorňojeme, že hlavním pramenem — jak
z citování patrno — byl autorovi spis pro
testanta Bartoše Plsaře, který sám byl
mrskán nelítostné inkvisicí Hlavsovou; dále
cituje autor hlavně Tomka 4 Gindelyův spis:
„Geschichte der Bohmiscben Briider.“ Jestliže
tedy sám oď kališníků pronásledovaný prote
stant prostě lže, jestliže zalhává Tomek a
Gindely, pak jest ovšem spis onen nevědecký
a —protiprotestantský. Žekatolickýspi
sovatel nemůže bráti vážný zřetel k rozmarným
pramenům Masarykovým, tomu se 8nad ani rea
listický všeuměl diviti nemůže; vždyť by pak
spolu s Masarykem musil ty rozamy měniti a
opravovati nejmíň každé dva roky. Kdyby byl
Masaryk aspoň tn kníčka povrchně přečetl,
byl by poznal, že autor nespravedlivé proná
sledování protestantů kárá a odsuzuje, Stal se
to „kritice“ Masarykově malér! Že by byla
práce ta negativní, ano polsmická, to může
také tvrditi jen ten, kdo jí vůbec nečetl anebo
kdo chce úmyslně lhát. Autor místo nějaké
polemiky nebo negace vypravoje prostě a ne
stranně průběh napjatého sporu; místo fanta
stické filosofie podává prostá fakta. Bylo by
věra škoda papíru, v díle čistě vědeckém
zdržovati se poukazováním na novobusitské
Švindle a na „realistickou“ lyriku v příčině
basitství. V j'ných spisech katolických bylo za
to polemiky — ovšem věcné — dostatek. A
tak už je vidět, že náš nadfilosof sehnal nitky
ku své „realistické“ kritice jako obyčejně —
ze vzdachu a za svého strannického odporu
proti všemu katolickému.

Jedná se tu ještě o jiné spisy husitské
vydané stranou katolickou r. 1904, které Ma
saryk Šmahem odsuzuje. A můžeme s hrdostí
prohlásiti, že tyto spisy bojají vesměsdůvody
věcnými, že jsou sepsány po pilném studiu.
Uvádějí k vůli poučení lidí omámených vzlet
nými frázemi jasná a nepopěrná fakta; autoři
necbávajíce stranou bujnou fantasii, staví před
oči čtenářstva výroky samých husitů. Spisy ty
mají trvalou vědeckou cenu. Masaryk místo
paušálního, frázovitého odsuzování měl by jako
„realistický“ kritik vytknouti věcné chyby
spisů těch. Tedy vzhůru, pane kritiku, vytkne
te-li prostě faktické chyby ve spisech našich,
tím nás odpravíte nejlíp, opravdu vědecky,
i kdybyste k prostým důkuzům aní slova dal
šího nepřičiňoval. Tedyku práci, těšíme se na
ten boj! Rcete také, když už nás ze lži viníte,
kde a kdo lbal!

Že ani jiné poznámky pronešené Masary
kem v č. 5. „Naší Době“ o katolickém táboře
nedopadají příznivěji než „kritika“ katolických
spisů, na to jsme byli ovšem dávno připraveni.
Masaryk by se masil úplně změniti, kdyby
měl pověděti o nás něco nestranného. Prý
masse věřících z katolického tábora jest ná
boženství lhostejno! Tak. — Snad jsou zde
dokumentem katolické chrámy naplněné zbož
nými věřícími. Pouze tém katolíkům jest ná
boženství lhostejno, kteří se dali poštvati proti
církvi své moderními frázisty, kteří jim za
urvané ideály jinou náboženskou výchovu vůbec
neposkytli. Také dostává svoji lekci Zeyer.
(Aha! ten psal do katolického časopisu.) Prý
by mobla z dopisů Zeyerových poznati veřej
nost básníkův „slabošský dekadentní fetišism.“
Za to filosof Masaryk jest knrážnější než-li
Zeyr. Vědyt statečně prohlásil, že Kristus Pán
dovoloval rozvody. Každá babička nad tím
statečným slovem vrtěla blavou, „ačená“ dru:
žina realistická však tleskala. Vydal učenou
úvaha o „strangalační rýze“ na krku Anežky
Arůzové, aniž se o věci osobně přesvědčil a
tak hleděl zahanbiti docela odborné kritiky,
kteří dle vlastního vřdění o věci dali své
dobrozdání. Prohlásil soucitně, že ve středověku
vědy nebylo, a zatím bere příjmy a vynčuje
na tom vysokém učení, které bylo právě ve

koli v protestantském Německu byla v XVI.
stoleti považována manželka zaotrokyni, která
se má často mrskat, učenec Masaryk řekl
kurážně, že protestantstvím postavena rodina
výše než jak bylo v katolictvu, atd. Cbytrý
„realistický“ kritik vypočítává jmění cír
kevní v Rakousku, ale nešikovně zamičuje,
jakou suma £ těch statků užívají kněží pro
sebe. Ale dost už o těch chytrých nápa
dech. Poznamenáváme toliko dodatečně, že sice
Masaryk ještě nové náboženství světn nedal,
ale novoo morálku již aspoň v praksi zavádí.
Jde-li to mravouka čistší než katolická, to necht
posoudí naši čtenáři.

Politický přehled.
Ve sněmovně poslanecké projednána mi

nalý týden předloba branecká, nyní pak jedná
se o opravě živnostenského řádu. Také v panské
sněmovně schválena předloha o brancích na
r. 1905. — Císař jmenoval mřnistry dr. ryt.
Bandu, dr. Kosla a hr. Buguoye tajnými rady.
— Rakouská vláda zakročila v Berlíně proti
řečiproského finančního ministra, který v pruské
sněmovně nepříznivě posuzoval „polské hospo
dářství“ v Haliči. — Dne 28. února meškala
ve Vídní v záležitostí kongrnay čtyřčlená de
putace Zemské jednoty čes. i něm. katol. du
chovenstva.

V Uhrách dosud nedospělo se k rozhod
nutí; plán s přechodní vládou jest zmařen
neústapností strany Košutovy, která nyní
snaží se získati co nejvíce ústupků pro sebe.
K případným novým volbám chystají Košntovci
opatření, dle něhož byl by k volbě připuštěn
pouze ten, kdo umí maďarsky. A pak Maďaři
rozhlašují světem, že jsou uejsvobodomysluěj
ším národem na světě, Hr. Aadrassy považuje
své poslání za skončené.

Německý říšský sněm schválil i v třetím
čtení obchodní smlouvu s Rakouskem a Raskem
a pak bez debaty všecky ostatní obchodní
smlouvy.

Mezinárodní komisse v záležitosti bullské
ukončila své jednání uznavši, že admirál Rož
děstvenský v rybářských lodích mohl spatřo
vati japonské torpedovky, čímž výstřely byly
na místě; vytčeno však Rusům, že dlouho
stříleli, aniž přispěli tonoucím rybářům na
pomoc atd. Tak opokojeny obě strany.

Železniční stávka v Rusku byla právě
ukončena. Vládou byla vyhlášena na dráhách
válečná mobilisace, dle níž, kdo by náhle opustil
službu, bude potrestán těžkým tříměsíčním
žalářem. — V ruském Polsko šíří se stávka
ua školách, aby byly vynuceny národní ústupky;
školy jsou někde prázdny. Sedláci pak polští
vystapají proti tomuto polskému národnímu
hnutí, obávajíce se opětného zavedení nevol
nictví. — Bouře mezi Armény a Tatary v Baku,
při nichž mnoho osob bylo povražděno a zra
něno a domy bobáčů vypleněny a zapáleny,
konečně utišena. — V Petrobradě vykonány
byly kliduě volby volitelů k volbě delegátů
dělnických do vyšetřující komiuse, — Hr. Alexis
Igoatěv jmenován předsedou komisse pro re
visi výminečných zákonů.

Anglický a Rusku vůbec nepřátelský tisk
zase toho nabájíl o porážce Rusů v Mandžurska
a že se Japonci ocitli už v týle Rusů a že
stříleli ua Mukden. Japonci obsadili toliko
Činhečen, aby si zabezpečili spojení s řekou
Jalu, ježto se jim Rusové sami vrhali v týl.
Dosavádní útoky na ruská křídla byly odraženy.
Dělostřelecký boj zuří na celé bitevní čáře;
Japoncům jedná se o vrch Paotilovský a o že
lezniční most přes řeku Ša.

Katolickým jednotám v ústředním
diccčoním oYazu odruženým!

Spolkový věstník bude od 1. března přiná
šeti spolkové zprávy a různé praktické pokyny,
jakož i zodpověděné dotazy ve zvláštní příloze
ob číslo vydávané, ve které bude také všeodborové
sdružení míti svou rubriku. Zařaďujeme spolkový
věstník do zvláštní přílohy z toho důvodu, že lze
přílobu snadno ukládati do spolkového archivu
jako vhodný pramen pro jednatelské zprávy u
kroniku spolkovou. Redakoe.

Cirkevní věstník.
Všeobcený sjezd katolíků rakou

ských ve Vídní. Na vyzvání komissariatuvše
obecného katolického sjezdu sešla se ve Vídni dne
9. února konference zástupců téměř všech diecósí
rakouských. Bylo to zajlsté potěšitelným zjevem, když
sešli se sástupcevé všech rakouských národností ka
manifestaci katolické myšlunky, všem katolickým ná
rodům apolečué. Po zralé úvaze „všech okolností bylo
jednoblesně přijato, aby pátý všeobecný katol. vjezd

b. r. Hraběti Sylvě-Taroucovi, komissaři sjezdo, byl
přidělen prozatímní centrální komitét, v němž zasedají
Velegáti všech diecésí. Centrální komitét problásil sc
za obranný sbor na odrážení kombinovaných útoků
semknutých nepřátel katolické víry, Na všeobecném
sjezdě budou probírány zejména otázky praktického
významu vedle četných otázek, jednotlivých sdražení
a evazů se týkajících. Dle všeho se zdá, že katolíci
rakouští přestanou býti koradlinou, do které bošil
kde který mravní zhýralec. Že nutno pomýšleti ve
všech diecésích a všech katolických organisacích na
přiměřenou účast na tomto pracovním sjezdu, rozumí
se samo-sebou, neboť bije-li někdo katolíky polské,
trpí tím zrovna tak katolická víraČechů jako Němců.
Nepřátelé víry spojuje zášt a nenávist k církvi ku
společné akci bez ohledu národnosti, proto láska
k náboženské víře musí nás spojovati ku jednotnému
obrannému postupu.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. Jmenování jsou: p.

Vine. Jůzl, vik. sekretář, farář v Libici, správcem
vikariátu Něm. Brodského; p. Ant. Nývlt, vik.
sekretář, děkan v Ústí n. Orl., správcem vikariatu
Lanškrounského; p. Jun Vaněk, farář v Popu
vicích, obdržel Exposit. canon.; p. Josef l'avel,
kaplan v Bykáci, p. Jaa Král, kaplan v Suchdole,
p. Frant. Pekárek, kaplan v Kutné Hoře a p. Fr.
Plichta, kaplan v Bělohradě, obdrželi konsistorní
pochvalný list. Ustanovení jsou: p. Frant. Řsbáček,
kaplan, za administrato"a v Žehuni ;p. Jan Klaschka,
koop. v Kačerově, za Eaplana do Kohboutova; p.
Jan Beneš, koop. v Starém Místě, za k"plana do
Slutin; p. Frant. Hovorka, kaplan v Rokytnici, za
sdministratora do Říčky. Na odpočinek vstoupil:
p. Fr. Janáček, farář v Říčce. V Pánu zesnuli:
p. Frant. Jeřábek, V. Vuln., farář v Žehuni, +
27. ledna 1905 (nar. 1847, vysv. 1873); p. Jan
Hermann, V. Yuln., farář v C. Petrovicích, + 20.
února 1905 (nar. 1850, vysv. 1876); p. Bohuslav
David, kaplan v Hostinném, + 26. únoru 1105
(nar. 1880, vysv. 1904.) Uprázdnění mista: Vor
ličky, fara, patronát knížete Lichteusteina, od 15.
ledna; Žebuň, fara, patronát hraběte Kinského,
od 3. února; Říčky, fara, patronát náb. matice,
od 16. února; Č.Petrovice, fara, patronát hraběte
Stabenberga, od 2. března b. r.

Z průmyslového musea v Hradei
Králové. Dosavádní dopolední vyučování v mulíř
ských kursech duem 4. března odpadá a bude se
vyučovati již odpoledne od '/,2. do '/,5. hod. a sice
v učebnách odb. školy v 1. posch.

Umrtí. Dne 27. února zerořela v Hradci Krá
lové slečna Marie Srpová, učitelka při obecné škole
v Jičině, dcera c. k. vícepresidenta krajského soudu
královébradeckého. Pohřeb konal se ve středu na
hřbitov Pouchovský.

Z měst. Klicperova divadla. Jednota
divadelních ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové
sehraje v neděli 5. března za spoluúčinkování p. Jana
Vávry, dramatického umělce a člena Národ, divadla
v Praze, novinku „Otec“, drama ve 3 dějstvích od A.
Strindbergra Přeložil L. Chumelonský, Začátek v 7 hod.
V meziaktí účinknje tamborašský abor „Orlice“. Před
prodej lístků u p. J. Růžičay, papírníka na Valké
podsíni.

Samostatný koneert „Blaťfáckého
kvartetta“ (pp. Komárek, Kalous, Dr. Koutník,
Souček), uspořádaný v sobota 25. února b. r. v „Be
sedě“ v Hradci Král., setkal se s výsledkem valice
utěšeným; dokonale secvičené, bluboce promyšlené i
procítěné čtverozpěvy, které kvartetto toto bezvadně
přednoslo, získalo ma u hojně přítomného posluchač
stva zaslonženou chválu a téměř obdiv. V programu
pěkně uspořádaném dostalo Be výborných interpretů
obzvláště písním Fórsterovým, pak Bendlově „Tatranské
fijaločce“, jejíž provedení oceněno hojným potleskem,
a jímž vybídnuti, páni pěvci přidali zábavné, neméně
umělecky pro čtyčhlas zpracované „ohlášení“ svého
právě pořádaného koncertu, za což odvděčeni byli obe
censtvem hlnčnou pochvalou. Pan Dr. Koutník v solové
balladě Lówe-ově „Archibald Donglas“ opět veřejně
odhalil přednosti svého pěkného a lahodného barytonu
a klavírním doprovodem ekutečně uměleckým, obeta
raným el. H. Koutníkovou, dosáhlo toto číslo pro
grama úplně dokonalé výše. Při nejlepším rozmaru
ukončen zdařilý tento koncert, a my vděční jsme
„Blaťáckému kvartettu“ nejen za večer sobotní, nýbrž
i za to, že v městě našem udržaje ono jediné stále
mužský pěvecký svět.

„O úpravě platebních podmínek“
promlaveno bude ve čtvrtek dne 9, března v zahajo“
vací přednášce cyklu bezplatných přednášek pořáda
ných prům. maseem zdejším za pomoci technol. musea
v Praze. Dvafáme, že netřeba zvláště ještě vyzývati
naše živnostnjetvo k bojné návštěvě této včasné a
zajímavé přednášky. Přednáška odbývá se v čítárně
průmyslového musea v budové c. k, odborné školy
v přízemí, Začátek v 9 hod. večer.

Z obchodního gromia vHradel Král.
V neděli dne 26. února odbývala se valná hromada
obchodního gremia. Členové sešli se v neobvyklém
očtu, čehož jsme po dlouhou dobn již svědky nebyli.
(stnosti záložny ukázaly se tentokráte poprvé ne

dostatečnými protakovouto účast. Zpráva jednateleká i
pokladní, jakož i zpráva revisorů účtů jednohlasně
přijata, načeš přikročeno k volbám. Za starostu zvolen
pan H. Richter, za místostarostu pan J. V. Špalek,
Do výbora zvolení pánové: A. Šimek, K. Richter, Ed
Řezáč, St. Jirásek, A. Drořák, V. Bouček, R. Helwichb



J. Macák. Po další volbě delegátů do nemocenské po
kladny, smírčího soudu a delegátů do hromady po
mocnické, přečten rospočet na rok 1906, jenž jedno
hlasně příjat. O úpravě pracovní doby ve všední dny
bude s plena volený výbor jednati. Rozšíření neděl
ního klida samítouto.

Elitní věnečekúředulctva strojírny
v „Adalbertina“ předčil svoa vkaenou j bohatou de
korací, jskoš i neobyčejnou účastí všech vrstev hra
deckého obyvatelstva všecky zábavy letošní saisony.
Ba Jze tvrditi, že mimo oblíbené „poslední léče“ dlouhá
léta neviděl Hradec takové elitní zábavy. Nálada od
povídala dekoratérské úpravě, takže zůstane věneček
Jistě v milé vzpomínce účastníků. Vkusnou dekoraci

rovedli zdejší živnostníci, pp. sabradník Valeš a ča
ouník Thoř.

Záložní úvěrní ústav v Hradel
Králové. V řádné valné bromadě akcionářů dne
26. února předložena byla bilance za r. 1904 vyka
zující čistý zisk per K 172.966'42, z čehož vyplatí se
79/,ní dividenda (K 28-—- na kupon) K 140.000,
dále se přidělí: K 14.948-— záložnímu fondu akcio
nářů, K 6.000"—pensijníma fonda úřednictva, K2:948—
záložnímu fondu sboru úvěrního, tantiéma správní
radě K 6.895:99, odměna revisorům účtů K 1.590—,
5%ní odpis inventáře K 189-539 a sbytek per K
2485-01 převádí se na r. 1905. Do správní rady zvo
leni opět pánové Vilém Waldek a Antonín Slaka 8
kooptováni volbou pánové JUDr. Frant. Ulrich s Frant.
Pajkr. — Za měsíc únor vloženo v poukáskách po
kladničních K619 400, v knížkách vkladních 1,588.638*91
K, celkem K 3,168.033'91.

Lesní hospodářství kr. věm.města
Hradce Králové. Ve službáchobce královéhra
decké působí lesmistr (lesní úřad v Nov. Hradci Krá
lové), lesní (myslivna ve Svinarech) a 11 hajných (9
hájoven), jimž i s pensisty dle rozpočtu na r. 1905
patří služného roč. 17.618'94 K, počítajíc v to i de
putátní dříví a dary z milosti. Za upravení dříví
různého, lesní kultura, lesní komunikace, svážka a
rovnání dříví, ochrana lesů vyžadují ročně nákladu
20.164-20 K, daní a dávek odvádí se 12.500 K, mimo
jiné ještě požadavky roční potřeba jeví se úhrnem
65.192-14 K. Vydání tato uhražují se příjmem z téhož
lesního hospodářství, jenž činí celkem 99.687-20 K.

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové, zapsané společenstvo s ručením obmeze
ným, ačkoliv teprve koncem dubna m. r. zahájila čin
nost evoji, přece vykazaje úspěchy více než uspokojivé.
Na členské podíly bylo dosud hotově zaplaceno Kor.
21.546-—, upsáno a dosud nezaplaceno podílů členských
bylo dále za K 2860"—, takže statutární záruka člen
ských podílů dnem 28. února t. r. obnáší K 73.216-—.
Bilance za rok 1904, správně řečeno za 8 měsíců, končí
se ziskem nepatrným, jak jest samozřejmo, neb bylo
nutno odepsati všechny výlohy zařizovací. V měsíci
lednu a únoru t. r. bylo vloženo EK43-809 — a vy
bráno K 41.626:99. V téže době bylo půjčezo Kor.
29.450*16, splaceno K 28.431-31. Za leden a únor t. r.
bylo přijato na úrocích z půjček, zápisném, poplatcích
správních a informačních atd. po odečtení úroků ze
vkladů za tutéž doba K 3971-48, na správních výlo
hách vydáno za tutéž dobu K 2613-41, tak že sa po
slední dva měsíce jeví se čistý zisk v obnosu K 13868"07,
Obrat pokladniční za leden a únor t. r. obnáší pak
K 237.369.78.

Vysvědčení Hradei Králové a ce
lému soverovýchodu českému. Významné
jest rozhodnotí říšskéhosoudu o vydávání českých
celních kvitancí, ale české obecenstvo zůstává při
tom, jakoby se nechumelilo. Nár. Politika pod titalem
„Smutný zjev“ píše: „Naši lidé, kteří mají plná ústa
vlastenectví, přijímají stále dále německé celní kvi
tance, jakoby českých ani nebylo. Jak so nám sděluje,

vyniká v tomto obledu až příě smutně český severo
výhod s Českými městy jako Turnov, Jičín, Lomnice,ořice, Nov. Bydžov, Chlumec, Hradec Král., Dvůr
Král. n. L., Jaroměř, Josefov, Mýto Vysoké, Týniště,
Jilemnice, Semily, Rychnov n. Kn. atd. Obchodnictvo
těchto měst vyclívá zboží u hlavního celního úřadu
v Liberci, ale o České kvitance, kromě jediné firmy
s hudebními nástroji v Hradci Král., nepřihlásil se
posud ani jediný obchodník! To přec jest jiš vroholem
Ibostejnosti a vlažnosti, ano to jest v pravém slova
amyslu hanbou a národní ostadou.“

Odvod v polít. okresm královéhra
deckém mladíků r. 1883—1884 rozených koná se
v Nechanicích v městském divadle dne 23. března
1905 proobce: Babice, Bohárna, Dobřenice, Dohalice,
Dub, Hrádek,Klenice, Kratonohy, Kunčice, Lhota Lib.,
Libčany, Lodín, Lubno, Mokrovousy a Mžany;
24. března: Nechanice, Nechanice Staré, Nerošov, Obě
dovice, Petrovice, Popovice, Přím Horní, Přím Dolní,
Probluz, Pachlovice, Radikovice, Radostov, Rosnice,
Roudnice, Sobětuš, Sovětice, Stěžírka a Stračov;
27. března: Střesetice, Suchá, Syrovátka, Těchlovice,
Třesovice, Trnava, Voznice, Zvíkov a Želí. Na odvod
ním místě v Hradci Králové koná se odvod „na
Střelnici“ v Pražském Předměstí 48. břesna pro obce:
Bělč, Blešno, Břeshrad, Bříza, Bukovina, Černilov,
Chlum, Čibuz, Čistoves, Divec, Hradec Králové a Je
nikovice; 29. března: Nový Hradec Králové, Krásnice,
Krňovice, Kuklena, Lhota Malšorá, Libnikovice, Li
brantice, Lípa, Lochenice, Malšovice, Neděliště, Nepa
sice, Oujezd, Piletice a Plačice; 30. března: Plotiště,
Polánka, Ponchov, Praskačka, Prašské Předměstí, Před
měřice, Řibsko, Roudnička, Rosběřice, Rusek, Sedlice,
Skalice Velká, Skalice Malá, Slatina, Slezské Před
městí, Stěnkov, Stěšery, Střebeš a Světy ; 31. března:
Svinsry, Svobodné Dvory, Třebechovice, Úrbanice, Vě
koš, Vičkovice, Všestary a Výrava. V kašdé obci pro
vedeno bude předvedení odvodem povinných podle
třídy stáří a čísla losu. Odvod počne na kašdém od
vodním místě přesně o 8. hodině ráno. Oni členové
rodiny reklamantů, kteří se mají dostaviti k lékařské

prohlídce ze příčinou sjištění evé domnělé neschopnostivýživě, vyzývají se, aby dotčeného dne, kterého ve
škeří branci z jejích obce předvedení budou, se do
stavili, a prokázavše lístek obeslacíu odvodní komise
osobně se hlásili. Každý jednotlivý branec nechť se

ibned u ové domovské obce o předvolání k odvodu
přihlásí a předvolání to s sebou k odvodu vesme, aby
se s ním před odvodní komisí vykássti mohl. Žádosti
sa úlevu v konání povinnosti vojenské dle $ 31. aš
84. branného zákona — pokud se tak jiš nestalo —
podány buďteš u c. k. okres. hojtmanství « Hradci

Králové 00 nejdříve,neb nejdélev den odvoduodvodníomisi.

Pěvecké jednoty „Libuše“ a „Vla
stimil“ v Kuklenách, členové „První české
pěvecké a hudební župy“, pořádají v neděli dne 5.
března t. r. v divadel. sále v hotelu „U Šrajbrů“ 0
perettu: „Česká národní sratba“. Prostonárodní hra
60 zpěvy ve 3 odděleních. Z českých národních písní,
starodávných obyčejů a říkání avatebních sestavil a
ve scénu uvedl Frant. Lego. Hudba kapelníka p. A.
Česenka. Začátek určitě v 8 hodin. Po divadle volná
zábava při hudbě. V neděli dna 19. března pořádá

pbado“ a „Vlastimil“ operettn „Poklad“ od J. J.Piherta.
Z Nev. Hradce Král. Pohřebtřínešťact

níků, kteří dne 20. února tak tragickou smrtí na

Labi n Střebše skončili, konal se minalý pátek zavelkého účastenství na Zámeček; a není divu,všdyť
pochovány byly tři mladé životy, podporovatelé starých
rodičů. Sutra však oschly slzy, které při dojemné
pobrobní řeči novohradeckého kaplana dp. Al. Calky
vytryskly z očí účestníků pohřbu, už se zase mnozí
až příliš rozdováděli a památku ubobých soudruhů
oslavili — tancem a pitím, ač byl právě pátek —
den pro nás katolíky zvlášť památný. Ve Střebší so
ne žádost příbuzných neboštíků „muzika“ nekonala,
sa to v Nov. Hradci Král. přijali tanečníky — ae 74
mládenců se všech okolních obcí i a basiči — a ote
vřenou náračí a rejdilo se ta až do 2. hod. noční.
Zařivý řev, hřmot hudebních nesladěných nástrojů,
chraplavé zpívání známé odrhovačky: Hnedvařili čaj,
čaj, čokoládu atd., toť „ušlechtilá“ zábava naší mlá
deže. A obcím na tom asi nezáleží, aby daly mládeži
směr v ušlechtilém snažení. Ať žijoa různé neplechy
dále, vědyť jenu na to polepšovny, porodnice, káznice
atd. Či nebylo by snadno přesvědčiti mladé, že by
bylo vzácným oslavení památky zemřelých místo do
savadních tsnců a pitek, kdyby se raději nějaký groš
vybral na účely vlastenecké, dobročinné atd.?|

Nepřístojmost. Smutnýmzjevemvěru jest,
když pozorujeme, jak kačdou neděli v čas dopol.
služeb Božích Nov. Hradcem Králové projíždějí fůry
dříví z okolních lesů a od tamějších drvoštěpů. Tím
více zabolí toto znesvěcování dne svátečníhu, uváší
me-li, še povozy tyto patří povětšině rolníkům z okolí
Hradce Králové, kteří přece nemajíce v zimě“ tolik
pilné práce, beze vší ztráty času mohli by si dříví
dovósti všedního dne. Žid sebo liberálnější snaží se
jakč takč dopřáti si aspoň „o šábesu“ klidu sváteč
ního, ale leckterý přemudřelý křesťan nezná osvěžení
než v začonzené hospodě. Apak se divme,že hyneme,
že čeleď honěna jsouc i v Čas sváteční do práce ztrácí
úctu ke všemu a znechuonujesi práci venkovskou...
Z tohoto důvodu měla by eo i správa obecuí postaví:i

roti podobným nošvarům; patřít záležitost taková
o socialní politiky obce.

Z Vysoké m. IL. Zdejší čilá ochotnická
jednota pořádala v neděli 26. února divadelní před
stavení „Fnrianti“. Účinkající bráli « porozaměním,
souhra byla znamenitá, což projevovalo četně shro
mážděné obecenstvo; návštěva okolních hostí mile
překvapila. Těsímo se, še nám jednota brzo zase něco
achystá.

Z Předměřic mad Labem. Továrníděl
nictvo firmy J. Pospíšil a epol. pořádalo dne 18. měs.
února £t. r. v hostinci „na Staré“ ples, který se
oo nejlépe vydařil. Pořadatelé určili čistý výtěžek
z plesu tobo ve prospěch Ú, M. $. a všemožně se
snažili, aby byl co možná největším. Slouží jim tudíš
ke cti, že nepamatovali toliko na svoji zábavu, nýbrž
v prvé řadě na Ú. M. Š., které skutečně čistý výnos
z tohoto zdařilého plesu K 42— odvedli. :

Mně se nemůže mle stát. Jišdlouhone

stály předsoudemtak neústupnéstany jakovtěchtodnech. Oba občané z Třebechovic. P. H.žaloval ně
kolika žalobami p. K., p. K. oplatil p. H. pětiproti
žalobami. Stání se střídala a svědci z obou stran

vedení prokasorai posléze přesvědčivě vinu obouúčastníků. H. chtěl za každou cenu smíru, maje dosti
již těch dochézek k soudu, však panK. až do po
slední chvíle tvrdil, še se mu nemůže nic stát. Roz
sadek však přinesl mu nemilé překvapení, odsouzen
sice p. H. na 48 hod. vězení pro urášku na cti; však
i též p. K. obmyšlen vězením v trvání 24 hod. pro
přestupek krádeže, že ukrsdl p. H. holuba. V oslku
věc všední a přec nemilá pro toho, jenž myslil, že se
mu nemůže nic atát.

Vědecká přednáška ve Smiřicích.
Křesťansko-sociální lidový spolek pro Holoblavy a
okolí pořádá v sále Městského hotelu ve Smiřicích
v ponděl“ dne 13. března 1905 vědeckou přednášku
slovutnébo cestovatele dp. Aloise Svojsíka, kaplana
z Prahy, o Egyptě, Malé Asii a Palestýně, provázenou
světelnými obrasy. Začátek přesně o půl 8. hod. večer.
Předprodej lístků v závodě Bartoškově ve Smiřicích.
Čistý výnos na prospěch kuchyně chudých a spolkové
knihovny.

Úmrtí. Klášter Školských sester III. řádu sv.
Františka ve Slatiňanech utrpěl opětněcitelnou strátu
úmrtím ctihodné sestry M. Emanuely, skoušené
učitelky pro školy mešťanské. Zbožně v Pánu zesnula
v neděli dne 24. února a due 28. února za věliké
účasti zbošného lidu pochována na místní hřbitov ve
Slatiňanech. „Ti kdož ve spravedlnosti vyučují mnohé,
stkvíti se budou jako hvěsdy na věčné časy!“ Dej to
zemřelé dobrotivý Pán!

Z Hořle. Dne 6. března t. r. provedenabude
ve sdejším chrámu Páně 4 hí. mše Palestrinova „Dice
sanctificatua“ a 4—8 bl. „Pange lingua“ od Miterera.

Nouzová akce v praxí. ObecJásenáu
Josefova objednala si u Svazu hospodář, apoločenstev
ve Vídni, jenž pověřen byl dodáráním sena pro kra
Jiny nouzí etišené, několik vagonů alpského sona.

Seno sice došlo, ale bylo všecko sčernalé, pramalé
vůně aromatické, že 6e hodilo vlastně jen na stlaní.
Ovšem zásilce okázána zpáteční cests. Nedivno pak,
že k nouzové akci chovají rolníci nedůvěra,

Divadle v Úplel. KatolickéJednotav Úpici
dá v neděli dne 6, března1908 v nále „Republika“

ivadelní představení: „Růže Lužanská aneb Kletba
a požehnání“. Činohra ve 4 jednáních. Zpracoval Jan
Alfred Hrouzek. Začátek v 8 hod. večer, Vstupné jak
obyčejně.

> Ze Zdechovice u Kladrub. (Hudebnía di
vadelní představení). Žíseň a hlad po slušné sábavé
dovedl vhodně dp. farát Bartoš s p. učiteli ukojiti, še
během měsíce podruhé mobli jeme se mile pobaviti
hudebním a divadelním představením. Tentokráte 0
pravdu nám zábava drubá byla milejší, že se hrálo
na vlastním jevišti, jež póči dp. regiseura a laskavou
ochotoa pp. Střížky st. i ml. a p. adjuokta st. dráby
Cassanovy z Kladrub v poměrně krátkém ČAse velmi
pěkně bylo zbudováno a tak spojenými silami posta
výli si všichni důstojný pomník, jenž pozdějším poko
lením bude hlásati, za jakými ideály i v naprosto
nepřízniv: době kráčeli. SI. M. Kočžková opět svým
proslovem všechny uchvátila. V I. vážnějším divadel.
kousku: „Zasněženi“ odnesla si palmu sl. Hlaváčková,
ač sl. Traková se snažila jen dost, by své místo u
hájila. V II. žertovné jednoaktovce: „Z láskyk umění“
rozesmáli účinkaojící obecenstvo tak, že si libovali,
těšíce se na masopustní úterek do třetice. — Pan K.
Bareš, řídící učitel a p. J. Novák, učitel, krásně před
nesli „ukolébavka“ od Nešvery, že maseli ještě jiné
číslo přidat. Nechť překrásný stánek Thaliin nezahálí,
ale slouží často k obreselení i poučení p. t. obecen
stva| ZdařBůh!

Z Kolína m. Labem. Manifestačníschůze
duchovenstva způsobila v našem městě přímo sensač
ním dojmem. Na něco takového nebyli tu dosud naši
přítelíčkové zvyklí. Viděti je to z toho, še nevědí, jak
se proti tomu postaviti. Pokrokový orgán trhá sebou
v křečovitých záchvatech, nemoha vyrazití dechu. Lže
ovšem, až se mu od hoby práší. Plote pátépřes de
váté, ač mě) redaktor jeho příležitost poslechnouti Peči
všecky až do konce a ač pádnost důvodů nemůže od
raziti, hledí je buď skroatiti nebo seulabiti, podporo
ván borlivě pražským kollegon „Časem“. Řeč Dra Bráfa
odbývá naivními poznámkami a řeč p. faráře Koneč
ného celou silou své ušlechtilé žurnalistické „sluš
nosti“. Ovšem nedivíme sel Na takovouhle sprchu
nejsou páni z pokrokového, realistického atd. tábora
svyklí. Ale budou si mueit zvyknouti! A doufáme, až
budou přes své prstíčky plesknuti několikráte, žo se
npamatují na to, co je dovoleno a co nikoliv, Dosud
se jim jako rozmazleným dětem ponochávalo příliš
mnoho vůle. Nejvíc je mrzí, že p. purkmistr Jelínek
vítal sjezd a že zastoupeno bylo tolik kolínské intel
ligence. Dle věsho měli si jíti pro dovolení klubu

k Miloslávkovi nebo do fary k P: Daškovi, který prýnemoha se na tu spoustu černých dívati ujel do Prahy.
Musí prý teď Kolía vykouřiti spasná tato strana né
jakým kadidiem, snad až z „říše“ objedmaným, ač-li
v posledníchvíli nesáhne jenom k jalovci, jehož má
v kašdémčísle svého orgánu plné hromady.

Z Kutné Hery. Abychomnesůstali pozadu
v ničem za sousodním Kolínem, s nímž ode dávna
vědeme šťastnou i méně šťastnou konkorepci, máme
tu za dveřmi purkmistrovskou krisi. Dosavádní park
mistr p. Macháček obviněn byl velmi těžce členem
obecního zastupitelstva a bývalým svým politickým
přítelem. = obohacování se na úkor obce a sice tak,
že nesbylo mu než hledati satisfakci. Právem jeat celá
veřejnost zvědava, jak zápas obou těchto, kdysi tak
dobrých přátel skončí. Zatím p. parkmistr octnal so
na dovolené a jsk utrhační jazykové chtějí, prý na
trvalé dovolené. Jest ovšem pravda, že snad nebylo
vědy a všecko takové, jaké býti mělo, že staly se
chyby v jistých věcech, ale myslíme také, že naše
obecní hospodářství není přece takovým augiášovým
chlévem, jak se oposiční časopisy vylíčití snaží. Pak
by padala vina na celou onu stranu, která vedla obec
po tolik let, i na ony sástupce, kteří z téše strany
občanstvem byli voleni a kteří teprvé nyní hlasu svého
pozdvihují. Ovšem na druhé straně třeba konstatovati,
že velikou zodpovědnost nese místní tisk, který ne
spokojil se tím, že pomohl bývalou atranu odstaviti
od obecní práce, ale který snažil se kašdý nepohodlný
projev udupati, ubiti. A přece čeká na obec naši ještě
tolik otázek těžkých a nerosřešených. Pro podobné
afery nebude pro práci komunální ani chuti ani místa.
Viděti to až na př. při nové dráze. Pro malicherné
často škorpení má nyní občanstvo achválnosti někte

rých odstonat. Nádraží nejen še bude položenoz ruky,ale má prý býti i menší než bylo dosavádní. Jak to
bude při stavbě paedagogia, ukáže budoucnost. A což
onen plán regulace Vrchlice, pro zdravotní i průmy

slové poměry ceny nedosírné? —Jako radostná zvěsts blaku to zápasů proniká zpráva, že chrám sv.
Barbory bude konečně dohotoven a 11. června tohoto
roku vysvěcen J. B. M, nojdůstojnějším p. biskupem
Doubravou. Bade to zajistésvátek celého okolí, které
shlíší k tomuto uměleckému klenotu s největší pietou,
bude to koruna onoho ideálního snažení archeolo
gického spolku „Vocela“ a monsign. p. arciděkana
Vorlička, jichž snahou povetala svatyně tato v celé
své nádherné kráse.

Z Čáslavě. Jako potěšitelnouzpráva zasna
menáváme, še konečně dojíti má k předběžným pracím
na restauraci našeho památného děkanského chrámu.
A co chválybodného, že tentokráte neobmesila se
městská rada na sousedské ohledy, vyhlédnouc k zho
torení plánů porolaného odborníka stavitele chrámu
sv.-Vítského p. Hilberta. P. Hilbert přijal tuto na
bídku e nemaloa ochotou a protože jiš před lety po

studiu, jest více neš pravděpodobno, že s prací bude

v braku hotov a to s plnýmporozuměním. Nyní pakchystá se zestoupiti komité, kteréby v život uvedlo
spolek pro restauraci chrámu, který by jednak dobro
volnými příspěvky, jednak podáváním petic ke sněma
a říšské radě zobezpečil záslužný tento podnik. Doufá

p tom, že této přílešitosti poušijí i všichní rodácilavští, aby vzpomněli svými příspěvky dleckotného



ičele. Nemůžeme neš přidatise k této akci a se všech
ai ji podporovati.— Z knlturních enah sluší sasna
monati přednášky „Bodče“, které pořádá v nedělních
odpůldnech na radnici a jež mají býti učitelskou
extensí. Zájem pro ně není však tak snačný, jak by
i pořadatelstvo přálo. Čím to je, ovšem nelze říci.
Příčin jest více, na neposledním místě bude i neteč
nost, která se ostatně jeví mesi samými členy „Badče“.

— Výstava plakátů, nejúplnější výstava na venkově,
jsk prospekty oblašají, setkává se v poslední době
e takovými nesnázemi, ge těžko dojde uskutečnění a
dojde-li, bude k tomu potřebí šelezné námahy. Není
pro to ještě půdy dostatečné a „Sázavan“, který se

-spolku studentského změnil se ve spolek mladé intel
ligence, může se při tom úplně vyčerpati. — Diva
delní ochotníci zabájili jarní sezona s plnými sympa
tiemi obecenstva. Mimo ně vyplniti hodlají nedělní

-a sváteční večery komité pro pořádání koncertu Moo
:rova a Sokol svým koncertem. — Pro jarní doba po
staráno tedy o všechny směry kaltarního snafení
dostatečně.

Z Ronova m.Deubr. (Úartí.) Opětjedno
šlechetné erdce mladistvého kněze dokrvácelo. Rodák
ronovský vp. Boh. David dokonal svou pozemskou
pouť po delší trapné nemoci. Tak mlád a tak tragi
eky skončil mladistvý sluba Páně na vinici Páně. P.
David byv vysvěcen loňského roku na kněze, sta
uoven kaplanem v německém městě Hostinném. Áč ne
cítil se dosti silným k zastávání svěřeného mu úkolu,
spěchal rád, plně vůlí biskopova, do Hostinoého, kde
přívítán porkmiatrem elovy: Wieder eiu Tachecho (zase
"Čech)? Leč nepobyl tam dlouho, neboť obtížná „šta
ce“ podryla zéhy jeho. již chatrné zdraví. Slouže
měl sv. © nemocnici, byl etižen prudkým chrlením
krve, takže byl nocen olehnouti. Dík péči a lásce
ctihodpých sester, které jediné ojaly se těžce nemoc
ného, zotavil se P. David v té míře, že mobl odejeti
do Nov. Města n. M., kdež v nemocnici milosrdných
bratří bodlal uspoň mše av, čísti a nemocné v bole
stech těšiti, ač sám nemocen. Po krátkém pobyto
přitíšilo se mu. Vida, že svíce jeho života dohořívá
a že skon jeho blízek jest, s nesazením posledních
sil odjížděl do Ronova, aby zde v nárači svých dra
bých duši svou vypastil. Než Prozřetelností Boží ne
bylo mu popřáno dojeti až domů. V Kolíně byl nu
cen z vlaku vystoupiti, byv stižen opět chrlením krve,
jemař též podlehl. Jak těžce ast amíral, dalek své
domoviny, svých drahých! Kdož vypíše zármutek ro
dičů, když Jobova zvěst o tragickém skonu jejich
miláčka do Ronova stihla, Tělesné schránka drabého
zesnolébo byla v Kolíně vykropena a do Ronova
převežens, kdež za ohromného účastenství konal 60
se středu dno 1. března slavný pobřeb, svědčící o
velkých sympatiích, jimž sesnolý ve svém rodišti 80
těšil. Círk. koodukt vedl vdp. Ant. Schreiber, vikář
traktu čáslavakého, za četné asseistence následujících
ducb. pp.: faráře Opřátky z Míčova, míst. katechety
Bláby, kaplanů: Macháče ze Žleb, Tučka ze Sadské,
Pospíšila zČáslavě, Fialy, vikaristy z Hradce Král.,
Stejskala z Král. Dvora, Beneše z Cbrasti, Kloudy
s Rovora, Lásky z Poochova, Rósslera z Vel. Oaři
mi, bohoal. IV. roku Olivy z Aradce Králové. Po
brobní velice dojemnou vzpomínka věnoval v Pána
zesnulému vp. Macháč ze Žleb. Když se nadšený
řečník se zesnulým lončil, zarosilo se obo všech pří
tomných. Po exegaiích uložena rakev a ostatky horli
vého ulnbý Páně sa osedavého pláče všech v chladný
klín matky země, Spi sladce, bratře milený!

Od Sázavy. Pro co se můžetaké dostat kněz
do novin, to by ani Ben Akiba byl neřekl. Dostalo
se mi do ruky náhodou číslo katnohorských svobodo
myslných novin a tu jsem Četl jskési akládání zČe
stína, ve kterém zlobí se nějaký Ieidor Tetřívek nebo
Konipásek, aní uš nevím, zle na pány pátery domácí,
de jakémusi svoucímu dvojlístka nedali „ajntrit“ do
zábavy, kterou některý a těch společků, vyplňojících
citelnou mezeru v naší vlastenecké domácnosti, k ob
veselení svému a ového členstva pořádal. Ve svém
sápalu rozkřikl se dopisovatel do onoho listu, takhle
prý křičet s kasatelny, to prý ti kněží umějí, ale

přispět na dobrou věc — to nel Čím už ti ubozíněší těm pánům ubližojí! A co všecko bude u nás
pomalu dobrou a vlasteneckou a snad i pokrokovou
věcí! Každá masopustní trdlovačka! Myslíme, še pra
vou a zdravou zásadou jest: kdo se chceš bavít, sa

lať si zábavu sám, natiti někoho, aby platil a natiti
bo veřejným pranýřováním, to nejen še není avobodo
enyslné, timméně pak pokrokové. Nejdivnější mně při
tom je, še se najde list, který takové — nápady do
svých sloupců připustí.

„Zář“ věří vzásraky. (ZKrounédoKrouné.)
Slavná redakce! Už jsem Vám dlouho nepsal, ale dnes
mi to nedá mičeti pro samou radost. Pomyslete jen,
„Zát“, socialistické „Zář“, která se posmívávšemu, i
tomu, co se nestalo, ta „Zář“ — věří v zázraky. Už
jest tomu tak! Jen poslouchejte, co napsala v 8. čí
ale! „Ejble, prst Boží! Faráře vKrouně opouští roz
um i křesťanství při spatření „Záře“. VÍ přece, že
má-li být jeho ranní obět oo platna, že musí být
svědomí jeho čisto jako lílínm, fe nesmí být obtíšeno
nenávistí ani k nepříteli, nad tož, aby mu spílal.
Pak, jak praví ovanjelinm, bude mu snájeti věčný
"oheň. Tohle všechno asi nenvážil farář krounský, ji
nak by ho nebyla stihla trestající ruke hospodinova,
-aby ho varovala, nepomenola k pokání. 3. února vzal
si na kasatelnu 4. číslo „Záře“, varoval ovce před
jejím odebíráním, přečetl jim te nejlepší místa, a kd
„přišel ke článku o klerikální opici (redaktorovi „Mo

5),pravil, že jeto utrejch, šmejd, praštil „Září“
o opěradlo kazatelny a sbodilesi jí zlaté
hodinky, které si tem pološíl. Hodinky
spadly na dlašbu kostelní, sílně to

v nich Bolnos Geo a kostelníkhgj kom žerušil pobožnost(jsou na to rafy !),šel otřepy
»sbírat. I bylo vyjovení veliké mezi ovcemi, vělobní
„atennli nad tím rakam nanadálém Farář hel ohro

men (slaté hodinky!) a jet drahý dea pocítily školníděti následky zázraků, když farář sábl do kapsy, kde
bývaly hodinky. Útlocit redaktorův vzpírá se scény ze
školy otisknout. Rozumí se samo sebou, že farář pošle
opravu. Bude k tomu donucen tiskovou ligou, bandou
klerikální k potírání pravdy, která mu pošle z Prahy
oprava jiš vypracovanon, farář dá na ni jen razítko
s odešle ji. Tímse arci na věcí nic nezmění a farář
bude v Krouné učiněn jen nemožným. To je účel ti
skové ligy: dělat kněžím v jich působišti ostudu,
vpalovat jím cejch lidí, kteří pravda zrovna na me
try neměří. Podivné by bylo, kdyby oprava nebyla
seslána. Ale to by zase náčelníka té bandy kleri
kální, Škrdlého, mobla ranit mrtvice. A to si ani

m nepřejeme. Hnatí „pryč od Říma“ masf býti tsinkvicice ještě dlouho zachována.“ — Tak, tady to
máte černé na bílém. Opravdu, stal se — zázrak:
„Zář“ aspoň v něj věří. A to už něco vydá. Ať potom
někdo řekne, že „Zář“ bojuje proti — ovanjelin
(sic!)— To, to! Ona,dobračka, dokonce bojuje — pro
oranjelinm (l) — arci ne Kristovo, jen satím pro
Kalvinovo, jestli ještě £ něho co zbylo —- no, ale —
povedlo se jí to tentokrát suamenitě, Jen jedno ne
dopatření se jí, chudince, při tom atalo, ale to nic
Devadí — aspoň čtenářům té ubohé „Záře“, totiž to,
věc šlakovitá, že to od A až do Z jest — vylháno.
Jakáž pomoc, takový malér se počestné „Záři“ při
trefil už mnohokrát, ale to nic, vždyť proto se „Zář“
tiskne, aby svým uúbobýmčtenářům povídala — prav
du! Či ae? A že neštěstí nikdy samo nechodí — inu,
malér je malér — stalo se i druhé „nedopatření“
s prožluklým kalendářem — to nejpíš proto, že je i
u helvetů posud jen — „MHmský“letopočet“ — měl se ten
krounský zázrak státi — 3. února! Inu, malér! Ža
se 3. února, ve všední den, nekáže ani v Krouné, na
tom přece nic nezáleší, hlavní jest, jen když se lže.
Pro poblikum, které „Zář“ čte, jest přece každá sebe
nemotornější lež dobrá, jen když se ostouí katolický
kněz. No, dobré chntnání, vlastně až dobré zažitíl
A teď to druhé. Musím se přiznati, že se o mne po
kouší marnivost. Zlaté hodinky! Já, chudák krounský
— a mít zlaté hodiaky! To bych musel nebýt fará
řem v Kronné, ale sedět takhlo v redakci néjaké „Zá
ře“, to bych si mohl dopřát takového „šperku“ za
peníze Jhaním vydělané. — A považte si, já ty zlaté
hodinky, kterých jsem ai dosad nekoupil, obětují —
počestné „Záři“: Rozbiju je ua drobno! Uf! Jaká to
— pocts spanilé „Září“| Za tím však, jak už jsem
napaal, „Zář“ pořádně — naběbla, Pravda, spadly
mně hodinky, ale, jak a kdy to bylo. Měl jsem na
Nejsvětější JménoJežíš odpoledne křesťanské cvičení
o smíšených manželstvích. Poněvadž byla krutá zima,
přehodil jsem si přes rochetu havelok, a pelerina ka
bátu při pobybu rukou zavadile o hodinky a shodila
je. Toť vše, a myslím, že jest to věc zcela obyčejná.
Ovšem, pobožná „Zář“ v tom ehledala — zázrak.
To ostatní jest hloupá lež, Nikdyjsem „Zář“
nevzel sebou dokostela, te chuděra, patří do lakýr
nické dílny. Že ae „Září“ dovedou „poučovat“ a
„osvěcovat“při „večírkových pobočnostech“
někteří potřeštěnci škoteko-americké sekty — a
z Wapperthálu — to musíme nž ponechati jejich gu
sta, které si rádo „stolene“ na každém blínu, má-li
jen „římskon“ omáčku. A poněvadž jsem „Zář“ nikdy
neměl v kostele, neměl jsem ji ani ne kazatelně a
nemohl jsem epáchat — zázrak, totiž praštit ní a
shodit zlaté hodinky. Za to by snad „Zář“ přece ne
stála? To uzná i ten kdo ji vydává, i ten, kdo ji —
chudák — čte. A tak se tedy ten zázrak — nepo
vedl! Škoda. Za to se povedlo — Ibaní. Jenže ovan
jelinm (I) má taky pro lháře — věčný oheň. A —
„Zář“ — je, je, „Zář“ — věří v peklo? Mně ním aspoň
hrozí. Ach, ach! A na-pokání užtaky teď „Zář“
drží — sboř se, světo marný! Opravdu, pobožný list!
A jak by nebyl, když, jak se pověst trousí, píše teď
do „Záře“ sama—jistá osoba, která, co „evanjelista“

Marek špatně napíše,pem — „reformuje“ a do tiska dává. Inu, ina! Teďteprve chápu, proč já se do
Krouně — nehodím. Ach, kéž ve tu stanu brzo ne

možným, aby se potěšil — kde který věrný „elašebník slova“| Ale takhle by si „Zář“ přeceneměla ško
dit! Když už lže, ať lže trochu šikovněji, ale tohle,
velectěná „Záři“, jest moc po helvetsku, a tood jakživa
nestojí za nic, třeba se přitakovém ovanjelickém (!)
lkaní bralo nadarmo — Písmosvaté. U nás se každý
od srdce zasměje takové hloupé a neotesané lži, třeba

ji splácal © „sreformoval“ — ulízaný ale probnanýpanáček, a pomyslí si: no, je-lí v „Září“ všecko ta
pravda, jako tohle, pak — může „Zář“ číst opravda
jen člověk, který —ztratil rozam i kře
sťanství! Tak, tak, dobré zažití. — A podruhé,
kdyš až, milá „Záři“, jdeš raku v race s tím ovanjelí
kem a s jeho — „evaojelistou“ Markem, helveti přece
neříkají — „svatý“ — Marek) — buď tak dobrá, a
napiš slovo Hospodin přece trochu po evanjelicku,
a velkým "t, jak to v Biblí Páně, a ne tak jen, jsko

fdeš: bc vodin, nebo by mohlo nastati vyjevení ve
jké mezi ovcemi. Arcit — něco sa něco, že? Prušá

kům se sleví — čeština, „Záři“ zas — Hospodin, jen
když to třeba s listem jako je „Zář“ půjde — pryč
od Říma?!

Kurs ze sbožíznalství propotřebu
pokračovacích škol kupockých a prů

myslových (10 aš 1ládenní) bude letos aepoén při korsu prázdninovém nauk obchodních
Ceským Obchodním Museem ve dnech 1.—13. srpna,

hlavně pro účastníkyprázdninových kursů předešlých,ač nejsou z účasti vyloučeni pp. učitelé a el. učitelky
dřívějších kursů se nezúčastnivší. Přednášky a pokusy
badou odpoledne a večer; dopoledne budou se moci
čestníci účastniti na př. přednášky e obc hodní na
uky p. prof. V. Pišle, ješ také připraveny tiskem (jen
pro potřebu frekventantů kursu) v mírné ceně K 4-10,

t stran drobného tisku 151. Přihlášky do toboto
urea přijímají se do 15. břesna; ostatní informace

ají se písemně £ kanceláře Ceského Obchodního
usea v Prase. Zbošíznalectví bude přednášet jako

v loni oblíbený a obětavý prof. Jos. Železný z Kolína.

VýberJednoty českéhokatolického
čitelstva a přátel křesťanskévýchovy pro král.

ké svolává se k důležité poradě na 10. hod. do

poledne dne 6. března t.
Vlasti v Prase 670-II.

V PRAZE »OBNOVU«
dostatiIsevknihkupectvíp. FrantiškaH
oŽitná ulící a vprodejinovin p. M.Vlčkava

Příkopech.

r. do místnosti redakce

(Zasláno,
Všem rozvážným katolíkům X. volebního

okresu!
. Vážná jest doba, ve které žijeme. Pod beslem

boje proti klerikalismu rozpoutává ae i u nás boj

proti všemu, ca námj'bo katolickým křesťanům avatéa drahé býti musí. Vyhoditináboženství ze škol na

šich p způsobu Francie, tof heslo, které i a násmnobě ipolitické strany na svůj prapor si byly na
psaly, a o jehožto uskutečnění také ze všech sil svých
se v budoocnosti přičiňovati budou. Vědí zcela dobře
tito apoštolové novodobého pohanství, že mládeš naše,
ta budoucnost národa našeho, tímto způsobem nejji
stěji odříznuta bude od zeleného stromu církve Kri
stovy; vědí dobře, že tímto způsobem nejsnáze vycho
vají sobě z dítek našich janičáry svých nevěreckých
snah, kteří by jim ochotně pomáhali drzou nohou
šlapati vše, co otcům jejich svaté bylo. A podobně
jako náboženství ze škol, tak snaží se činitelé tito
vytlačiti ducha Kristova odevšad, zvláště ale z veřej
ného politického a sociálního života našeho. Za těchto
poměrů vidí všichni rozvážní katolíci, kteří zraku
svého před skutečností nenzavírají, že to tak dále jíti
nemůže, ale že jest svrchovaná toho potřeba, abychom
se jako jeden muž srazili v jeden mohatný šik, bychom
spojenými silami dovedli snáze odraziti útoky nepřátel
našich. Za tou příčinou obracíme se i my ku všem
rozváčným katolíkům v desátém volebním okrese pro
síce, pokud možno, za brzké jmenování místních dů
věrníků. To stane ee tím způsobem, když v každém
místě, kde se avědomělí našinci nalézají — a byť by
to prozatím byli jenom tři neb čtyři — vyvolí aobě
ze středu svého jednoho zkušeného muže, který by
úkol důvěrníka na se přijel; nám pak oznámí jeho
jméno i bydliště, tedy plnon adresu. Tím způsobem
bade po příkladu jiných volebních okresů položen zá
klad ku katolické organisaci i v našem desátém okrese,
čímž docílíme, že Činnost naše se bude moci rozvino
veti i v místech, kde katolických spolkových organi
sací dosud nestává. Proto, kdo uznáváš tobo potřebu,
by nauka Kristova jako onen kvas z evangelia proni
kala celou společnost lidskou, tedy i veřejný, poli
tický šivot nád, neotálej, ale podej nám pomocné raky
své ku vybudování mohutné katolické organisace v X.
volebním okresu. Veškeré dotazy a přihlášky důvěr

níků zasílány buďcež na adresn: Jos. John, Jilemnice,

Za křesťansko-sociálníkrajinskou organisaci
X. volebního okresu:

Jesef John, Josef Lízr,
t. č. jednatel. t. č. předseda,

Poznámka: Do obvoduX. volebního okresu patří
následojící okresy: Jičín, Hořice, Nová Paka, Nový
Bydžov, Chlumec, Poděbrady, Králové Městec, Nym
bark, Libáň, Sobotka, Železný Brod, Lomnice, Semily
s Jilemnice.

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

večtyrtek dno9. března1905, o2. bod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř

da č. 300—I. v Hradci Králové,

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

S

"Tržní zprávy.
V Hradci Krélové, dne 25. února 1905. 1

hl plenioeK17-00—17-60,šita K 12-40—12-90,ječme
meK 12'40—00%00,ovss K 760—800, prosaK 00*00
—0000, rikveK 18-00—20-00,hrachu (modrý) K 22-00
—00'00, čočky K 32-00-8600, jabel K26:00—00:00, krap
K 32:00—40 00, bramborů K 0-40—0'00, jetelového
semene červeného K 116:00—126*00, jetelového semeno
bílého K 00:00 —00'00, růžáku K 00:00—00:00, máku
K 32:00—0000, lněného semene K 00:00—00'00 100
kg žitných otrab K 13*50—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 13*00—0000, 1 kg másla K 9:40—0:00, 1 kg sádla
vepřového K 1'76—0'00, 1 kg tvarobu K 0-28—0"00,
1 vejce K 0*8—00'00, 1 kopa zelí 00:00—0000, 1 kopa
petržele K 000—0-00, 1 kopa kapusty K 6*00—7*00
1 hl ofbule K 13:00—16:00,1 kopa drob. zeleniny K
3:00—300, 1 pytel mrkve K 400—4*50, 1 kopa cerelo
8-00—5"00,1 kopa petršsle 6'00—10-00, 1 hl jablek 000
—0'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 26. měs. února 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenics hl 195, dita 278, ječmene 13, ovsa
204, pruvss —, víkve 41, hrachu 9, čočky 0, máku
—, jahe) 16, krap —, jetelového semínka 73,
lněného semene 6. 3.) Zeleniny: petržele 80 kop,
kapusty 50 kop, cibule 12 hl, drobné zeleniny
26 kop, mrkve 26 pytlů, oerele 40 kop, brambor
87 hl. 5) Ovoce: jablek 87 hi, hrušek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 7 kusů, podsvinčat 887
knsů. kůslat O knnů.



Díkůvzdání,

Všem, kteří našého milovaného
otce pana

JUĎ, FŮVULÁ
v tak hojném počtu k posledníma odpo

čivku doprovodili, zejména dp. faráři Sen

drážickémuFrant. Chejnovskému, panu
řídícímu učiteli a p. t. zpěvákům ze
Seadražic za dojemué zpěvy, p. učiteli a
mládeži školní v Rodově jménem pří
bnzenstva upřímně děkuji a volám:

„zaplať Pán Bůh!“

V Hradci Králové, dne 2 března
1905.

Ot. Fejgl,
natěrač.

Oznámení.
Dovoluji snbě velectěnému obecenstva zdvo

řile oznámiti, že zařídil jsem.a svěřil

výhradní prodej

la. calc, karbidu
pro Hradec Králové a nejširší okolí

p. Jindřichu dJelínkovi,
mydláři v Hradei Králové,

k

le

ti

který přijímá a vyřizuje veškeré zakázky za pů
vodní mnou stanovenou a báječně levnou cenu.

hotové placení.
V dokonalé úctě

bbibběběběěěěěřěbět

Prodej

1000 prostorných metrů dubového
polání a 300 metrůdříví habro

Utěné nabídky přijímá

ředitelství cukrovaru

Á | k I
staré z let 1770 —1860 a letáky, plakáty, písničky,

Taktéždošlé mi zakázky do Prahy

Fr. Mayerhofer,

vého a lípového, v celkunebjed

Syrovátka, pošta Dobřenice.

obrázky a noviny z roku 48.

budou dotyčným vyřízeny na dobírku aneb za

Králov. Vinohrady, Jungmanova třída

Velkostatek | Dobřenice prodá přes

notlivě, z letošních pasek.

kkdkdkiikiiiáíáilé

A BC poste rest. Uher, Hradiště, Morava,!

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výbětu:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
8 j. v nejmodernějším provedení

„8úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Da požádání zašle.

bes svýšení cen. — Založeno r. 1843

J. E. LANGHANÍ,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařízený atelier
k vypracovánípodobizen v každé velikosti
v provedení nejumělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány studvjící v zpráco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
pro pány amatéry v cenách továrních jakoži
kopírování a vyvoláv. fllmů a desek.

V řadě prvních evropských závodů,

Dlavodní miska!
Vnejkrásnější čtvrti města lze zakoupiti

za nejvýhodnějších podmínek.
Již příštím rokem končí výhody assanace.

Bližší sdělí

Záložní úvěrní ústav
v EXradoi EKrálové..

Rmpo E
* LÁ DY

a jiné vysokokmenné stromy

ovocné i divoké,
ovocná pláňata všehodrubu
a utáři.

ws MED-W
v krabicích po 5 kg brutto co netto za
8 K 40h nabící

Mg. Dolenská,
choť říd. učitele

t. č. v Nepolisích ©. Chlumec n. Cidl. MXKXAKXXOKAXA

XXXIX

) TÁVÝDNÍ VV WD VAWR dhs

Mk ZKXACAÍUANEGACA aa
LN Je

s Veškerékdekolivydanéneboznámené, 8 jA Ps© KNIHY ©
B ceze hudebniny |8
2 vz3b> O)ke a časopisy M
(ON Cb
O OR“ české i jinojazyčné< o,

| má stále na skladě a může okamžitě "mS dodati vz

první královéhradecké knihku- opoctví a antikvariát

BA MELIGKANAv Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výbér dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot
livých 4 celých kmkoven. —-Výměnu ©
knih. — Literatura cestovní, prů :

vodce, mapy. “
Modlitební knihy vu. skvostných

vazbách ea ceny levné. 9D
Seznamy knih a první sešity vvcháze- VS

jicích děl na ukázku zdarma. 69,

SEP“Denní prodej novin. Sl u

=VEV EVEk © C . 8
* 46 udP 63K

C. a k. dvorní dodavatel.

Svice kostelní
pravé voskové přesvědle liturgických před
pisů zbotovené, svíce polovoskové, pro svcu
bezvaduou jako-t všude oblíbené, svíce
obětní a smuteční, bls:iké i krášlené, dále

k nastávající
- 2době velikonoční

paschaly příslušně rypratené a ozdobecé
ia beránkem. rány s krůpějemi krve. pi
zlacená gran+), triangle, vše v libovolné
velikosti; krnečně kostelní gylce stea
rinové, lustrové, reuuiseanční, barokoré,
hladké nebo dekorační. svíčky tabalové,
duté a všecky jiné druby svíček nabízí
nejlevněji stará česká c. a k. dvor. továroa
na svíčkyJ. Pilnáček
vwHradci Král. | Založenor. 1816

Závod doporučea nejdůstojnějhí biskupskou konsí
stoří Ordinariátním listem s roku 1685. jh

RoOOOOOGOOGOORHOOGOOGOOGO:s

iYIg341UFO4OZABYNIKYO

Prodůst.farníúřadyzvláštnívýh:dnécenv!
i9AZJUAU40

zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

Telefon č. (7. Psací stroj.



Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a s). patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru tobo

spadajících.

Dále dovuluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyzuam. na výstavách.

ČES DOG
Malbu

kostelů,
malby
dekorační,
facadní
a freskové

provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Aioníů UJLOUŮAdekorační malíř
v Chrasti u Chrudimi.

Rozpočty sestavuji zdarma.

P. T. velectěnému obecenstvu
král. věn. města Hradce Králové a okolí.

Pokládám sobě za čest ct. obecenstvu ozná
miti, že zařídil jsem

filiální sklad
vlastních proslulých

mydlářských výrobků,
jakož i prodej

veškerých olejů 1 petroleje
a všech potřeb ku prádlu

v domě majitele p. J. Riedla, pekaře,
čis. pop. 15 v Hradci Králové ij

a prosím ct. obecenstvo o přízeň i v tomto novém
závodě, jemuž budu věnovati obzvláštní péči.

V dokonalé úctě

Jindřich Jelinek,
mydlář.

BI X63 KGPIXČP XP X

Jan Horák,“soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy
„dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vylastní, výroby,- jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštězkruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- V
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

Hobu vícé nek $řicetiletého; působení,

Učiňte, prásím, malou objednávku haao ZORĚKU.
Velejemné látky na čaláry..

Též na splátky bez zvýšenícení
ČS X G6 X G8DXSBI X663

4

SSS50:E-tej

'!

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) 

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

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

výrobní závod
všeci kostelních paramentů,

praperů a kovového náčiní.
1 Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |
: se na požádání franko zašlou.

=-

ludnd.Pu)

Dn

První český katolický závod ve Vídní

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, křížea td.
2 deň,

VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

hrobů.

9 "
Božích G

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKÁ SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

| dě
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz-

Červený jetel
štýrský, dvousečný,

nejlepšíjakosti,zaručeně povázky prostý,

velkém

Družstvo Hospodář
v Miloticích nad Bečrou (Morava).

Veledůstojnému

duchovenstvu!
|Praha-l, ul.danDlaněk,„s

") číe. 19 n.,roh
Konviktakéul., pad. spe
eielné na koste náč dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílné ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, vrícny, kaditelsice, kropen
ky, patenky, nádob: a td, vše
v přesném slohu církevním. Utaré
předměty znovu opravuje v původní

juteuci, a | M ohní slatí a stříbřh.Napožádání hotové
6 na. U,výrobky u slozs nákresy neb cenníky franko.

HRE aslocení rudla. Největší výřobaaraze kP náma nahlédnutí.Provedeníod nej
„jednedaišího do,néjetkvestndjšího :Ch
va v placení. Více uznání po ruce. Zádnéprasovanévý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

. Založeno r. 1860.
Vymamenán státní medalilii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

a vadil,
v Hradci Králové, Čís. 280

(proti hotelu „Merkur“)
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslnžebného
ce stříbra, brovcu a 16

nych kovů
' vše silně v ohnizlacené

a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umošňuje
veškeré objednávky co uej
levněji vyříditi. — Platiti
možnotéžve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené 8e styr
zením Jeho hiskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati čenýmiIpochvkénými přípisy P. T azníků
a odporučuje se tedy k za
koupení 4 opravě kalichů,

6 monstranci, ciborií, relikvi
*ářů, uádobek na av. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na kfest, svícnů, pa
ciAkálů, achránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní

we- obleky X
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 285.

Chrámové svíce
voskové "G svíčky a obět. před

dle liturgick ých před- měty pro místu pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové “G zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce Jastry,=% svícekostelníste
(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášiené B be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

„neb krášlené,

svíčky ke křtu,

zápalkový drát,
svíce obětní "Nf

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky dosv. přijímání a sv.

. : oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stubami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální aklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétoraul.č.3.

Výrobky.Všestr. uznané, Vaorky a cenníky zdarma a franko.

Aalně| nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařísení

se snačnouslevoubuď jednotlivě neb v celku

9 obyk naší Josef Andreja, domovník
v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).



cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —
Safesové schránky. — Devisy,

aneb jakýmkoliv spůsobem nám

srdečný dík.
Zvláště děkujeme upřímnědůst. p. faráři Ferd. Vlěkeví, p. řídícímu Juliu

Zaplať Pán Bůh!
V Kohoutevě (a Nové Vsi), dne 38. února 1905. | Za truchlící pozůstalé:

Václav Pešek, rolník.

Založeno r. 1860. Odměněn státní cenou.

Yelkozávod sochařsko-kamenický

ZDENKO JEŽEK
v Hradci Králové

Celakovského ulice č. 368 ve vlastním domě

doporučujese k prováděníveškerých prací hřbitovních
z české světlé i tmavé žuly, sienytu, Švédské černé žuly a labra
doru, dekorativních prací z červeného mramora sliveneckého a

tmaňského i mramorů italských,

práce sochařské z pískovce hořického a mramoru
carrarského,

při uměleckém provedení, solidní obsluze a při cenách nejmírnějších.

Stálá výstava hotových náhrobků ze všech druhů kamenů.

Přímý dovoz italských a belgických mramorů, švédské žuly a
labradoru.

kažka
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Záložní úvěrní ústav
vwHradci Králové

vyplácí z usnesení řádné valné hromady ze dne
26. února 1905 za kupon číslo 51. resp. 1.

korun 28'—
jako /procentní dividendu za rok 1904.

V HRADCI KRÁL, dne 27. února 1905.

Správní rada.
©

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PEB“ Založeno roku 1869.

E O
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kiesiicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřisování

oltářů,
kazatelen,

křížových cost, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce všdy dokonalá při
nejmirnějších cenách. Četné dopisy uanání

k nablédnatí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
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Za hospodyni
na faru uchází se samostatná, vzdělaná dáma, ka
tolička, ve vedení domácnosti a v bospodářství
úplně obeznalá, obou zemských jazyků mocná;
nastoupiti může hned. Plat při osobním dohodoutí.
Laskavé nabídky pod chiffrou: „Hospodyně Z. L.
Kutná Hora“, poste restante.

pibdbibitěkdohodatioiibiiibdtěbiitoěiěběřiodiodiidediiiř

Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

vodbornémzávodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.
Veškeré součástky volocipodů stále na akledě.

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné

zárod řesbářký

v Braáci Králové, Halé náměstí, číslo 116.
Práce solidní. Ceny velmi mírné.



Příloha
(Zo Věsodborového sdružení křesť. dělnictvo).

Dělníci, vzhůru k práci!
Na dotaz náš, v jakém stadiu oalézá se

vládní prográm oúpravě nemoc, 8 úraz. pojišť a
o zavedení. starobního a inval. pojištění, došla
odpověď, še prý se návrh tem tak hned projedná
valí nebude. Nebyl prý podám z upřímné snahy
poměry dělnictva slepšít, byl prý podán od dr.
Kórbra jen proto, aby si jím získal příseň lidu.
Zpráva tato zajisté nemile se dotkne všeho
dělnictva, poněvadž poměry jeho již aápravy
zasluhují. Proto vybízíme všecko dělnictva,
aby všude avolávalo schůse, s níchš posílejte tele
gramy a resoluce svým poslaucům, aby přičinil
se o brsképrojednání vládního programu. Návrh
vládní také projednávejte u v přijatých reso
Jncích zřejmě poukazujte, s čím z vládního
návrhu pesonhlasíte. Resoluce buď posílejte
poslancům nebo nám! Nutno jednati rychle,
aby ještě v jarním zasedání říšské rady mohl
se učiniti počátek vážné akce. Jest nyní na
odbočkách, aby členstva vysvětlily věc, o níž
se jedná. O celé akci bude jednáno i ve schůzi
užšího výboru „Vševdbor. sdrožení.“ Kuždý
pracaj ve svém okolí!

Zastavení práce.
(Vyjato) ze spisu dra. Veselého) „Děl

nictvo, jeho práva a povinnosti“). Za
stavení práce, aťjest dělníky nebo zaméstnateli
způsobeno, musí se vždy posozovati dle všeo
becných zásad o ploční smlouvy a o náhradě
škody nesplněním této vzoiklé. Dle občanského
zákona má zaměstnavatel právo dělníka práci
zastavivšího ihned propustiti a umlavenou mzdu
zadržeti. Zastavíli práci zaméstnatel, jest po
vibnen ku nábradě ($ 1165 0.0. z )a má tndíž
po případě dělníkům mzdn, stravu u jité po
žitky zaplatiti ($ 1160 o. o. z. a $84. živ ř.).
Obchodní zákon řídí se týmiž zásadami. Řád
živnostenský zakazuje z obledů veřejných mu
jitelům pekařských, řeznických, kominických,

průtočnických a dopravních živností dle jichibosti provozování živnosti přerašiti a usta
novuje, že zamýšlené přerušení jest čtyři ne
děle napřed oznámiti úřadu ($ 63. živn. ř.).
Zeměstnateli přísluší právo, dělníka, který
bez důvodu zákonného práci zastaví, okamžitě
propustiti ($ 82. živa. č., Zuměstnatel, jenž
dělníka, o němž ví, že práci bezprávně porušil,
do práce přijme, dopouští se rovněž přestupku
živnostenského řádu a jest povinen nubraditi
škodu dřívějšímu zaměstoavateli tím vzešlou
($ 86. živ. ř.). — Od poubého zastavení práce
třeba rozeznávati stávky, t. j. hromadné zasta
není práce celé skupiny dělníků nebo zaměst
datelů. Stávky tyto mají za účel, jednak aby
nělníci společným zastavením práce vynatili
va zaměstnatelích zvýšení mzdy, nebo přízui
cější podmínky pracovní (apraveví doby pra
vovní, odstranění zdraví škodlivých zařízení,
změnu továrního řádu a p), jednak aby za
městuatelé zastavením ©provozování živností
aneb propuštěním dělníků snížení mzdy nebo
lepších podmínek pracovních docílili. Úmluva
dělníků neb zaměstnatelů, mající za předmět
zastavení práce nebo zastavení provozování
živnosti zove se koalicí. — V Rakonsku vydán
byl o právu koaličním zákon ze dne 7. dubna
1870 č. 43 ř. z., dle kteréhož úmlovy ku za
stavení práce směřnjící, pokud se jimi teze
služební smlouvy nepřekročují, jsou dovolenv,

ředpokládaje, že smlouvajícím se svoboda
jednání jest pouechána. — Dle tohoto zákona ne
mají žádného právního účinku úmluvy zaměst
natelů (Aivnostníků, službodárců, správců to
váren, dolů, butí, hospodářství nebo jiných
pracovních podniků), které směřují k tomu,
aby zastavením práce nebo propuštěním děl
níků docíleno bylo sulžení mzdy vebo jiných
nepříznivějších pracovních podmínek, dále ú
mlavy dělníků (tovaryšů, p mocolků, osob alu
šebných atd.), jichž účelem jest, aby společným
zastavením práce vynuceno bylo zvýšení mzdy
nebo příznivější podmínky pracovní, jakoži
úmlavy ku podpoře těch, kdož při těchto
úmluvách setrvají, nebo na újma těch, kdož
by od nich ostoupili ($ 2. jmen. z.) Kdo by
v tow úmyslu, aby úmluvy tyto k místu přišly,
se rozšířily nebo donucením provedly, zaměst
natelům nebo dělníkům ve volném rozhodnutí
hrozbami nebo násilím překážel, dopouští se
přestapků, ač nemá-li čin jeho povahu těžšího
skatka ve emysla tr. z., A má býti potrestán
vězením od 8 dnů až do 3 měsíců ($ 3 jmen. z.)
Poruší-li se pak stávkou smlonva, podléhá děl
nik $ 8D. živ. ř.; zaměstnatel práv jest jen
dle právasonkromébo, Dozorcové živnostenští,
kteří z. ze dne 17. června 1883 č. 117 ř. z.

zřízeni byli, mají k toma hleděti, aby příčiny
stávek smíraou cestou se odstraňovaly.

Sociální rozhled světový.
Obrovská stávka hornictva v Porůří, budicí

zájem celého světa, bylu skončena. Bohužel,
že dělnictvu příznivých výsledků uepřinesla.
Majitelé dolů zůstali vítězi. Příčiny porážky
hornictva jsou různé. Nejdůležitějším byl ovšem
nedostatek stávkových fondů a podpor odjinud
přicházejících. Jest však přece oprávněná na
děje, že v budoucnosti dostaví se vříznivé
výsledky stávky i přes odpor majitelů dolů.
Aapoň pruská vláda slíbila, že sama zákonem
nejdůležitějším požadavkům dělnictva vyhoví.

V Rusku zuří stávky stále, Střediska prů
myslová i železnice jimi trpí uesmírně, Nej
pradší jsou stávky v ruském Polsl.n. Příčiny
stávek a nepokojů hledá roská vláda — zajisté
právem — v nezřízené agitaci revolučních so
cinlistických výborů, které podporovány jsou
i z ciziny, zvláště z Anglie a Japonska. Než
nutno upřímně doznati, že i sama vláda jest
nepřímou příčinou stávek a nepokojů. Nechce
totiž uznati, ža všichni občané mají míti právo
stejné. Čar sice některé opravy a rozšíření
práv obyvatelstvu slibuje — jest však odů
vodněná obava, že od tohoto dobrého úmysla
svého upastí, bude-li se dělnictvo dopouštěti
násilností. Pak ovšem by na dlouhou doba
v Rosku panovala jen kratá přísnost.

V Belgit nabývá povážlivé tvářnosti hor
nická stávka. Stávkujících jest již na 70 tisle.
Ministerstvo veřejných prací na žádost hor
nictva zahájilo již vyjednávání s roajiteli dolů.
Jest však malá naděje nablahovůli se strany
zaměstnavatelů.

Dopisy,
Z Rychnova m. lkm. NašeodbočkaVšeodb,

sdražení přesídlí z dosavadní místnosti p. J. Jošty do
místnosti boteln „Labuť“kdež dne 5. března sehraje
dvě jednoaktovky: „Polední výstřel“, a „Depataci“.

ne 12. března po 4 hod. odp odbýváme třetí měs.
čl. achůzi Děkajíce jak -p. J. Joštovi za propůjčení
místnosti, tak všem pp příznivcům křesť. dělníků
prosíme, by i nadále láska svou a přízeň nám zacho
vali a nové.přízpivce ném naklonili.

Z Kunělo. Odbočka všeodb. sdružení křest.
dělnictva pro Kyšpark projednala vládní program na
oprava pojišťování nemoc, úraz starobního a invalid
ního. Členatvožadá: 1. Starobní pojištění pro tovární
dělnictvo počínej 60. rokem stáří, pro zemědělské děl
pictvo 6(). rokem stáří z Poslanci přičiňtež se 0 to,
aby i dálnictvo zemědělské bylo v celé pojištění po
jato a dostalo se mu poměrných práv s dělnictvem
průmyslovým. 3. Za nesprávné pokládáme podpora ne
moc. pojle tříd stanovenou. Baď ať platí 4. 5. a 6.
třída větší pojistné, nebo budiž stapnice souměrná od
1. do 6. anebo 4. 5. a 6. třídě budiž dávána menší
podpora než třídě 1. : a 3 4. Poslanci přičiňtež Be,
ať předloha co nejdříve skutkem se stane.

Věstník všeodb. sdružení.
Upozornění. Připomínáme znova, aby

„členové 8 neděl člen. příspěvky dluhující —
řádní i přispívající — byli upomeuuti. Neza
platí-li, budiž s nimi jednáno přesně dle stanov
a spolk. řádu.

Všichni členové sdružení a katol. spolků
Oznamujte nám uprázdněná místa všech od
borů řemesel ze svého okolí! Našinec nechť
slouží našinci|

Bursa práce. Práci hledá strojní zá
mečník Pro tvrdou nábytkovou práci hledá se

dp. Aut. Vobejdu v Hlinsku). Příjme se nčeň
na klobončnictví v Hradci Král. Učeň z Do
břenic přál by si učiti se kupectví. Přihlášky
přijímá Všeodbor. sdrožení v Hradci Král.

J. Polák.
9.hůze výboru 18. úmora. Podporu

v nemoci dostali: Ter. Kolomá, Kaončice (14)
6 K, J. Peřina, Ústí n. O. (14) 12 K, V. Sedlák,
Praba (7) 6 K, J. Smetana, Hrudec Kr. (7)
460 K. Podporu v nezaměst. dostal J. Pelcl
Ustí o. O. (14) 8 K. Přijati 3 členové.

Schůze 25. února. Podpora nemoc.:F.
Dušková, Kunčice (7) 3 K, J. Čuba, Sušice (14)
6 K, J. Smetanu, Hradec Kr. (7) 450 K, J.
Štyrský, Hlinsko (7) 6 X. Přijati 3 členové.

Věstník diecésního sdružení
katolických iednot.

Katolickým sdruženým jednotám!
Ve spolkovém věstuíka bude představenstvo

uveřejňovati různé praktické pokyny pro apolkový

život a zodpovídati dotazy jednotlivých jednot,
pročež žádáme sdružené jednoty, aby spolkovému
věstníku věnovaly pozornost.

svazu katolických jednot.

Dr. František Reyl,
diec. předseda.

Z činnosti katol. spolků.
Křesť. katolický vadělávací pod

rulící spolek „Svornost“ v Cervených
Pečkách konati bade v neděli dne 5. března t. r.
o 4. hod. odpol. měsíční apolkovou schůzi v bostinci
p Josefa Faltyse v Nebovidech, na níž dp. Alois
Svejsík, kaplan a av. Trojice v Praze, promluví o své
vestě „Po Palestině a Egyptě“ (136 barevných světel
ných obrazů). Vstupné: nečlen 30 h, člen 20 b, ško
láci 10 h.

Z Lomnice nad Pop. Katolickájednota
naše odbývala dne 19. února výroční valnou hromadu
za piftomnosti 84 členů obou odborů. Dp. předseda
Frt. kuížek při zahájení schůze atručně naznačil, jaké
pobnu.ky jej vedly ku založení naší jednoty, a kladl
přítomným na erdce, aby jednotě věrni zůstali a svorně
ku jejímu rozkvětu pracovali. Dle jednatelské zprávy
p. J. Kozáka konalo se 10 achůzí výborových a 5
členských | Na první schůzi dne 28. února přednášel
p. V. Myslivec, redaktor, o povinnostech katolíků
v přítomné době. Dne 4. dubna přednášel p. K. Ka
rásek, spisovatel 26 Studence, o hamanitě čili lid
skosti; iitmo to aebrány dvé jednoaktovky „Věno“ a
„Ona blázní“. Dne 28. září na oslavu patrona naší
jednotysv. Václavapřednášelp.T,J. Jiroušekz Prahy
v dy. Vaclava v historii a paměti národa českého.
Záb. odbor jednoty libštátské sehrál jednoaktovko
„Napřed matinka“ a záb. odbor jednoty naší přednesl
solové výstapy. Dne 30, října přednášel dp. Jiří Sa
hula, redaktor „Obnovy“ z Hradce Král., o prote
stantské koltnře. Dne 26. prosince přednášel dp. Jan
Dvořák „Člověk jest bytost vyučovaná“. Při tom též
sehráua vánoční hra „Chadý Ježíšek“. Dne 17. čer
vence konala se slavnost svěcení spol. prapora. Na
odpolední slavnostní schůzi přednášel p. říd. ač. V.
Špaček o tiska a vdp. Dr. R. Horský, světitel prapora,
o dnešním postavení katolíků v Evropě. Na to pořá
dán koncert, při kterém členové zábavních odborů
okolních jednot provedli žertovná čísla aeol. výstapy.
28. erpna pořádán na rozloučenou s dp. J. Kniesem
zábavný večer, při kterém mu byl odevzdán diplom
čestného Členství. Mikulášská zábava konala se 4.
prosince. Na veřejnost vystoupila jednota při slavno
stech Vzkříšení Páně, Božího Těla a na sv, Václava
při mši sv. za zemřelé členy, zastoupena též při elav
nostním kopnutí pro zdejší nádraží. Dne 19. června
súčastnila se jednota 40letého trvání jednoty kat. to
varyšů v Chradimi a epolu valné bromady diecésního
sdružení katolických jednot a 26. Června valné bro
mady politického «lubu křest. sociálního v Podkrko
noší, odbývané v Libštátě, Úmrtím ztratila jednota 2
členky. Jednota na konci 4 roku čítá 96 členů čin
ných, 14 přispívajících a 1 čestného. Ženský odbor
čítá 80 členek © Během roku přistoupilo k možskémn
odboru 8 členů a 6 vystoupilo, k ženskému odboru
přistoupilo 10 členek a 65 vystoupilo. Dle pokladní
zprávy vydéno 956 K, přijato 97373 K. Knihovna
spolková čítá 266 knib rozličného obsabo. Jednota
odbírá „Obnovu“ a „Badoucoost“, členové odbírají
„Meč“ (přes 80 ex) a „Českou Ženu“. Po podání
zpráv jednotlivých fankcionářů přikročeno k volbám
a zvoleni jsou. za předsedu dp. Jan Dvořák, za mí
stopředsedu p. J. Mikule, za jednatele p. J. Kozák,
za pokladníka p. J. Hraba; do výbora pp.: V. Rada,
J. Kobrle, J. Plichta, J. Kracík, J. Adlof, H. Dlouhý,
J. Sacharda, J. Šimek, A. Kebrle, J. Ježek, J. Tomeš,
F. Nossk; za revisory účtů: p. J. Čapek a V. Matoušek.
Za praporečníky pp: J. Kracík a J. Ježek. Ženský
odbor zvolil sobě za předsedkyni sl. M. Lašovou, za
místopředsedkyní sl. F. Pekárkovou, za jednatelka al.
B. Vajgrtovou. Do výbora: pí V. Mikalovoa, pí M.
Tryznovoa, pí M. Kolorenčovou, pí A. Kuntovou. Dp.
Fr. Knížek nově zvolenému výbora doporačil, nebylo li
by radno přistoupit: k založení samostatného ženského
spojku. Při této achůzi rozloučil se e námi dp. před
seda F. Knížek, ježto ustanoven farářem v Březině
u Tornova. Jednatel J. Kozák poděkoval několika
ardečaými slovy odstapujícímu předsedovi za veškeron
péči a činnost jednotě naší od začátku věnovanou.
Zároveň pro své zásluby jmenován Čestným členem a
v upomínka odevzdán mn vkaeně provedený diplom.
Nově zvolený předseda dp Jan Dvořák děkoval zs
důvěru volbou mu projevenou, obja“nil několika slovy
výzaam našeho spolkového hesla, načež valná hromada
skončena Další spolkové činnosti „Zdař Bůb“!

Různé zprávy,
Nemilosrdní a menmasytníkleriká

lové! Kdo čte listy jen socialistické, pokro
kové a liberální, myslí si, že není horšího člo
věka na světě nad klerikála. Zatím však jest
tomu naopak. Právě vydali „milosrdní bratří“
výroční zprávu za rok 1904. Z ní jest patrno,
že v minulém roce ve svých 15 řádových ne
mocnicích ošetřovali 22.893 nemocných po 497.
770 dní buď zcela zadarmo nebo jen za nepa»



trný poplatek. V útulku pro rekonvalescentyv Hůtteldorfa ošetřovali 780 rekonvalescentů
o 16.136 dní. Zajisté záslotná to čionost pro

blaho trpícího člověka. Kdy dočteme se o ta
kovéto činnosti soc. demokratů nebo pokrokářů ?
Bnadnější jest nadávat, než obětovat se|!

Rozvojkatol.organisacívNěmecku.
R. 1903 čitaly katol. dělnické organisuce v Ně.
mecku 1400 apolků s 220000 členy. Koncem
r. 1904 však již čítaly 1600 spolků a 260.000
členy. Svaz jihoněmecký čítá 680 spolků s 86
tisíci členů. Západoněmecký svaz má 460 spolků
se 75 tisfci členů. Svaz berlínský má 500 spolků
se 70 tisíci členů. A u násf Hádáme Se, 80
číme na sebe, kritisajeme u positivní práci
mezi dělnictvem necháváme soc. demokratům
a národ. socialistům|

Bouře v táboře see. dema.rozpoutala
se proti soc. dem. posl. Schuhmeierovi. Tento
„soudrohb“ upřímně problásil se pro hnutí
„Pryč od Říma“. Tím ovšem neřekl nic nového,
poněvadž strana soc. dem. již od vzniku svého
tone v athojemu. Poněvadž sle takovéto upřímné
přiznání mohlo by mnohým ještě nezralým
„Soudrohům“ přece jen býti proti srsti, proto
severočeské listy socialistické útočí na soudr.
Scbubmeiera. Myslíme,že ei vavzájem roz
umí a že p. poslance jen upozorňují, aby po
druhé nebyl tak upřímným.

Sec. demokraté ma výsluní vládní
přísně. Dne 8.úcora t.r. konalo dělnictvo z tov.
na tabák ve Svitavě na Moravě volby do ne
moc. pokladny. Kandidáti křest. soc. byli zvo
Jeni 600—700 hlasy, soc. demokraté však zů
stali ve značné menšině, dostali pouze300 —400
hlasů. Porážka tato soc. demokraty hrozně
mrzela (někteří prý se zlobili — jiní i plakalil).
Náplast na tuto rána jim dalo samo c. k. ři
ditelství tabákové továrny. Jmenovalo totiž 2
A„Soudraby“ náhradníky ve výboru. Událost
tato jest velmi poočná. Předně poznáváme, že
tam, kde dělnictvo jest uvědomělé a vzdělané,
že s ošklivostí jho soc. dem. se sebe setřásá.
Dále poznáváme,že farizejstvím jest,vytrabují-li
soc. demokraté, že jsou stranou pronásledo
vanoa od vlády. Bývaly takové doby — ale
nejsou! To by mohlo říci o sobě spíše děl
nictvo křesť. soc. — ale 8oc. demokraté od
dob vlády Kórbrovy nikoliv. Pelichá strana
soc. demokratická vo všech svých zásadách a
jednáních.

Koupí se staré knihy z let 1770—1850
a plakáty, letáky, plsničky, obrázky a noviny
z r. 1848. Nabídky zašlete na adressu A B C,
poste restante Uher. Hradiště, Morava.

Jak makládati s pracovními kmíš
kami, jež propoštění nebo vystupující dělníci
zanechají o zaměstnavatele? Dle nařízení mi
pisterstva epravedlnosti mají takovéto kníšky
býti uloženy buď u obec. úřadu, u okres. soudu
nebo u živnostenského úřadu.

Dělnictve v oenkrovarech rakouských
čítalo v minulé kampani 81.799 dělníků i dělnic.
Možských bylo 60871, žen 16.655, mladistvých
dělníků (ve stáří od 14—16.let) 5213. Nejvyšší
mzda pro dělníky mužské byla v Dol. Rakou
sích, pro ženy na Moravě. V Čechách byla
mzda nejmenší|

(3)Pamětí městočka Smidar nad Ci
dlinou a obcí přifařených. Měli jsme ča
stěji příležitost pročítati na rychlo slepené,
kusé monografie větších českých měst. Ovšem
že i zde lze často nalézti některé dosti vhodné
slošky k sestavování dějin obecných. Tím vzác
nějším pramenem však jest monografie po
drobná, jejíž sepsání vyžaduje pílemravenčí.
Takovou monografii má nynímalé město Smi
dary. Farář zdejší, vldp. Václav Šrám, vydal
právě vlastním nákladem knihu, v níž na 856
stranách vypisuje v krásném uspořádání kol
tarní a náboženské dějiny své kollatury. Pilný
dějepisec uvádí celou spoustu nejrůznějších
pramenů sebraných ve Smidarech, vPrase i
v jiných místech. Přidán přehledný abecední
ukazovatel (od str. 367 až do str. 884). Dilo
ozdobeno též větším počtem případných vyo
brazení. Kdo knibu prohlédne, jistě nám při
svědčí, že toto veliké dílo jest vzácným stkvo
stem české dějepisné literatury vůbec a če 80
stane nutnon pomůckou těm, kdož badoo dále
pracovati na kulturních a náboženských ději
nách obecných. V šesti prvých knihách vy
kládá autor dějiny panství Smidarského. m
tuly dalších knih jsou tyto: Zemědělství a
robota. — Řemesla a jarmarky. — Věci nábo
ženské. — Nkolství.— Zdravotnictví. — Chu
dinatví. — Život společenský. — Lhota Smi
darská. — Červeněves. — Loučná Hora. —
Chotělice. — Skřivany. — Odhalení desky bá
sníku Sudimíru Šnaidroví a ejezd rodáků smi
darských. Přidány ještě doplňky k setr. 19%,
406. Doufáme, že pilný pracovník dokonanoa
prací velice se zavděčí zvláště rodákům smi

darským. Vzpomínáme př tom, jaké smutnéosady měla před několika lety monografie
v „pokrokovém“ městě. Počal ji vydávati po
sešitech tamější rodák, nešetře práce ani obětí.
Když zaslal první vešit na ukázku do rádnice,

byl ma týž vrácen sepokrokovou omlavou, že
má město plno jiných, oaléhavějších vydání.
Nadějeme se, že kniha vldp. faráře dočká se
zcela jiného vděku a hlavně — že bude pilně
čtena. O to šlo hlavně autorovi, aby v době
nynějších přenbohých,na papír vnášených frází

odal veřejnosti četbu skatečn) vědeckou, vsdě
avací. Pisatel těchto řádků vloni při náhod

ném rozhovoru 8 autorem tázal se na postup
práce tak složité a obsáhlé. Pří tom se do
věděl, že bylo potřebí již k sebrání pramenů
značných finančních obětí. A tak cena knihy
té —- pouhé 4 K — jest jen nepatrným od
Škodněním obětavého autora, který náklad
nesl, a jeví se ještě nepatroějším v uvážení,
že případný čistý výnos věnuje veledůst. p.
spisovatel na opravu oltářů ve farním chrámu
Páně ve Smidarecb. — Dílo vypraveno velice
vkusně Biskopskou knibtiskárnoa v Hradci
Králové. — Odporačujeme je vřele kašdéma
odborníkovi.

Vzpírá se prácí. Nějský ačitolsi stěšaje
v „Čase“, še musf voditi děti do kostela :,Učitelé mu
nejí voditi školáčky do kostela, třeba celé svědomí
vspíralo se bezmyšlenkovité liturgii, třeba se oči sa
víraly nad nevkusem různých ceremonií a uši vzpou
sely hrosnému mnohdy hrabání v klapkách posvátného
nástroje. Rodiče nikdo nesmí nutit, aby posílali děti
své do kostela, učitel musí však pod komandem du
chovních i světských úřadů dělati policajte nad
hrstkou dětí, které se v kostele nadí, ale pod vlivem
přísných očí učitelových, jemuf pro samé dosírání na
vlastní pobožnost nemůže ovšem sbýti času, přeces6
násilně notí k vědomí, že mají sde co činiti a Bohem.“
Týraný pán by se nejlépe toho útlaku sbavil, kdyb
saměnil své povolání sa nějaké svobodnější. Rádi
bychom věděli, nač vlastně poplatnictvočeské dává
ročně 40 millionů korun na školství,kdyš ačitelstvu
je obtíšno doblédnouti chvilka na děti v kostele.
Kdyby si rodičové mobli děti své vychovávati sami,
nemasili by na Školství platiti. Kdyš však platí, pak
musí míti sáraku, áe placení pánové konají svou po
vinnost.

České sochařství a kamemietví býlo
do nedávna odkázáno na materiál pískovcový z dů
vodu rycblébo zpracování a ceny, i dostatečného množ
ství; jenom Praha byla sásobována mramorem čer
veným, sliveneckým, se kterého byly hotoreny práce
brabé i leštěné, kostelní i hřbitovní. Pro drahota svou
byl v Čechách mramor oarrarský vzácností. V letech
šedesátých stalo se rak. i prus. Sleseko sdrojem bo
batých ložísk vápencových. Průmysl mramorářský
rozvinul se tak utěšeně, že stát otevřel škola odboru
tohoto ve vesnici Sandorfu, kde více jak 20 mistrů
saměstnávalo 3 až 4000 lidí! Mramor přicházel odtud
v barvě černé, bílé, šedé a modré. Začátkem let sedm
desátých vstoupilo kamenictví české do stadia nového
— spracovávání totiš šuly, vienytu, čediče a j. Čechy
jsouce v ohledu tom bohaty, umožnily roskvět nového
průmyslu i cestu sa hranice a vytlačily snenáhla
mramor Český i pískovec s našich i cisích hřbitovů
V r. 1884 saloženásochařsko kamenická škola v Hoři
cích snašila se domácímu pískovci sjednati nové obliby
» odbytu s velikým úspěcbem, ale báječné lomy Nor
véšeka, Švédska a Finska zaplavují stálo svým vý
borným materiálem trb světový, ač duly a labradory
švédské jsou o 1000, drašší, než naše tvrdé materiály
domácí. Nového tohoto proada chopily se i některé
české závody, slo nedovedly samesiti přívalu výrobků

cisíob a tek veliké závody domácí, jako je Cingrobivv Plzni (král kamenníků), Šaldův v Praze, Pappův
a j. netečně přiblížejí k tomu, jak výrobny v Zak
mantlu, Šlukoově a j. sa statisíce ročně dovášejí do
Čech hotových pomníků, ješ odebírají — čeští sochaři
a kamenníci pro nepatrný zisk, nedbajíce toho, de
ubíjejí tím výrobu domácí. Ovšem, še valoou část viny
nese i obecenstvo, které, kupujíc práce netáše ae a
nepátrá po tom, jakého původu a kým objednávko
byla zhotovena. Dnes máme v Čechách asi 16 českých

závodů, které epecielně sabývají se apracováním tve
dých materiálů domácích. Jsou to: Čingroš v Plsai,

ra v C. Budějovicích, Kotrbatý v Příbrami, Honsík
v Tochoviofob, Foitv Táboře, Russ v Jindř. Hradci;

v Praze vynikají: Šaldav Emausích, Popp a Škarkav Olšanech, Rada, ký, Traube, Sandtner a Víšek
na Vinobradech; dále Holub ne Smíchově, Man
ermanu v M. Boleslavi, Staude v Pardubicích a Zdenko
Ješek v Hradci Králové. Zakladatel bradeckého zá
vodu Martin Ješek byl vyučencem slavného Maxe,
nynější majitel rozšířil výrobu o práce s mramorů
italských i belgických, žuly švédské a labradora, zteré
importaje u velikém mnošství, ale hledíi domácížalu
od Skotče, Hlinska, Sedlčan a j. uplatniti. V závodě
Ježkově zeměstnáno je průměrně 20 dělníků. O doko
nalosti a umělecké ceně prací Ješkova sávoda hra
deckého svědčí nejlépe fakt, še ze 40 kamenických
závodů, které súčastnily se výstavy v Hořicích, při
Peny byly jen dvěma státní ceny a sice atříbras Z.
Vondráčkoví sa pomník nástěnný a Zd. Ješkori bron
sová sa práce = mramoru a duly. Je viděti, do i
v oboru tomto pokračujeme a jest ua našem obecen
stvu, aby snahy našineů též podporovalo, jak tobo
vším práve saslahují.

Řád Milosrdných bratří. Doe 10.—19.
února 1906 slavil matefeký dům Milosrdných bratří
v dolnorak. městě Valčicích na branicích moravských
a tim i celý fád sluvoost srého BOOletébo příchodu
do Rakouska. Byliť M'los. bratří do Valčíc uvedení
10. února 1605 knížetem Karlem I. z Lleobtenateino.

Židovští revolucionáři v Basku.
Jest jisto, še šidé ve spojení « ostatními nepřáteli
Ruska jsou blavními původci nepokojů v Ruska;jejich
vliv působí všude. V Petrobradě pobonřil dělníky
koěs Gappon, původu šidovského. Ve Feodosii spůso
bili právě stávku didovětí dělníci. Bosdávali prokla
mace proti vládě, při demů bylo 18 didů zatčeno.
Židé donatili i v jiných továrnách dělníky kn stávce
a volali: Pryč s care n! Konec konců byl,če se adály

soola přirozeným spůšobem protišidovské výtráností,
hi dené Rosové volali: Jen ještě + Rusku lidé,
teří dovedou cara hájit. Také ve Varšavě spůsobeny

protišidoveké výtrinosti, když se posnalo, še šidé
obrodují cara a vlaet. Pak še jsou šidé dobrými vla
stencil A když ae šidy vyssátý lid ruský svodno n

šidovským atlačovatelům záda pořádněnao, pakje brosný křik v Ierseli o vurovosti ruské. Kdo seje
vítr, klidf bouři.

Úspory čeledě a dělnictva. Dievýro
ční zprávy Ustřed.jednoty čes. hospodář. společenstev
v království Českém alužilo si České dělnictvo a čeleď
počtem 11.806 ve spolcích spořitelních a záložních v r.
1908 celkem“ 2,734.805 06 K. — Tbf mocnou pobídkoa,
aby na této cesté Šetruosti délnictvo ve větším ještě

tu kráčelo.

Úspory dětí vo spořitelních«jsálošních čes.
spololoh v království Českém za rok 1904 dostoapily
výše 674 44545 K. — Sebe menší úspora ve epořitelné
uložená věra jest mocným výchovným prostředkem
na utužení větší hospodářské samostatnosti. Na to by
rodiče neměli sapomínati af dětem nějaký hbaléřna
alofení poskytnonti.

(14) Nemzové akee potkává se s nedů
věrou a neporozuměním v rolnických třídách. Jak

snámo, povo ila vláda 15 mil. na spomožení rolniotvaa rosesílá, zajisté k návrhu zemědělských rad oběě
níky, v nicbš můše sasnamenati si každý, 00 pro jaro
potřebuje; bude mu to prý sa sníšenou cenu dodáno.
Lid, maje v paměti, jak se podobné akce provádějí,
še se to bez prostředníků neobejde a ta třetí raka So
zadarmo nepracuje, byl by si byl přál, kdyby oněch
15 mlionů bylo v pen buď rosděleno podle ka
tastrálního výnosu, neb aby na jistou dobu slovena
byle daň pozemková. Zrovna nejchudší lidé a nejpo

ebnější nevpisují se do archů, ješto se bojí, še cens
vzdor slevě bude snačná a de objednávka dojde ji
pozdě, t. j. po zasetí, neb když jiš bude píce solená.
A ty obavy nejsou besdůvodné; má-li dnes 1 mc. sena
cenu 19 K, bude moci vláda dodati je při nejmenším
sa 6 K, pošítá-lí s0,"8e polovička bůde hraditi sama.
Dojde li seno jiš při zelené píci a bude-li této dost,
pebade chtítí nikdo eno ani sa 6 K, zvlášť nebade-li
ono dobré jekosti, popřípadé zatachlé a p. Předně

přišla celé tato vládní akce jiš pozdě, kdy jedobytekbuď vyporáfený, neb přílišnou detrností vyhublý a
bude ona jen příčinou nespokojenosti a všelija

ých stížností. Nejlépe Iby bylo, rozdati ty miliony
v penězích s hospodář při dnešních prastředcích ko
manikačních a při čilé obchodní nabídce byl by jiš
věděl, kde a jak by těch pár krejcarů nejlépe udal.

Největší tunel světa. Dno24.únorapro
ražen byl na hranicích Italie a Švýcarska tunel Šim

plonský, 19.770 mdlouhý, nejdelší na evětě. Stavba,sapočata r. 1898, jest obdivahodným dílem nejmoder
nější techniky, při němž zdatní pracovníci museli zá
pasiti « nesmírnými překáškami. Na př. v sáří 1901
vyrazily náble s nitra v obrovských spoustách horké
prameny (47 C); půl léta trvalo, neš se vody tyto
evedly svláštním kanálem, ka kterémaš cíli vnitřní
stěny tanela oblošeny železnými plotnami. Také ne
snesitelné horko stěžovalo práci. Vystavěny proto
svláštní stroje ne vyrábění ledu, zříseny i nákladné
sprchy na osvěžení pracujících. Ješto se tu hromadily
i třaskavé plyny, čištěn vzduch svláštními ventiláto
ry; miliony vydány na stroje vrtací, na dřevená pa
dení, šelezné konstrukce atd. Vrtací stroje drtily
v minuté af 12.000kg. kamene. Tunel jest 8 m ši
roký a 6 m vysoký a stál dosud přes70 mil. franků.
Jest sice prorašen, ale úplně k dopravě bude apra
Sen aš někdy v září. Touto cestou usnadní 6 velmi
obchodní spojení Švýcarska a Italif. Stavbu provádí
bembarské podnikatelská firma.

První moravské lidová pout do
jbvaté Země. Komité pro uspořádánítéto pouti
vydalo právě provolání, v němž se lze podrobně
poučiti o průběhu pouti. Doba přihlášek určena
na dobu od 1. března do 16. června. Shromažda
vání poutalků počne ve čtvrtek 10. srpna 1900.
Provolání o této pouti dostane se každému od
od důstojného generálního komisařství Svaté Země.
ve Vídni I, Franzinkanerplatz 4.

Z útrob člověka. Kyselostobsahudala
dečního pochází od kyseliny eolné, ktorou šeludeční
šlásy vylučují. Kyselé šťáva žaludeční zamezuje hnití,
které povetává působením bakterií (noviditolné tělíska
spůsobující vsnik různých nemocí). Lidé, kteří trpí
nedostatkem kyseliny solné, mají v šaladka svlášť
moobo bakterií. Mimo kyselina solnou jest ještě v ša
ludku látka pepsin zvaná, která zase rušivé působí
na jedy (toxiny) bakterielní. Ocbranným prostředkem
daladka jest i zvracení, jímě se Často zbavuje bmot,
které nemůše stráviti, a které by se případným kva
šením aneb jiným spůsobem mohly státi těla nebes

oajní Takto si pomáhášaladek, je-li jen sdravý.ladek oslabený zvlášť nestřídmým šivotem tím spíše
stává 60 zásobárnou věelijakých škodlivin, čímě ovůem
i celé tělo trpívá. Ve střevě však rosmnotují ee bak
terie volně a u velikém množství. A ústrojí tělesné
pomáhá si tu saso. Ne př. olisnice střevní pokryta
jsouc hojným hlenem a buňky její tvoříce neprostap
nou blénu, nedají tak snadno proniknouti bakteriím.
Také nevstálým pobybem daludka a střeva pohybuje s0
i obsah střevní dál a dále, čímě ve i bekterie odvá
dějí ven. Rovněž šťávy ve střevě nebo ve dlázách
k němu přiléhajících se vytvořající, jako na př. šlač,
ješ so s jater do střeva vlévá, pičí často chorobo
plodnénárodky.

Nové bankovky. Dnem35. února t. r. po
čely se rakonsko-uherskou bankoa vydávatí nové ban
kovky po !0 koranách ze dne 2. Jedna 1904. Ban
kovkami ze dne 31. břesna 1900, jež nyaí jsoa v oběhu,
lze platiti do 428. února 1907, po tomto dne budou
se přijímati pousek výměně. Po 38. únoru 1919 ne
bude jiš rakousko-uherská banka povinna bankovky
10kornnové se duo 81. břesna 1900 přijímati.

Čtěte! Předplácejtel Rozšiřujtel
SOBNOVUcí
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Příloha
Rentové statky v Haliči.

Právě schválen byl císařem zákoa o rou
tovýeh statcích, jenž přijat v lonském zasedání
baličského sněmu. Význam nového tohoto zří
zení jest dalekosáhlý. Vždyť jedná se tao
sesílení a rozmnožení stavu selského, a to ne
jenom aby spláceny byly hypotekární dluhy,
ale též spoladědické podíly vypláceny, aby ge
zřizovaly nové statky selské a statky takové
byly zvětšovány, na nich meliorace prováděny,
obytné nebo hospodářské budovy upraveny,
aby si mohl rolník opatřiti živý nebo mrtvý
inventář, vůbec aby se hospodaření na selských
statcích zvelebovalo.

Dle nového zákona zřízena bude při zem
ském výboru v Haliči „zemská komise pro
rentové statky“, skládající se ze zamekóbo
maršálka nebo jeho náměstka jako předsedy a
ze Šesti členů, z nichž dva jmenuje sněr, dva
zemský výbor a dva místodržitel. Zemskému
výbora přísluší právo dozoru nad činností této
komise, schvalovati některá její usnesení, usta
povovati úředaíky a vydávati podrobná ic
strokce. K tomu účeli poskytovati se budou
rentové zápůjčky, jež se musí záročiti a umo
řiti ročními splátkami. Prostředky k těmto
zápůjčkám opatří země rentovými dlahopisy
do výše 5 mil. korun, případně i více. Rentová
zápůjčka zajistí se kninovně na statku, který
pak slove statkem routovým.

Vlastník rentového statku masí býti rol
níkem osvědčeným, « povolání; při spoluvlast
nictví několika ossb ustanoví ze středu svého
plnomoecníka, který sám na statka hospodaří.
Rentový statek má míti rozlohy nejméně 3
hektary, nejvíce 60, jehož čistý katastrální
výnos činí 50—1000 K; nesmí býti rozdělen 4
musí se nacházetí ve stavu k hospodaření způ
sobilém.

Rentovou zápůjčku povoluje zemská ko
mise až do výše třicuteronásobného katastrál
niho čistého výnosu, k čemuž se připočítá také
polovice ceny, na kterou byly pojištěny obytné
u bospodařské budovy. Při zjištění ceny statku
zvláštním odbadem povolí ge zápůjčka až do
tří čtvrtin ceny.

Zemská komise při acházení se o rentovou
zápůjčku opatří sama všechno: knihovní vý
mazy, zápisy, odhady atd., takže rolník nemusí
ani prstem bnonti; poioc právol stano 60
tu zbytečnoa, čímě se mnoho ušetří.

Zápůjčku rentovou splácí rolník ve splát
kách pololetních, jež činí ročně 4',/, nebo
69,, dle tobo, byla-li zápůjčka vyplacena ve
49, nebo 4'/, procentních dlahopisech rento
vých a umoří se v 56, případně v 52 letech.
Při ařizení nového statku, nebo při zvětšení
může se dlužník v prvním roce sprostiti splát
kové povinnosti. V případech zákonem stano
vených má zemská komise právo dlužníkovi
celou zápůjčku vypověděti.

Přijetím rentové zápůjčky vzcházejí rol
níkovi i jiné závazky. Zápůjčky smí se užiti
poze na účel, na který byla poskytnata. Na
statku musí se řádně hospodařit, budovy i in
ventář třeba udržovati v pořádku, daně a jiné
dávky pořádně platiti, nutné také pojištění
pro případ požáru i kropobiti. — Oddělení
nějakého pozemku, oa př. na zřízení cesty,
provedení meliorace a p. nebo zmeušení ren
tového statku může se provésti toliko se 8v0
lením zemské komise. — Nemovitosti mohou
se ke statku připojiti pouze se svoleufim zem.
komise. Dva neb i více statků rentových ne
smí se vůbec v jeden spojiti. — Majitel ren
tového statku nemůže svůj majetek obtižiti
novými bypotekárními dlaby, leč dovolí-li zem
komise a není li překročena určená nejvyšší
mira zadluženosti.

V tomto novém zřízení bylo Polákům
vzorem Prusko, které pomocí milionových
fondů státem založených provádí v Poznaňsko
kolonisační politiku na seslabení živlu polského;
kapuje totiž zvláštní komisí polskou půdu,
hlavně zadlužené velkostatky, rozdělujíc ji na
selské statky a prodávajíc pak tyto německým
osadníkům. Akce polská jest ta mnohoslibná.
Ta omezenost zadlužitelnosti selských statků
a jich nedělitelnost nesmí nikobo zaraziti,
vždyť závazky tyto trvají pouze potad, pokud
zápůjčka neni splacena.

Halič, země tak zanedbaná a nepokročilá,
předbonila nás ve snaze 0 povznesení stavu
selského. Kdy pak pokručilí Čechoslované vez
moa si s toho příklad?

4 1Ueratura.
Z makladatelství J. Otty v Praze. „Lidových

roaprav lékařských“ řada V., čis. 12.: O důležitějších
pochatinách. Část I Přednesl dr. E. Formánek. Za
80 b. — Malý Ottův slovník naačný, dvoudílný. Pří
ruční kniha obecných vědomostí. Red. Fr. A. Šubert.
Seš 44, a 46. obsahuje vysvětlení slov Listec—Maria

s přílohou Ledovce. Sešit za 60 h. — Ottova laciná
knihovne národní. Serie 28., sešit 2.—4. obsahuje Po
tepeakův román „Síla slabého“. Přeložil V. Unzeitig.
Sešit za 20 b. — České knihovny zábavy a pončení
č. 18, seš. 4. a 5. má obsahem Vykoukalovu sbírku
kultarních obrásků „Dary přírodní“. Sešit za 24 h.
Vydává Ústř. spolek čes. profesorů — Rozina sebranec.
Historická povídka od Z. Wintra. Salonní bibliotéky
čís. 118. Cena? — Jiráskoví „Psohlavci“ vycházejí
právě v německém překladě v kuihovně Slaviecho
Romao-Bibliothek pod názvem „Chodieche Freibeite
kůmpfer. Seš. 8.—18. po 32 h.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy J. Zeyera
XX. Karolinská epopeja, díl II., seš. 1. a 2. po 40 b.
— Sof. Podlipské spisy XV., seš. 16,—18. Přemysl
Otakar II. Román. Sešit za 30 h. Válka rusko
jsponská slovem i obrazem. Vychází redakcí J. Kle
candy v týdenních sešitech po 30 h. Sešit 23. — Obra
sový zpravodaj z bojiště. Vychází dvakrát týdně. Čls.
za 10 b. V čís. 103. vedle obrazů z bojiště jsou po
bledy aa Moskvu, Varšava, obrázky z pevnosti Josefova,

Nákladem V. Kotrby v Praze. Rajská Za
brádka. Časopis pro mládež. Řídí V. Špaček. Roč. 14.,
čís. 4.—6. Roč. předpl. 1:60 K. Obsah zajímavý a pě
knými illastracemi. — Český jinoch. Časopis pro do
spělejší mládež Řídí V. Můlier. Roč. X., čís. 3,—6.
S bohatým obsahem. Roč. předpl. 1 K. — Křesťanská
kola. sopis pro šíření idel nábuž. v čes. školství.

ídí V. Spaček. S přílohou „Obrana pravdy křesť.“
Roč. předpl. 6 K.

Nákladem „Nov. Života“ v Prostějově. Xav.
Dvořáka „Soli Deo“. Básně. Za 1 XK— Pro kravičku
Chodeký obraz. Napsal J. Š Baar. Za 140 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v Olomouci.
Slezská kronika. Roč. KV., er. 3. a 4. Povídky z růz
ných končin Řídí Dr. Fr. Sláma. Ve prospěch Matice
Oavěty lidové v Těšíně, Předpl. na celý ročník 2 K.
— Stračné dějiny literatury české. Sestavil V. Staněk.
Sborofka příruček pro učit. a atodenstvo sy. 5, Za
2 K. Velmi praktické Kaoihovna kazatele: J. B.

Desatera'. Upravil M Zavoral. Seš. 6 —8. za 120 K.
Nákladem drušstva „Vlast“ v Praze. „Vlasť.“

asopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Skrdle. Roč.
21, čís. 5. S bohatým obsahem. Roč. předp). 10 K. —
Vychovatel. Řídí Dr R. Horský. Roč. 20.. čís. 5. Předpl.
6 K roč. S PHlobou katechot. Řídí F. Žandálek. Roč.
8., čís. 3.

býka Listy pro rozhled v amění, vědě a poJitice. Řídí V. Vlček, Roč. 35., av. 3., s obsahem cen
ným. Roč. předpl. 14:40 K přijímá administrace na
Král. Vinohradech.

Nákladem J. Pelcla v Prase. Rozhledy. Tý
denník pro politiku, vědu, literatoru a umění. Řídí
J. Pelcl. Roč, XV., čís, 23. Boč. předpl. 16 K. — Hr.
A. de Gobineau: Renaissance. Scény historické. Pře
ložil A. Gottwald. Ssš, 3. za 48 bh. — E. Haofea Zá
klady přirozené výchovy. Přeložil J. Kranich. Kni
bovny Rozhledů av. 68. za 1-20 K.

Vychovatelské listy. Časopis věnovanýzájmům
křesť. vychování, Řídí Al. Adamec. Roč. V., čís. 1.—
4. s vybraným obsabem. Roč. předpl. 6 K u administ.
v Brně, na Petrově 1.

Česká Hudba. Časopis věnovaný čes. hudbě
vůbec, zpěvu solovému i sborovému, směru světekého
i efrkevního. Pořádá Al. Strébl. Roč. XI, čís. 2. Vy
cbází dvakrát měsíčně v Hoře Kutné za 8 K ročně.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. III., čís. 4. Předpl. 660 K na rok. —
Příloba Kazatelny av. III. Příležitostné řeči duchovní.
Seš 4. Uspořádal Fr. Vaněk. Za 60 h. Nákladem R.
Rappa v Pelhřimově.

Vesna. Belletristický čtrnáctidenník, věnovaný
zájmům čes. žen. Řídí O. Fastrová. Roč. I, čís. 8.—
10, Roč. předpl 6 K a admiatr. v Ml. Boleslavi.

Seraflnské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Pořádá P, J. Rabringer Roč. IV., čís. 6. a
6. Roč. předpl. 2 K. Admisistrace v Olomoaci.

Dějiny markrabství Moravského Nákladem

A. Píši v Brně počaly právě vycházeti stračné dějinymoravské na způsob Tomkových Dějin královatví Če
ského | Celé dálo vyjde ve 13.—16. seditech po 40 b.
Spis velmi důležitý.

Obsor. Zábavně pončný čtrnáctidenník. Řídí a
vydává VI. Šťastný v Brně Roč. 28., čís. 3.—6. Roč.
předpl. 4 K.

Měsíční věstník českých katol. osad P, Marie
ust. pomoci v Nov. Yorku a sv. Václava v Baltimore,
Roč. II., čís. 1. a 2. Časopis velmi praktický. Vydá
vají Redemptoristé.

Lázeňský list. Časopis věnovanýzájmům lázní,
čes. léčebných ústavů a letních efdel. Roč. II Řídí
Dr. Mladějovský a Dr. Kučera. Admiuistrace v Praze.
Roč. předpl 3 K.

Ženské Listy. Vydává Ženský výrobní spolek
český v Praze. Řídí Eliška Krásnoborská | Roč 33.,
čís. 2. a 8. Roční předpl. pro členy 280 K, pro ne
členy 860 K.

Finanční listy. Týdenník věnovaný otáskám
b sepodářským. Řídí Ř.Pilát. Nákladem Ž-vnostenské
banky v Praze. Roč. IL., čís. 9. Předpl. roč. 3 K.

0 spalování mrbrol Napsalv MošaE ne. any víry roč. II, čís. 1. a 2. ává Tis
Lie ©Praze čtyl za | Kč Řídí Dr. R.

M Katol spolkučeskéhSelský Obzor. Orgán „Katol spolku českého
rolnictva KÝMovavěř. R J. Šamalík. Roč. III, čís.
2 Roč. předpl. 150 K u administrace v Ostrově p.
Sloup na Moravě.

Poklad věřících. Lidový list k uctění Nejevě
tější Svátosti Olt. Řídí V. Roudnický. Roč. VIL, čís.
1. Vydává spolek „kněší adoratorů“ v arcidiecóní
praše.é. Předpl. 120 K u V. Kotrby v Praze.

ACNÍÍCÍ
Svůj k svému!

Podporujte křestanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
DaS“nákrčníky, Be

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéí Iněné,

O“ kanafacy,"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. 136. Velké náměstí čís. 136.

KKK
—————.,,,,"0,

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk,z84
Konviktské ul. ý paslř spe
cielně na kostelnínáčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojné zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,
lampy, svícny, kaditelníce, kropen
ky, psatenky,nádob: s td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a sen o ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškorévýrobky 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 bescenné. Vše ponílám již posvěcené.

ŘÁÁÍCÍŘÍCÍCÍCÍHÍÍCÍCÍÁCÍCÍCÍÁCÍCCÍCÍCCHCE

k

v umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Sklad: Velká Kariova ul. č. 30
doporučuje uctivé své chvalně snámé: sochy, oltáře

křlšové cesty, jesle, Boší hroby, křiše, kašatelny,
spovědníce, křívtelny,konsoly, poioný lustry,
tiky atd.dle ne P olomý: rámceRábytckemie, fotografie a dů . a e

F ml předmětyzhodící“ sadárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně ja

franko.

Renovace starých oltářů akostelních sařísení.



Založeno r, 1860. Odměněn státní cenou.

Velkozávod sochařsko-kamenický
firmy

ZDENKO JEŽEK
í v Hradci Králové

Celakovského ulice č. 363 ve vlastním domě

doporučujese k provádění veškerých prací hřbitovních
z České světlé i tmavé žaly, sienytn, švédské černé žuly a labra
dora, dekorati ních prací z červeného mramorn sliveneckého a

tmaňského i mramorů italských,

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a s). patro
uátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících

Dále dovoluje si uposorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rospočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam na výstavách.

„NOC
Malbu

kostelů,*
malby

)
práce sochařské z pískovce hořického a mramorucarrarského,

při uměleckém provedení, solidní obsluze a při cenách nejmírnějších.

Stálá výstava hotových náhrobků ze všech druhů kamenů.

Přímý dovoz italských a belgických mramorů, švédské žuly a
labradoru.

Nejstarší a největší závod na českém severovýchodě.

nd)
fa C a d n Í Nejdůst.bisk.konsistořiodporučený Pilnáčkovo

X a freskové7; | "ěeký ma imýdlosovečkou
provádí přesně dle moderních A jm

Pán,namhoata i] OS.Kiesiicha E: ši

p B 12, | v HradciKrálové +;1: Ese slav. potřonátníma vele >

dekorační malíř důnt arom úřadůmkuprovedení veškeré | 5 3 z

v Chrasti u Chrudimi. práceoborustavbya znovuzřizování č s S

Rozpočtysestavujízdarma. o » i A

G „nap“ p 0 tářů, jestpravé,nepadělanéjádrovémýdlo10nejevío o jakosti, velicevydatnéa p— ryze český výrobek | —=
Podporujte proto náš český průmysl a ku věd

a všude výhradně jen prjke vkly

„Pilnáčkovo mýdlo s ovečkou“!

Pletačku

kazatelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivé opravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným obledem na pů
vodoost a slob. Práce vždy dokonalá při

nejmírnějších cenách. Četné, dopiey uznání

P. T. velectěnému obecenstvu
král. věn. města Hradce Králové a okolí.

Pokládám sobě za čest ct. obecenstvu ozná
miti, že zařídil jsemfiliální sklad

vlastních proslulých

mydlářskýchVýtObků,$ = +5 ==. || „neo pletače
punčoch, se stravou nebo beze stravy. :+4

Nabídky Hpoď značkou „Výdělek 1007 dosriiiitiniotiti dědtiikiiěiiěiií administracetl
bio-hokiotobBoihobEokiooEojoEiežloFioFioHeobioEi-HoEleEiokokžebiotiHEEočiobioHoEokeiie

jakož i prodej Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

veškerých olejů i petroleje
a všech potřeb ku prádlu

v domě majitele p. J. Riedla, pekaře, Velectěnému
čís. pop. 16 v Hradci Králové ij

o iozmezoée| TTohovonstyu
V dokonalé úctě

Jindřich Jelínek, doporučuje

—=w | Nejlevněji

GDXEOXXEBXGBX|| Nejlepší
Jan Horák, *

O raukemák [UST RY

dočtetioHookboHožoboHobokožioEkoHoHoHobohbhAeHokokethoHoHožietHožleřik
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- ního náčiní
sluze mého ryze křesťanského závodu za .

dobuvícenežtřicetiletéhopůsobení. Karla Zavadila
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. v Hradoi Král..Veolejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

C683X663 XG8 X663 XČB

č. 280.Jy A“ č 280.
proti hotelu »Merkure.

zPORKEBLEBINÍSEDCBXSBD XC65X885XCBDDC665XE83XCC



Předplatné na čtvrt roku 2 k 50 k
Číslo 11. > napůlroku 54 — A

Po kolinském sjezdu.
(8) Kolínský sjezd dílem jasněji nrčil

pracovní úkoly kněžstva, dílem vyvolal projevy
směrů nám nepřátelských. Ze všebo patrno,
že má svůj určitý význam. Zejména realistický
orgán scbůzi pozvámkoval a řeč jeho prozra
zoje,že zdařilýprůběha proslovenéřečihodně
jej zamrzely. Zabýváme-li se dnes s „Časem“,
neděje se to pro list sám, nýbrž pro celý směr
realistické inteligence, ve jménu které Masaryk
jiš v „České Otázce“ ohlásil, že must čeliti
klerikalismu (rozaměj katolicismu). Realistický
list dobře tuší, bude-li přímý styk ducboven
stva 8 inteligencí na schůzích takových sou
stavně pěstován, že veřejnost osvojí si správné
poznání snah katolického kněžstva, což jest
proti realistickému programu.

A není také pochybnosti o tom, že čilý
život, jenž počíná proadit v našich skupino
vých schůzích, vyústí jednak v obraně, jednak
v tvořivé Činnosti sociální a že tím utká se
se 8 vlivem realistické agitace, Pracovní nad
Šení roste, v množících 66 poradách dávají se
podněty k úsilnému sebevzdělávání, vybírají
ee vhodné zbraně a označujese úspěšná taktika.
Počátek činnosti této projevil se částečně na
sjezdu kolínském, jenž překvapil na všech stra
nách a, upřímně řekněme, překvapil i samo
kněžstvo.

Dne 25. února věnovsl„Čas“ sjezdu úvodní
článek. Článek jest dosti amírněný a dělá do
jem, jakoby „Čas“ pro okamžik nevěděl kudy
kam 8 řečí, na polo nocená ironie, na polo
vážné obavy. Chtěl v něm dokázati klerikali
„saci politické naší representace, ale vlastně
dokázal, jak strannická zaujatost jeho jest
vždycky 8 pravdou na štíra. Není zajisté dv.
rada Bráf aktivním politikem, ačkoliv pro úkol
ten má veškeru kvalifikaci. A pak vzpomínáme,
že.i prof. Horáček přednášel již na katolické
schůzi, protože jako gentleman neměl příčiny
odmítnouti poučení tam, kde o ně slušně po
žádali. To jsou zjevy megi pravými vzdělanci
přirozené a pohoršaje-li se jimi „Čae“ pak
jistě patří se svým šosictvím někam na vy
haslou planetu a ne do koltarní společnosti.

Druhou částí důkazu o klerikalisaci po
litické naší representace uchystal „Čas“ ve

FPEUILLETON.
Ze života nalezenců.

Napsal Josef Váňa.

Byl krásný jarní den, když nájemnice Hříb
ková zatahovala nesměle zs zvonek u fary,

Tesklivé zahlaholily pronikavé zvuky pustou
farní chodbou, klika cvakla a někdo se pomalu
šoural ke dveřím. Zavrznul klíč v zámku a již
proud silného horského vzduchu hrnul se otevře
nými dveřmi do fary. Pes vyletěl a divoce na
příchozí ženu zaštěkal.

»Půjdeš, Vořechul« zakřikla ©hospodyně
z fary psa. Ten však jakoby neslyšel. Dorážel na
příchozí dál.

»Aaa, Hříbkovél No pojďte dál, pojďte! Co
pak byste ráda?«

»Poníženě prosím, ráda bych s velebným
pénem.«

»Tak tuhle zrovna do těchdveří ls
Hříbková zaťfukala « vcházela nesměle do

dveří. ,
»Pochválen Pán Ježíi Kristus! Poníženě ru

čičku líbám,= zekuckala lítostivým hlasem a hnala
"se po knězově ruce.

»Nechte jen, něchtel Co byste ráda čl«
Hříbková si otřela složeným bílým šátkem

ústa a několikráte si odkašlela.
aNo tak, co byste ráda? Jen s tím venle

povzbuzoval kněz.
»Poníženě prosím, já bych ráčila prosit,

kdyby mi líbili dát vysvědčení pro nalezence.
Víme, já bych jako ráda si proň dojela do Vídně.«

sAle, osobo, vždyť nemáte ani pole, z čeho
pak byste ho živiliřa

řejnosti veliké obveselení, neboť, mluvě o tele
grafickém pozdravu, navětřil mladočeského po
slance dra Dvořáka v osobě dra Dvořáka, pro
fesora theologie. — Co předcházelo? Ve hlavě,
jež dobře zná jednodachá složení „časovské“
psychologie, vylíhl se vtíp a shodou jmen
uchystána léčka. Na a „Čas“ má již ten vzácný
dar, že naděje nesklamal a skutečně naběhl,
čímž ochota jeho ve službách veřejného hu
moru dochází většího uznání,

Nepříjemný dojem ze sjezdu v uásledu
jících dnech oslazoval si „Čas“ rozličnými
úštěpky proti prof Bráfovi a lámáním pravdy
co do působnosti katolického kněžstva zejména
v činnosti probuzeuské. Rozhodně nemůže
snésti tvrzení prof. Bráfa, že katoličtí kněží
zachovali hradbu proti bezděčnému popruštění,
ježto po většině tvořili šik buditelů. „Čas“,
podle slobu asi prof. Masaryk, tvrdí, že to
není nic divného. — V dobách národního roz
macha vystapují pravidelně katoličtí kněží a
doba Josefa II. byla k tomu příhodna. Za kon
kordátu mezi nejsurovějšími germanisátory
čtete jména kněžská. Kněžstvo zakládalo proti
straně Riegrově a Palackého katolicko-politické
jednoty a demokratické hnutí mladočeské mělo
v něm nejvášnivější potírače. Proč nepru
bouzeli kněží národ před dobou Josefinskou,
když byli vlastenci? Čím větší svoboda poli
tická a nebezpečí pro církev, tím více kněží
buditelů. Osvícené a svobodné idee dávají
vznět k živým hnutím národním, že při tom
ohci chvěje se i něco kněží, to jest přece po
dražný zjev. Proto jest legenda prof. Bráfa
nesprávna. —

Uvedli jsme tu pásmo hlavních myšlének,
která jsou prázdným tlachem, jenž spekuluje
Da nemyslivost čtenáře, předpokládaje u něho
naprostou neznalost kultarních a politických
našich dějin. Musíme tedy oa kousek bovoru
s realistickým historikem, a jest jeho vina,
jestliže krok za krokem budeme mu šlapati na
paty.

Proti Bráfovu tvrzení o baditelské čin
nosti uvádí, že v dobách rozmachu národního
v řadách pracovníků vídáme pravidolně kato
lické kněze. Již to jest zajisté uznání, ač hi
storik realistický přišel vlastně zlořečit a od
hodnocovat. Potom není možno mloviti o ná
rodním rozmachu, kde se mluví jen o národním

»Prosím jich, líběji odpustit, táta (muž)
koupil krávu, spachtovali jsme si dva korce pole
a tak si myslím, že bychom to živobytí lehčeji
protloukali, kdyby nám ještě z Vídně přibylo pár
grošů. To vědí, výdělek tu žádný není a peněz
je pořád potřeba. Vždyť nemám ani, zeč bych na
děti něco koupila.«

»Právě protol Nemůžete uživiti a ošatiti ani
děti své a ještě chcete nalezence.«

»Líbějí odpustit, velebný pane, tím bychom
sí právé pomohli. Z nalezince bychom dostali
každý měsíc šest zlatých a po roce, až by dítě
dostalo kozu, deset zlatých. To je ňákých peněz!
Tady bychom je jakživi nevydělali,«

»To je všecko hezké. Ale což, když vám ten
nalezenec za měsíc nebo za dva umře? Tuť ani
nedostanete zpět ty peníze, jež jste utratila Cestou
do Vídně a zpět. Dávají sem teď tak slabé děti.«

»To je také, poníženě prosím, pravda, ale
člověk si přece myslí, kdyby se to podařilo, že
by těch pár zlatých bylo dobrých. To už se na
to nesmí tak moc koukat, jak to bude,«

sAle i když se vám to podaří, tak co z toho
budete míti? Muž váš beztoho všecko propije, tak
propije i tu mzdu za nalezence a vy budete míti
jen starosti.c

»Inu, líbějí vědět, ono je to pravda, že »náše
rád pije, ale oni lidé více mluví, nežli je pravda.
Nevídáno, že se trošku někdy napije, vždyť také
musí pracovat. Ostatně bych jich ráčila prosit, až
peníze pfijdou, aby mi vždycky líbili vzkázat,
aby je nedostal do rukou, aby se s nimi něco za
hradilo.«

Neodolal už pan farář přesvědčivé výmluv
nosti Hříbkové. Sednul do lenošky, roztáhnul
papír a psal jí vysvědčení pro nalezence. Hříb
ková mezitím se samolibě usmívála a z dlouhé

4 7

Odmovavychásí v pátek v poledne. Ročník XI.

buditelství, kteréž oba pojmy jsou obsabově
tak jasny, že nepovažujeme za nutné objasňovat
je proti úmyslnému matení realistického filo
sofa. Mimo to kněží katoličtí nebyli v řadách
pracovníků, protože boditelskou řadu až na
malé výjimky tvořili sami, což dosvědčujei
Masaryk v „České Otázce“: „.., tenkráte klerus
pořád ještě byl vlastně blavní, snad i jedinou
třídou inteligentní... „*

Má-li o buzení národa, jak dí „Čas“, zá
sluhu vlastně příhodnost doby Josefioské a
nikoli katulické tehdejší kněžstvo, pak máme
tu již činiti s determivismem (učení o před
určení), podle něbož tedy každá iniciativná
(popud dávající) práce jest bez zásluh. Z téže
příčiny nemá mravní ceny ani všecka činnost
Masarykova a všecko usilování reali-tů. Jejich
boledbání, že v Čechách prví zavedli zdravý
kriticism, nemá důvoda, protože zásluhy ne
náleží jim, výbrž příbodnosti přítomné doby.
Rádi bychom také věděli jména těch kněží
českých, kteří za konkordátu byli nejsurověj
Šími germanisátory, a očekáváme, že pisatel
v „Čase“ avétvrzení dokáže.Lež jest, že kněžatvo
zakládalo politické jednoty proti straně Riegrově
a Palackého a lež jest, že potíralo demokra
tické hnutí mladočeské. Průměrný člověk ví,
že se nejednalo o demokratism, nýbrž o proti
náboženský liberalism.

Proč nebudili kněží před dobou Josefin
skou, když byli vlastenci? Budili a to zejiéna
pracemi historickými. Mezi mnohými kněžími
v oboru tomto činnými vyniká Gelasius Dobner,
piarista, prvý kritický historik český, jehož
obsáhlé činnosti ještě dnes se divíme. Ani ne
bezpečí procírkev, jak dí „Čas“, nemohlo pod
něcovati činnosti buditelské, protože prostě
žádného nebylo. Náboženské přesvědčení doby
té mělo pevné kořeny a podmiňovalo tedy větší
vliv knězůvve veřejnémživotěa tvořiloopora
pro úspěšné buditelské jeho poslání.

Polemickému článka proti prof. Bráfovi
dal „Čas“ nadpis: „Pes žere trávu, bude bonřka.“
Hlavní věc jest bouřka, pes žeroucí trávu jest
prý zjev podružný. Právě tak hlavní věc jsou
idee a činnost kněžská jest vedlejší. Ale ani
to se „Času“ nepovedlo, protože mluví proti
jeho názoru posloupnost časová. Dle prosto

a — pak přijde bouřka. —
(A

chvíle prohlížela, co všechno má pan farář v po
koji a jak to má hezky pěkně rozestaveno a uspo
řádáno, aby o tom mohla sousedkám, až přijde
domů, výpravovati.

>Tak tu máte a až dítě přivezete, přijďte
mi povědět!a

»Ponížené ručičku líbém, Pán Bůb jim rač
dát všechno to nejlepší a hodně dlouhý panování.«

+No dobře, dobře, tak už jen jděte a přeji
vám, aby se vám to dobře vydařilo «

»Pán Bůh rač opatrovat!«
A Hříbková vyšourala se jako duch na

špičkách z fary. Před farou teprve se bez ostychu
jak se patří usmála. To bude teď šťastnal Tolik
peněz bude mítil A už v duchu říkala, co všechno
si koupí do hospodářství a co všechno na děti.
A jako vítr hnala se domů. Ani neslyšela, jak na
ni panímáma Voříšková volala, zdaž by jim ne
pomohla zítra pleti len,

*Muži, už ho mámel« volala vítězoslavně,
když přišla domů. — »Ale dalo to také tam mlu
vení!e rozkládala a ukázala rukou k faře,

»No to si myslím, ale ty bys vymluvila
z jslové krávy tele«, usmái se muž a nyní zase
počítal v duchu on, o kolik čtvrtáků bude moci
týdně více vyzunknout.

Ási za čtrnáct dní jela Hříbková do Vídně
pro nalezence. Dalo jí to sice moc a moc špeku«
lecí, jak tam dojede u jak se tam doslane, když
jak živa nikde nebyla a německy ani škobrtnout
neumí, ale což, dojedou lidé dál a tedy ani ona
se ve světě neztratí.

A neztratila se. Za tři dny se vrátila a při
nesla v náručí do rodiny přírůstek. Kluk jako
cvalík. A musí prý býti nějaké bohaté mámy.
Měl krásnoo peřinku a prádla prý dostala také



Páni časisté jsou saujati proti prof. Brá
ovi, protože nechce lháti o katolickém dacho
venstva jako oni. Zůstanou vždycky velkými
umělci, kteří dokážou vše, co chtějí, neboť
srsavými hřebíky dovedou otvírat tajné zámky
a dřevo řesatí špatnou kudlou.

Obrana.
Reforma výchovy mládeže. V Něm.

Brodě si chtěli zříditi studentský dům pro
gymnasisty. Tomu se opírá nějaký „pedagog“
a za důvody proti podniku uvádí několik
pomlav katolických konviktů. Místo vypovídání
několika uličnických kousků z konviktů pro
studající měl raději uvésti jména těch zka
žených jednotlivců, kteří oličnictví toto pro
vozovali!. Aspoň by bylo zřejmo, že tnosí ro
dičové nenapravitelné své syny přivádějí s mno
hými protekcemi u přímluvami do konviktů,
ačkoliv by tato individua patřila do polepšovny:
Provede-li takový spustlík nějakou výtržnost
v ústavě, nemůže se přece dávati vina ústavu,
nýbrž zkažené povaze. Mohlo by se tedy nej
výše vyžadovati od konviktů, aby nikoho .ne
brali na „polepšení“, protože se to z pravidla
nezdaří a když takového nezvedence ústav vy
loučí, ještě se za to odmění drzou pomlovou.
Borromeum to zažilo nedávno s jedním vy
loučeným darebou, jenž byl vyloučen pro ne
mravnost a později byl vyhnán z poštovní prakse
pro zpronevěru peněz, ale zjištěné tyto zločiny
mu nevadily, aby neobviňoval ústav, že prý
ho zkazil. Zač takové povidky z ústavu stojí,
dokazuje nejlépe vypravování p. Schifmana
z Pardubic o Borromeu. Za dvě léta po jeho
novinářských projevech odvezli ho do blázince.
A tak od lidí, kteří patří do blázince aneb do
káznice, čerpá „pedagog“ N. Jihlavských Listů
své informace o katolických domech. Similis
simili gandet|

(3)Zásady mašich mepřátel. Rašínovo
„Slovo“ uvádí v Jiterárním přebledu nově
vyšlý socialistický pamfiet s velice zajímavou
kritikou. Stůjž zde ona literární zpráva do
slovněcelá: „Svatý Antonias Padaán
ský. Kratochvíle převeliká pro křesťanskéduše,
od jednoho bezbožníka zřízena dle Busche.
Nákl. „Matice Svobody“ v Brně. Str. 96. Cena
K 1:20. České vydání Baschova veršovaného
pamfleta, — vlastně interpelace posl. Bergera
a soudrahů. Má několik řízných míst, celek
ovšem nevyniká ani jemností tónu ani nobles
sou satirických šlehů. Ale účel posvěcuje pro
středky — a úcel knihy je boj proti tupému
klerikalismu.“

Soudruzi se tedy ještě na říšské radě
masili pochlobiti, jak sprostácky dovedou psát.
A časopis „Slovo?“ Místo co by rázně odsou
dilo oejhrubší výstřelky zvlčilé literatary, místo
co by se opřelo tiskovému barbarství, jen
zcela uesměle podotýká, že celek nevyniká
ani jemností tónu, ani aoblessou satirických
šlebů. Kdyby se odvážil katolík psáti tak
hrubé o Marxovi nebo Beblovi, hoj, to by byla
jiná! Tu by „Slovo“ s listy příbuznými
hned široce dokazovalo nízkost „klerikalismu.“
Povedená jest však zásada, jakou „Slovo“ onen
socialistický pamf.et omlouvá. Tedy v boji
„Stupým klerikalismem“ účel světí prostředky
Jinými slovy: proti katolíkům jest dovoleno————Ž >
víc než jiné ženy. A Hříbková nestačila ani mu
žovi a udiveným sousedkám vykládati.

vA jak se to škvrně jmenuje?« zeptal se
konečně muž, který z radosti mezitím už si byl
došel ne půlčík.

»Hanzi Krautwuřt!
»Cože, Krautwuřt?! To je divné jméno! —

A tenhle wuřt že má býti naše dítě?«
A Hříbek sc smál, až byl jakopivoňka a

z očí se mu vyvalily slzy,
„Mlč, potvoro ochlastaná, buď rád, že ho

máme. Kdybýchom ho neměli, pěkně bys musil
sušit hubu.«

A Hříbková tak líbezně pohlédla na manžela,
že tento ihned umlknul.

«No mlč, já to tak nemyslil,a chlácholil ji.
— +Člověku v té bídě všelicos napadne směš
ného...

Byly to nyní u Hříbků časy. Každý měsíc
přišlo šest zlatých a pan farář je vlastnoručně
Hříbkové vyplácel. Bylo po bídě na dobro, Hříb
ková ošatila děti a ještě jí zbylo, takže si mohli
popřáti neděli co neděli k snídaní a k večeři kafe.
A to bylo co říci! Hříbková i děti byly by se
v ném topily. Ba ani muž, ten kořala, nepobrdaul,
když před něj Hříbková v neděli postavila veliký
kafák s bílým, kysaným, v troubě pečeným
vdolkem.

as letěl jako voda.
D!ouhů, teskná zima uplynula a do závějí

v příkopech a skarpách zalchly jarní větry. A jako
by ty větry měly žhavý dech, Všude rozproudily
se potůčky, sníh se ztrácel vůčihledě a tu a tum
zejenaly se již meze a straně, Jaro slavilo v kra
nu svůj vjezd, Zatřepetal se v ovzduší skřivánek,
zajásel a zvěstoval udivenému svétu, že jaro již

užívati karabáče nejhrubšího; v takovém boji
i barbarské prostředky jsoa zcela oprávněny.
Pěkná to zásada v nynějším humanitářském
věku! Co bylo podstrkáváno jesnitům, to nyní
beze studu schvaluje — pokrokový žurnál.

Mnozí učenci přemýšleli a přemýšlejí
nikoli o tom, jak by lidstvo na základě pravé
vědy vzdělali, ale — jak by pod záminkou
vědy pruvou víru snižovali. Do nedávna velice
slavený německý učenec dr. Haeckel, který
jest fanatickým zastancem materialisma a od
půrcem křesťanství, byl odkryt jako — sprostý
podvodník. Když mu bylo naprosto dokázáno,
že místo vědeckého přemýšlení čerpá z nesmy
slného a prolbaného pamfleta Saladinova, mosil
sám Haeckel doznati svůj omyl. Ale v pozděj
ším svém Spise znova nepoctivě ohříval savé
staré, bezmyšlenkovitě vyčtené báchorky, čelící
proti pravdě svatého evangelia. I v nejnovějším
vydání svého spisu „Weltrátnel“ (Záhady světa)
znovu líčí vývoj křesťanství na základě pam
fleta Saladinova. Dopastil se i podvodného
čachra 8 vyobrazeními ve svém díle. A tak
protikřesťanská věda Haeckelova jest učmec
kými učenci odsouzena jako drzý Švindl. A co
se děje u nás? „Pokrokový“ orgán dra, Hajna
„Samostatnost“ ohlašuje vlastní vydání onoho
podvodného spisu v jazyce českém. Prý spis
ten vzbudil v Německu pozornost, Haeckel pro
pokrokové myšlenky v Německu mnoho vy
konal a proto —musí dobrácká česká veřejnost
také se „poučovati“ z jeho nepoctivého spisu.
Tohle ještě scházelo našemu národu k doplnění
vědomostí! Haeckel ovšem pro „pokrokové
myšlenky“ pracoval hlavně v tom směru,
v jakém dovede pracovati třebas praobyčejný
socialista, který se sotva kale podepsati do
vede. Kopal totiž za potlesku mělkých duší do
křesťanství a proto už musí být pokrokový.
Socialisté uvítají u nás ten spis ovšem s ve
likoa pochvalou. Inn, v boji proti „tupéma
klerikalismu“ i nepoctivý prostředek jest dobrý,
že ano? Mají to naši protivníci čisté zásady!
Místo co by šířili skutečnou osvětu, pátrají
přímo lačně, čím by křesťanství snížili.

(3) Nové socialistické balamucení.
Socialističtí soudruzi stihají surovým poškleb
kem všecko, co je katolíkovi drahého. Známo
jest, s jakou drzostí dovolili si potapiti pa
mátku sv. Václava a překroutiti historickou
pravda o tomto katolickém knífžeti; známo,
jak časo vánočního odvážili se drzými pře
zdívkami dotýkati se i nejsvětější osoby Kri
stovy. A náš „umravnělý, pokrokový“ tisk ne
zakřikl fabriku na vyrábění surovosti ani v nej
menším, ačkoliv o sobě tvrdí, že jest jeho ú
kolem zušlechtění národa. Nyní oblupoje soci
alistická „Rovnost“ své čtenáře mimo jiné
tímto nešikovným výmyslem. Prý na belgických
vyšších školách, které jsou spravovány jepti
škami, modlí se dívky zvláštní „litanie man
želské.“ A hned „Rovnost“ uvádí, že k jedno
tlívým světcům dívky volají: Dej, abych se
vdala — aby to bylo brzo — aby měl peníze
— aby byl pod pantoflam —dej mi ho rychle,
atd.

Této škodolíbé lži ovšem žádný nestranný
člověk — ani žid — nebode věřiti. Alejizliví
soudruzi ověří všemu; vždyť přímo lačně dychtí,
aby takové věci v katolickém táboře se dály;
nějaká látka k potupě katolictva se přece
musí nalézti. Ale onen socialista, který tak=
jest tu. Vzdychnuly si lesy, zachvěly se a jako by
někdo čarovným prutem nad nimi zamával, oděly
se v zářící barvy jara a v neprozkoumatelné zá
voje šumných rozkoší. A nezelenaly se již, mo
draly se a jako by nějaké tajemství celé krajině
kolem do kola říci chtěly, tak v roztoužení tu stály,

Neviděla Hříbková tuto krásu, necítila tuto
zvláštní tejůplnou náladu. Mluva a řeč probouze
jící se přírody neměla pro ni tentokráte půvabu.
Hanzi Krautwuřt se ji těžce rozstonal. Přišlo to,
jako když to na něho hodí. Přestal cucat, očička
se mu zapálila, tělíčko bylo rozpáleno jako uhlí
a stále a stále jen plakal. Hříbková už si nevěděla
rady.

»Má nejspíše psotník, sousedko«, dotvrdila
ji Tesařová. »Běžte raději k doktorovi dřív, řidi
telství nalezince to platí a v hapatyce to máte
taky zadarmo.«

»Musí tam starej, musí. Hned zítra ráno
poženu ho tam.«

»Jak povídám, raději dřív, škoda každé mi
nuty. Což kdyby vám dítě zemřelo, pro pána, to
by byla rána. Desítka v pekle a schází vám do
toho tuším pár dní.«

"Snad asi pět, ani pleše nevíme, přiznávala
se upřímně ve strachu Hříbková, Sousedka Tesa
řová se jen škodolibě usmála,

Druhého dne časně ráno Hříbek neběžel,
nýbrž zrovna letěl do města k lékaři, aby něco
nalezenci předepsal pro psotník. Ale už bylo vše
marno. Než se vrátil, dítě zemřelo.

»Pro Krista Pána, to je neštěstí, muži. Jen
ještě ust pět dní a měli jsme desítku za kozu
tobo dítěte a takble o všechno přijdeme.«

»Neřví, bláznivá ochechule, a mlč! Celá ves
musí vědět, že Krautwuřt zemřel, viď ?! — Tobě

nešikovnou lež do světa pouští, sám si nevidí
do úst. Socialistioký a židovský tisk přece
stále prohlkšuje, že jeptišky nevychovávají
dívek svěřených pro život; tento tádk tvrdí,
že jeptišky ze všech síl se namáhají, aby
divky jejich výchově svěřené oblekly v rouehbo
řeholní; budí v chovankách ošklivost k man
želství, jako by to byla nemravnost. Tak lže
socialistický tisk bez přítrže. A teď najednou
k vůli potupě církve vymyslí si socialista pro
změnu pravý opak; vykládá, jak se poddo
zorem jeptišek dívky modlí — za dosažení
manželství. Jednotlivé prosby jsou socialistou
tak hloupě a drze sestaveny, že pozná i každý
prostičký člověk v celé té zprávě — socisli
stický Švindl. Ale soudruzi jsou již svými
listy tak vysoce vzděláni a osvíceni, že svým
redaktorům věří všecko do slova. Nač si blavn
lámat, že? A pokrokový tisk jiných směrů
nepokárá zpravodajský podvod socialistů ani
slovem; na to se mohou soudrozi spolehnoat.

(3) Vtipy akademického orgánu.
Pro siušnějšího člověka — byť by byl třebas
metařem — bude už opravdu velikým cebe
zapřením čísti „Čas“, který 86 prohlašuje za
orgán české intelligence. Jestliže sprostota to
hoto helvetského věstníku konkurovala zdatně
s hrabostí socialistického tisku již dlouhý čas,
klesá nyní „Čas“ do mravů přímo huronských.
V pondělí chtěla býti tato tiskovina hodně
vtipnou; rozamí se samo gebou, že k vůli po
bavení evangelických a židovských čtenářů
vzalo si akademické péro oa mušku nenáviděné
katolíky. Laskavý čtenář odpustí, že doslovně
budeme citovati zvrhlé ony výpady, aby se
přesvědčil, na jaké kultarní úrovni stojí „orgán
české intelligence“, který se nestydí farizejsky
tvrditi, žezašlechťuje český rozum a českoo duši.
Tedy v „Čase“ čteme doslovně: „Zpráva
bursovní. Kars popelu vůči očekávané spo
třebě značně stoupl. Smýšlení pevné. — Spo
lek Augostin Smetana konáschůzi32.
března v restauraci Čížkově o půl 8 večer.
Přednášeti bude redaktor Čecha pan myslivec
o lehké ztravitelnosti svěcených kočiček. —
Jak si představuje nebe náš Hektor:
Ochotné čubky, tačné kosti a kolem samé pat
níky „— a náš pan farář: Kuchařka tlustá,
védro piva, vepřová, zelí, knedlíky.“ Neděla se
z těchto „vtipů“ špatně i slušnějším židům ?
Stavět knóze vedle pea a připisovat knězi po
dobné „ideály“ jako psovi!

Ptáme se slušné české veřejnosti, zdali
takové nápady svědčí o osobované snášelivosti
a vyšší kalturní úrovni „Časn“. Tážeme se,
zdali intelligence za Časem stojící už tolik ve
své jízlivosti poklesla, aby takové nenrvalé
sprostoty pokládala za skutečný hamor. Šev
covský učeň, který třebas ani do školy ne
chodil, nesníží se k takovým nízkým neurva
lostem, jakými „vzdělávají“ své čtenáře pá
nové, kteří studovali na universitě. Proti
evangolikům a židům ovšem oenapsal „slušný“
Čas nic — abonentní politika mu váže roce
zcela .

Jak jednou Čas protestoval, když mu bylo
vytčeno, že tupí katolické obřady! Vždyť prý
ma to není pro stávající zákony možno! Nyní
čtenář podle posměchu z popelce a svěcených
ratolestí vidí, jak dovede šetřiti křečovitě jí
zlivá duše Času náboženských citů katolictva
a jak „snášelivě“ by si tento vydařený list

člověk musí všechno strčitpo lopaté.« — Hříbková
se zarazila a vyvalila na muže oči.

»+Co vejrášl zvolal tento. — »Tebe nena
padne nic a říkáš, že jsi moudřejší než deset

Hříbků. “
»No, a co?l« divila se atále Hříbková,
»Co |! — Zatajíme smrt dítěte těch několik

dní! Mezitím uplyne mu rok, řekneš, že jsi mu
už kozu dala a desítka bude naše«, vykládal Hří
bek udivené ženě.

Ujednáno, uděláno ...
«Maminko, u Hříbků už nemají Krautwuřta!«
S těmi slovy přiběhla dceruška sousedky

Tesařové domů.
«Tak, a kam ho dali?«
»Nevím, ale jejich Venca povídal, že už jim

umřel. Je prý to už kolik dní.«
»Taaak, a vždyť neměli pohřeb .. .?«
A Tesařová vrtěla pořáde nad touhle zprávou

udivené hlavou. Najednou zašlebnul jí tváří zlo
myslný úsměv.

»Počkej, ty zmije, já ti dám nalezence a de
sítku za kozu. To věřím, to ty bys brala le

A Tesařová se rozesmála jako litice a z očí
jí aršely blesky, jako když v tmavé noci břímá...

Drubý den věděl již obvodní lékař, co pro
vedli u Hříbků. Hříbková jakživa u soudu nebyla,
sle to chuďas musila. A stála tam jako umu ení,
když jí soudce oznamoval rozsudek a zřetelně da
na srozuměnou, že to bylo poprvé a naposledy,
co se blásiti směla o nalezence.

»To jsi jenom ty tím vinen, Hříbkule -Já
jsem ten nešťastný nápad neměla,« odlehčila si,
když byla za dveřmi. — Hříbek ani nešpetnul. Žena
měla pravdu. Byla přece jen moudřejší než deset
Hříbků dobromady.



k naším obřadům vedl, kdyby mu péro as
poněkudnesdržovaly stávající. rafy.
otázka k slušným ovangelíkům: Tisknouse
podobné sarovosti proti Vaší víře v listech
našich? — Zdá ae, že Čas leccos pochytil
z „řízného“ slobn Lotherových „Stolních řečí“.
Víme dobře, proč si Úas tolik troufá; jest
přesvědčen, še i nejhorší kal atříkaný na ka
tolictvo bude ovítán u evangelických klerikálů
s potleskem. Není divu, poněvadž ty „evange
lické snaby“ a ta helvetská „výchova dle e
vangelia“ vedou k důsledkům příliš málo
evangelickým. ň

Nechť si naši čtenáři připomenou, že ta
kové „vtípy“ píší ti pánové, kteří hlásají, že
musí býti nabražena katolická víra nábožen
etvím čistším, lepším; oni prý tomuto učle
chtilejšímu náboženství budoncíma upravují
cestu. Z hořejších ukázek patrno, že ti lidé
vedou své čtenáře místo k náboženskému zu
šlechtění k divošské surovosti. Pěkně děkojeme
sa novou víru, které upravují cestu apoštolé
— tolik ošlechtilí. Vydáváta realistická osvěta
divné květy.

Již za dva dny (8.března) farizejský „Čas“
horší se pro první anekdotářský turnaj, který
se bude konati 11. března v Besodním domě
Brněnském. Prý bude česká menšina v Brné
za poslechnutí zelených anekdot platit vstapné.
— My zas radíme, aby se farizejská redakce
ohlédla na své pondělní číslo a pak sama uzná,
že jest ještě horší věcí, platí-li se k vůli čtení
sprostáckých výpadů — předplatné na časo
pisy. Takový zelený vtip sotva v Brně poslu
chačstvo uslyší, jaký se podařilo epáchati

s
„Času. m

Politický přehled.
"V minulém týdna poslanecká sněmovna

nezasedela, pracovalo se pouze ve výborech.
— Dle prohlášení ministra vyučování budou
učitelské ústavy rozšířeny o pátý ročník. —
Snaha předsedy ministerstva o dohodu Čechů
s Němci potkává se 8 obtížemi hlavně na straně
Němců, kteří hodlají obstruovat i na poveli
konočním zasedání sněmu království Českého.

Poměry uherské jsou nezměněné, ba ještě
větší napjetí tu nastalo,ježto oposice maďarská
nechce sleviti ze svých požadavků a koruna
nemíní rozmnožití řadu vymožeností Maďarům
loni daných. Uherští politikové střídají se dále
v císařských audiencích.

V Italii vypukla mioisterská krise; celé
ministerstvo podalo žádost zn propuštění.

V Rusku zatím zazářilo neočekávaně slu
néčko lepší budoucnosti. Čarský manifest ze
dne 3. března — v kterém vyzval car všecky
své poddané dobré vůle, aby semknovše se
kolem něho, pomohli mu údusiti domácí vzpoury
a udolati nepřítele Japonce, spolu aby přispěli
mu k utažení samodržaví — vyvolal v Rasku
zděšení, ale den na to vydán nový reskript
k ministra vnitra Bulyginovi, v němž se car
rozhodl povolati k účasti při vypracování a
projednávání osnov zákonodárných muže volené
obyvatelstvem, čímž učiněn krok k zavedení
ústavnosti. Z tohoto prohlášení carova téměř
všude radost veliká, vždyť má býti učiněn
konec libovůli byrokracie, která jest vlastní
příčinou vnitřních zmatků a nezdarů válečných
na dálném východě. — Gen.gavérnér varšavský
Čertkov dán na odpočinek, a jeho nástupcem
jmenován ataman donských kozáků gen. Maxi
movič.

Před Mokdenem už přes týden zuří hrozný
boj, jenž se rozpoutal na celé frontě přes 130
km dlouhé. Boj dosud nerozhodný a zprávy
2 bojiště ne vždy jisté. Vezprávách japonských
jeví se tentokráte jakási zdrželivost, z čehož
se soudí, že s Rusy není to takzlé, jak pro
hlašují zprávy anglické a německé. Úmysl ja
ponských vůdců, aby obklíčili raská křídla, se
dosud nezdařil, marné jejich útoky na jedno
tlivástanovištěroská; nesčetnéútokyjaponské
odraženy byly 8 ohromnými ztrátami japon
skými, ač i na ruské straně je maoho obětí.
Někde byli Rusové s dosavadních opevnění
sehnání, zase jich však mnohdy dobyli. Kuro
patkin kryje si ovšem záda, aby v případě
mohl od Mukdenu ustonpiti až k Charbinu,
kde už na počátku války byla oblašována po
slední stanice ruská, na níž by se však Japonci
už nevzpamatovali.

Katolickým jednotám v ústředním
dicečoním ovazu odruženým!
Spolkový věstník bude od 1. března přiná

šeti spolkové zprávy a různé praktické pokyny,
jakož i zodpověděné dotazy ve zvláštní příloze
ob číslo vydávané, ve které bude také všeodborové
sdružení míti svou rubriku. Zařaďujeme spolkový
věstník do zvláštní přílohy z toho důvoda, že lze
přílohu snadno ukládati do spolkového archivu
jako vhodný pramen pro jednatelské zprávy w
kroniku spolkovou.

Redakoe. .

Zprávy místní a z kraje.
Vyšší vvěcemí bohoslovcůseminářekrálové

hradeckého konají se počínajíc tímto rokem v jiném
pořádku. J. B. M.odíleti bude 2. dubna svěcení na

podjáhenetl 9. dubna na jáhenetví a 16. Červencensněžství. O připuštění ke třem vyšším svěcením žádají

alumni IV. roku oéhop.: Andacht Joa. z Bradce Král.,Bittermann Hngo z Dařenic,Doležal Ant. ze St. Byd
žova, Dovrtěl Ignác z Topolné na Mor., Dvořák Jos.
z Litomyšle, Hůla Otakar z Hradce Král., Laňka R.

Dol. Kralovic, Odvárka Ad. z Č. Heralce, Oliva Ot.

£ Třebonína, Paplhám Frt. z Račiněvsí, Pecháček Jos.z Landěperka, Pospíšil Jan s Chudonic, Rouš Jan
s D. Heřmanic na Mor., Širůček Jan z Kuřímě na
Mor., Těšitel Jar. z Haber s Novák Prokop z Perk
nova. — Ke svěcení na knězejábnové: AudrlickýAnt,
s N. Hradce Král., Čihlář Aug. ze Suchdola, Dolák
Al. z Kladník na Mor., Papáček Jos. z Čas. Libhav,
Tůma Lad. z Poděbrad, Vála Rob. ze Zňatek na Mor.
— 0připuštění na podjáhnya jáhny šádají cthpp. III.
roč. : Fišera Frt. ze Studence,Flesar Al. z Poděšína, Ko
nečný Jan ze Lhoty na Mor., Link Jos. z Vel. Borov
nice, Macháček Jos. z Loch, Šorm Al. ze Studence u Jil.

Sv. biřmování na školách králové
hradeckých ndíleti bude J. B. M.dne 22. března
v chrámu Fáněu P. Marie stndujícím gymnasia, re
alky, ústava učitelského, obchodní akademie a žákům
odborné školy sámečnické; dne 30. března ve školní
kapli mládeži škol měšť. a obecných.

Zkoušky farního konkursu a skou
šky katechetské pro školy měšťanskéi střední
v r. 1906 konají se dne 2., 8, a 4. května a 18., 19.
s 20. července, vždy v 8 hod. ráno v biskup. domě
v Hradcí Králové, Žádosti za připuštění podávají se
nejdéle do tří neděl před početím zkoušky prostřed
nictvím b. vikariátního úřadu,

Z Klicperova divadla. Jednotadivadel
ních ochotníků královéhradeckých „Klicpera“ př'pra
vila 5, t. m. Strindbergovým dramatem „Otec“ pří
jemný večer, který zvláštního lesku nabyl vystoupením
člena Národního divadla v Praze p. J. Vávry. Dra
matický umělec tento v úloze rytmistra produševně
lými výkony svými zvlášť na některých místech obe
censtvo achvátil. Z celého zjevu jeho zářila aměleckávy
spělost. A naši ochotníci snažili se jen což, aby
stoupali ve stopách hovta-umělce, který věru sám byl
překvapen jejich rontinou. Třeba že děj vzat z ovzdnší
nezvyklého, ze severa skandinávského, vžili se přece
všichni ve své úloby, Mile jímala pí. Paulová i
al. Švarcová svou jemností, jim po bok se postavila
i ol. Šrajbrová a pp. Beránek a Peul i tentokráte
byli na svém místě. Snabu ochotníků našich mělo
obecenstvo odměniti bojnější návštěvou.

Zmámého „Kukátkáře“ Kosmáka
kmiha na jevišti. V neděli dne 19. březnat. r.
sebraje „Věsodborové Sdražení křesť, dělnictva pro
království České“ v Hradci Králové ve prospěch ne
zaměstnaného dělnictva « nemocných členů nově apra
vené divadelní představení od učitele J. Fróhlícha
z Kosmákovy povídky „Jakoa našel Jakub metla aa
zlou Teklu.“ Hra jest v 5 odděleních z venkovského
moravského života se zpěvy, proplítána tamějším
nářečím. Úlohy jsou v rukou nejlepších, routinova
ných herců, takže slibuje hra ona nejlepší požitek.
Ceny míst: křeslo 80 h, I. místo 60 h, II. místo 60 h,
k stání 40 b, studentský, dělnický a vojenský lístek
30 h; na galerii sedadlo 40 b, k stání 20 bh. Zpěvy,
jakož i hudbu cvičí dp. Jarkovič. Hojnou návštěvou
vzdá ct. obecenstvo poctu velezasloužilému spisovateli
Václavu Kosmákovi. Zdař Bůh!

Proslulá česká firma Alols Hngo
Lhota, továrna na piana,pianina a harmoniavHradci
Králové, přešla právě v majetek p. Jindřicha Jelínka,
továrníka v Hradci Králové. Týž povede onen závod
pod staron firmou; přijal za společníky p. Al. Brink
mana jako odborného znalce mechaniky a zkušeného
odborníka, uměleckého truhláře, p. Josefa Krůžku jako
konstruktéra. Závod převzali tito pánové od 1. března
t. r. a badou prozatím zaměstnávati asi 20 dělníků.
Tedy obavy, če by proslulý závod Lhotův se rozpadl,
bohndík se neuskutečnily. Jest si jen přáti, aby za
nového majitele plnila tato důležitá továrna své ná
rodohospodářské poslání tak stkvěle, jako se dálo za
dřívějšího majitele. Jest nutnou vlasteneckou potřebou,
abychom si své národohospodářské posice nejen udr
želí, aie tytéž proti přívalu cizí konkurence ještě po
sílili. Odborné znalosti by bylo v Čechách dostatek;
potřebí jen epojiti s dovedností obchodního ducha.
Zároveň však natno, aby konsumenti samipochopili
důležitost domácích závodů; pak v eoutěši 8 cizinou
lehce obstojíme.

Velký komeert. Dámskýspolek „Eliška“
v Hradci Král. pořádá v neděli dne 12, března 1905
v Klicperově divadle velký koncert, při němž
spolaúčinkuje operní pěvec pan Vlad. Florjanský. Di
rigent p. Ludvík Knepr. Pořad: 1. Jos. Paukner:
Ruské národaf písně pro trojhlasý ženský abor s prů
vodem klavíru. Zapěje „Eliška“, z. B. Smetana: Arie
z „Prodané nevěsty“. Zapěje p. VI. Florjanský. 3. B.
Smetana: Daetto z opery „Dvě vdovy“. Zapějí pí. A.
Jančová a pí. M. Sacková. 4. a) „Já v snách Tě vi
děl“. b) Malát: „Jak mám Tě rád“, Zapěje p. VL.
Florjanaký. 6. Dr. A. Dvořák: Z moravských dvoj
spěvů čís 2. a 10. e průvodem klavíru. Zapěje „Eli
ška“. 6. Čajkovský: Arie zopery „Oněgin“. Zapěje p.
V). Florjanský. 7. Ant. Rubinstein: „Rnaalka“, ženský
sbor se solem mezzosopranovým a s průvodem kla

víra. Zapěje pí. Saoková a „Eliška“. U klavíru pí.M.
Bartholdyová a sl. Z. Vieweghova. Začátek v 7 hodin
večer. Předprodej lístků n p. B. E. Tolmena, knih
kupce na Velkém náměstí.

Funerální spolek v Hradci Král.
koná valnou hromadu v pondélí dne 13. března t. r.
0 7. hod. večerní v místnostech „Živnostensko-čtenář
ské jednoty“ etímto programem : Schválení protokolu

ředešlé valné hromady, zpráva jednatele a spolu po
Eladníka, správa účetních revisorů, volba 9 členů vý
boru a 3 náhradolků, volba ravisorů účetních a volné
návrhy podané před schůzí a opatřené dle $ 4. je
dnacího řádu podpisy aspoň 6 členů. Doporačujeme
veřejnosti tento spolek, který již po dobu 32 let vy
plácí za mírný měsíční příspěvek pohřebné za své
zemřelé členy. Hned od svého založení r. 1873 těšil
se fanerální spolek přízni všech krubů a zvláště méně
majetní v kritické chvílí vycítili jeho prospěšné, do
bročinné působení, které zbavilo trachlící pozůstalé
mnobých starostí. Spolek vyplatil za r. 1904 pobřeb
ného za 6 svých zemřelých členů 806 korun, čítal
koncem r. 1904 členů 223 ze všech tříd společenských
a jmění vykazuje úhrnem 11.176 korun. Veškeré do
tesy sodpoví ochotně p. Aug. Novotný, pokladník
spořitelny v Hradci Králové.

Panorama N. J. S. v Hradci Král.
Morava, její památnosti a přírodní divy možno viděti
v 50 akrostných obrazech od 13. do 18. března 1905
v panoramě Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové v bývalém klášteře za kostelem uv. Ducha
Z obrézků uvádíme: Sloupská jeskyně — vodopád
propast Macocha — Adamov — jedoucí rychlík, Olo
mouc od řeky — hrad Buchlov — Velehrad — lázně
Luhačovice — Rožnov pod Radhoštěm atd. — Veškerý
čistý výhos na podporu Českých menšin v podhoří
Orlickém.

Klub českých veloeipedistů proHradec
Král. a okolí upozorňuje své pp. členy, že dnem 1.
března 1905 opětně otevřena klubovní remisa.

Regulace Labe. Snad přeceještě letos po
Čne ze s regnlačními pracemi na Labi a Vltavě. Mi
nisterstvo obchodu zaslalo toliž místodržiteletví v Praze
podrobný nástin projektu regulace = kanalisace 11280
metrů Labe směrem Mělník-Neratovice, « vyzváním,
aby politickou pochozí komisi urychlilo. Se stejnou
výzvou byl místodržitelství zaslán také podrobný roz
vrh reguisce Labe u Hradce Králové, Hrobíc, Par
dabic, Rosic a Živanic.

Komoert „Orlice“. Sbor tamburašů „Or
lice“ v Hradci Králové pořádá v neděli dne 19.
března v hotelu „Merkuru“ p. Hofbanera velký
koncert s bohatým programem.

Veschůzi městského zastupitelstva
v Hradel Králové dne2. březnaschválenaof
ferta obce na stavbu kasáren pro dělostřelecký plnk
v Hradci Králové. — Na zřízení dobytčího tržiště
uzavřena u spořitelny | královéhradecké ©zápůjčka
34.000 K; dobytčí trhy rozmnoženy ze G na 11. —
Panu dr. Al. Rudolfovi prodána parcela č. 6. v bloku
IV. u Praž. Předměstí a p. F. Krištofovi, malíři, par
cela č. 6. v bloku II. — Upravena bude za sad plocha
na Žižkově náměstí, na níž atávaly a dosud stojí jedna
kůlna; dále se uprav. a sice opět pomocí okrašlova
cího spolku sad Na příkopech a pusté místo před Ru
dolfinem, a na Jnkéch na severní hranici katastru
vysází se stromy. — Měst. inženýra p. J. Jančovi
udělena druhá kvinkvenálka. — Na Novém Hradci
Králové koupí se na rozšíření lesního majetku obce
pozemky p. J. Teplého za 1600 K. — Třetím kostel
níkem při kathedrále sv, Ducha zvolen p. B. Houdek,
krejčí. — Udělena byla nadace invalidní desíti inva
lidům pěš. plaku č. 18. po 21 5 K. —Collinova nadace
pro policejní strážníky udělena strážníka p. Peev!dovi.
— O žádostech p. J. Elenera za povolení ku zřízení
pohřebního ústava v Hradci Král, a p. F. Ottmara
z Nov. Hradce Král. za udělení koncesse knihtiskařské
v Hradcí Králové dáno bylo c. k. okres. hejtmanství
příznivé vyjádření,

Dary záložny v Hradci Králové na
r. 1905, Po 50 K: Okrašlovacímu spolku, hasičům,
drožstva pro stavbu sokolovny, podpůr. fondu JÍ. spo
lečenstva, podpůr. fondu IV. společenstva, Obecné ku
cbyní, vesměs v Hradci Kr.; K 40— Ústřední Matici
Školské; K 30-— Řemeslnícké tržnici zde; K 35—
Husovu fondu; K 20:— Nár. Jednotě Severočeské, Pa
lackého čítárně, Národnímu domu ve Vídni; K 15—
Národní Jednotě Pošamavské; K 10"—spolku absolventů
obch. akademie „Oliva“, spolku na podp. chudých
studujících, Komenskémn ve Vídni, Okrašlovacíma
spolka v Náhoně, Pouchově a Malšovicích. Uhrnem
530 K.

| Z úřadních nařízení a jiných opa
tření roku 1704, která se vztahují
k válce s Franelí. Die jedn. protokolukrálové
hrad. magistr. podává V. P—s. V dny 30. a 31.
března a 1. dabna 1794 konala se od 8. hod. ráno
do 6. hod. večer pobožnost při vystavené Nejevět.
Svátosti oltářní v katedrálním kostele za vyprošení
božího požebnání zbraním rakouským a za šťastný
průběh války. Mládež a cechové obcovali pobožnosti
v bodinách pro ně orčených, taktéž měšťané a magi
strát, který dle výn. kr. krajského úřada „in corpora“
do kostela se nbíral. (Č. 447. a 455. — Gubern. vy
nesením ze dne 17. [II. 1794 byly tyto 3denní pobož
nosti pro všecky kostely nařízeny. Č.569.) — K. krajský
úřad upozorňuje na presidialní nařízení ze dne 15.
XII. 1793, dle něhoá se má státi opatření, aby ten,
kdo by u mečířů a nožířů dýky, kordy a podobné
zbraně objednával, od dotčených mistrů ihned magi
strátu oznámen byl a po zákoně potrestán. (Č. 485.)
—Taktéž bylo obyvatelstvo upozorněno na to, že jistý
Dac de la Force od francouzkého uárodníbo konventu
byl najat, aby zavraždil rozličné vynikající osoby těch
národů, kteří « Francií válčí. Z té příčiny uloženo
všem úřadům a místním představeným, aby tento
zlosyn, kdyby skutečně do Čech přišel, byl jat a be
dlivé střežen a zpráva o tom podána. (Č. 484.) Sou
časně bylo obyvatelstvo varováno před zásadami, jež
franconzskými emisary byly šířeny, poněvadž se ními
náboženství i stát ohrožuje. (Gubern. vyn. ze dne



36. II. 1795, Č. 485.) — K zamezení taláctví byla vy
dána obsažná nařízení a předce byli k c, k. policej
nímu ředitelství v Praze dopravování lidé, kteří před
svým zatčením dloubý čas bez průvodního lista
v zemi bloudili a nikde nebyli zadržení. [ bylo všem
vrehnostem a magistrátům (vyn. došlým 39. III1794)
naříseno, aby každý cestující ka předložení průvod
uího lista byl vybídnat. (Č. 487.) (Pokrač.)

Z Třebeehovle. OdbočkaVšeodb.sdružení
křesť. dělnictva pro Třebechovice a okolí pořádá dne
19. března r. 1905 v 1 hod. odpol. veřejnou spolkovou
schůzi v sále pí. K. Jarkovské. O starobním a inva
lidním pojišťování dělnictva promlaví p. Václav My
slivec, redaktor z Praby. S přednáškou apojena av.
josefeké| zábava s bohstým programem.

Z Rychnova m. Km. Přítolíčeknašehovše
odborového sdrašení zle se na nás durdí, že se hlá
síme k života a že chceme míti aspoň kus těch práv,
jeká si osobují pro sebe lidé z tábora nám nepřátel
akébo. Dle hrabých výpadů jeho aspoň každý pozná,
že k veliké žalosti randalistů nabýváme půdy. Že by
se „panu páterovi“ byla práce nedařila, tomu sám
pisatel nevěří. Při tom rozhodně odmítáme jízlivé po
dezřívání z kšeftaření. Farizejský učenec dle všeho
nevidí si také do úst; vědyť na jiném místě zase roní
krokodilí slzy nad chudobou „klerikálně vydfraných“
lidí, kteří jsou v odbočce shromážděni. A když tito
lidé v zájmu hospodářské svépomoci se edražují, chce
jim podrážeti nohy. Pravíte, že „v boji proti kleríka
lJiema“ neznáte ohledův ani pardonu; to Vám rádi
věříme a připojujeme dodatečně, že je Vám kterýkoliv
prostředek dobrý k ubití katolické svobody. Vždyť
kážete, že v hostinci, kde jeme si novou spolkovou
místnost vyhledali, „není místa pro pokrokový spolek,
pro schůze a zábavy pokrokových lidí“. Tohle je čistá
evobodomyslnost. Dále Vás prosíme, abyste se poučil
© jesuitech raději z nějakého vědeckého díla než z 16
stránkových „pokrokových“ pamfletů. Kdybyste znal
aspoň abecedu sociálních dějin naší země, věděl byste,
že lid náš, který byl v katolickém století XIV. savo
bodný, byl zotročen v následujících dvou stoletích
právě husitekými a protestantskými velmoži, až úzko
psát; a'z dějin Rezkových byste se dověděl, že to
byli právě jesuité, kteří za věku XVIL proti otroctví,
vydírání a olupování lidu slovem i písmem protesto
vali. Holenku, Vaše zášť nás od zdravé svépomoci
neodvrátí. Již ty časy přecházejí, kdy katolík nechal
do sebe kopat beze vší obrany. Zatím tolik onomu
známému „intelligenta“, který zanáší o nás pomluvy
do listu, za nějž se i slušní pokrokáři stydí.

Z Kostelce m. Orl. (Poznámkyk opičí
přednášce.) V neděli dne 26. února měli páni pokro
káři v Kostelci n. O. malou nebodu. Pořádali veřejnou
schůzi, k níž se dostavili i zdejší dva pp. kaplani,
aby poslechli nejnovější vymoženosti vědy p. professora
Mikouska, jimiž chtěl tento učený pánpo příklada
univarsitních professorů osvicovat pokrokovou veřej
nost. Chtěl sice mlavit dle programu o vývoji řeči a
tu ovšem nemohl důkladně o thematě takovém po
jednat, aniž by nepoučil posluchačeo původu člověka
vůbec, takže ae zdálo, jako by p. přednášejícímu pro
fessoru nezáleželo tak na vývoji řeči, jako spíše aby
obříval dnes již nevědeckou a novými výzkaomyúplně
vyvrácenou domočnku 0 původu člověka z opice. Při
tom uveden byl do úzkých dotazy dpp. kaplanů a
nemohl sóm vůbec odpověděti a kollega jeho dal od
povědi nejapné „nevím doeud“, „věda ještě tak daleko
neuí“, „musím se doma podívati do knih“. Odvetou
statečnou je článek v posledním čísle Lidových Listů
Choceňských od dopisovatele, který se nepodepsal a
který vyzývá všecku pokrokovou veřejnost k boji proti
nesmírné odvaze klerikálů, poněvadě prý bezcitnou a
stadenoa rakou ničí a otravují veškeren společenský
život v městě a ukolí. Je pravda, co píše p. dopiso
vatel do Lidových Listů, aby zakryl svou blamáž, „že
pravý theolog otáskám o původu člověka a podobným
se nevyhýbá a debatuje vážně, jak na člověka vzdě
laného se sluší“. Avšak rozhodně není pravda, že smí
professor, který chce státi na výši doby, při dnešním
pokroku věd ještě seriosně mlavit o domněnce, že
člověk povstal z opice. I v tom dáváme p. dopiso
vateli za pravdu, že právem třeba zamítnouti vystu

ování a nemístné pošklebky mnohých lidí proti ná
boženství ; ale posměšky nčiněné vědě lidmi, od nichž
čekáme, že jsou v první řadě vzdělaní, jsou naprosto
zavržitelné. Avšak není pravda, že domněnka, jako by
člověk povstal z opice, má dnes s vědou něco spo
lečného. Dp. kaplan nedělal si úšklebky z vědy, ale
p. professor škodil a škodí si na reputaci vědecké,
vydávaje dnes vědecky odbyté a tudíž zastaralé fráze
protináboženské za vědu. Proto dp. kaplan, když pro
testoval proti takovému ohlupování lidu, konal jen
svou povinnost učiniv ne věda, ale naprosto nevěde
ckého p. professora směšným. Nesvědčí o vysoké úrovni

učenosti, co p. dopisovatel Be že kněz má si všímatipouze duše a nikoliv těla. Předněby přece měl znáti
áté přikázání Boží, o jehož zachovávání musí dbáti

kněz a tudíž tím nepřímo svěřena je knězi i péče o
tělo, ať již pomíjíme jiné povinnosti člověka k tělu,
které není dovoleno přestupovati. Avšak zde je hlavně
nápadné, že p. professor zaměňuje nauku o vývoji
těla s tělem lidským, kdežto by měl jako professor
středních škol vědět, že ne přírodověda, nýbrě theologie
dává určitou odpověď na otázku, jak povstal člověk a
proto nemůže býti knězi lhostejno, když zastaralými
a ve světě vědeckém odbytými již frázemi podrývá se
tak důležitá nauka, jako je o vzniku člověka.Čo pak
se týká otázky, zda-li je dp. kaplanovi známo, že spor
mezi vědou a vírou je rozluštěn, podotýkáme, ať se

p: profensor nestará o věci, jimž naprosto nerozumí.inak by musel vědět, že mezi vírou a pravou vědou
nikdy sporu nebylo a proto nemusel býti rozluštěn;
avšak mezi vírou a vědou, jak jí on rozumí, o něja
kóm rozluštění nemůže býti řeči, neboť pravda a blad
se navzájem vylučají. P.professor cituje dokonce i
encykliku LvaXII, jíš zase nerozumí,neboťLev XIII.
mlaví o přírodovědeckých názorech sv. Otců a vy
kladatelů písma sv., kteříšto vyslovovali mínění své
doby, aby vyložili některá místa písma sv., kde se
mluví o přírodních věcech, avšak s tím nemá nauka
o vzniku člověka nic společného, neboť to není pří
rodovědecký nátor některého av. Otce, že člověk je

stvořen od Boha, nýbrš to je sjevené Slovo Boší.

Odvolává-li se však ne kardinála Soblancha, Kterýve své řeči r. 1890 připustil descendenční theorii, pa
bychom předně prosili p. profeswora, aby citát pře
ložil trochu lépe česky; sajisté to není veliký pože
davek na professoru českých středních škol a pak má také
vědět,že náhled jednoho biskupa a tím méně kardinála
Schlancha smí se saméňovat « naukou církve. Neapí
ráme také p. professorovi, še pěstovat vědu je čin
člověka důstojný, ale rozhodně ohražajeme se proti
tomu, aby náhled svůj o vzniku člověka 2 opice sto
tožňoval s vědou. Radíme pak p. profoesorovi, jenž
v ohledu náboženském má asi takové vědomosti, že
by ho mnohý z jeho stadentů enadno zshánbil, aby
nemluvil o věcech, které se vymykají z jeho obora,
kdyš nestojí ani na výši doby v takových věcech,
které do jeho obora spadají.

Umělecká výstava v Bělohradě po
řádána bude pod protektorátem městské rady v době
od 25. července do 20. erpna t. r. v budově měšťan
ských škol. Dle došlých přihlášek od četuých našich
úmělců výtvarných slibuje výstava tato nevšední umě
lecký požitek. Výstavní komité získalo též mnoho
kartonů zesnulého mistra Julia Mařáka, ktoré aš
dosud nikde vystaveny nebyly. Do Bělohrada jakošto
do známého lázeňského místa přijíždí mnoho cizinců
na léčení i letní pobyt a proto jest naděje, že umě
lecká výstava dosáhne všestranného úspěchu.

Bezeitnest. DobřenickýpříslušníkJusef Fi
něk, nyuí povoláním čeledín, k stáru onemocněl a byl
naposled ošetřován v okresní nemocnici Necbanické
Když došla lhůta ošetřovací, propuštěn z nemocnice;
ležel pak po čtyry dny u hostinského Jos Jedličky
v Popovicích a od ného odvezen v posledním tažení
do obce Dobřenické. Čtyry hodiny cesty vezen amíra
jící člověk přes Nechanice, kde je nemocnice, a ze
mřel ihned po příjezdu bez křesťanské útěchy, protože
v Popovicích nevědí, že jest v nutném případě i cizí
obec povinna ku pomoci a má pak právo vzešlé vý
lohy od příslušné obce požadovati. Inu v době huma
nity hyne křesťanská láska, protože není živé víry.

Ze Slatiňam. (Vyznamenání českého kře
stanského obchodníka.) Pan Fr. Jelínek, velko
obchodník v Slatiňanecb, poctěn již drahým vy
znamenáním; propůjčen mu titul c. k. dodavatele
pro c. k. vojenské příslušníky. Přejeme této 80
lidní a čilé firmě plného zdaru.

Pekrokoví ctitelé Husovi v Roz
tokách. Zvláštní plakát svolával zdejší věrnébosity
k valné hromadě. Doslovné znění jeho i e chybami
pravopisnými jest následající: „Drůžatvo pro zbudo
vání a a udržování pomníků Mistra Jana Hasi v Roz
tokách pořádá v neděli dne 6. března 1906. o 2, hod.
odpol. v hostinci p. Fr. Krupký. Valnou hromada
s přednáškou při níž promlaví p. J. V. Střihavka

Čéského národa zéjména k době dnešní“. K hojnému
učasti zve Výbor“ To jest doslovné znění pokroko
vého plakátu provedeného „umělecky“ barvou černou
a červenou střídavě. Jak je vidět, nemá ani aloh ani
pravopis Hasův významu pro naše husitské občany.
Rádi bychom věděli, jak by asi o význama Hasově
přednášel onen maž — umělec, který tento pokrokový
plakát sostavil. Lidé, kteří svoji mateřštinu tak uboze
znešvařují a Hosově opravě českého pravopisu takovou
ostadu tropí, chtějí ze sebe dělat průkopníky pokroku.
Tedy se měla odbývati „valná hromada s přednáškou,
při níž promluví“ —učenec. Střihavka. Teď jen se
jedná o to, co si máme z těch popletených slov vy
brati. To ten p. Střihavka snad měl mlaviti při před
nášce jiného? — Ale to všecko nic nevadí; jen vzhůru
švarní mužové! Že ničema nerozumíte, to Vašemupo
kroku bude málo vadit. Jen když ty klerikály hezky
sesokáte a odsoudíte! To je to hlavní. Na takový
přízný“ pokrok jistě Vaše vzdělanost stačí; a ostatní
je ně vedlejší, že?

Alkohol. V noci na den 5. března oběsil se
ve Smidarech na klice ve světnici 57 let starý, ženatý
bývalý obchodník železem, rodem z Železnice, posledně
štětkář. Ještě den před smrtí vyšebrával si po domech
„ne šedou“ a jako „štětka“ se napil, by snad kuráže
si dodal. Podobných individuí jest tau více. Kéž by
skon jejich byl lepším!

Požár cukerní rafiinerie ve Skři
vanech u Nového Bydžova. V nocio půl<.
hodině na neděli dne 5. března vznikl požár v raffi
nerii barona z Liebigů ve Skřivanech, jedné z největ
ších v Rakousku. Úheň povstal nezjištěným dosud
způsobem v tak zv. chlebové sušárně a přes všechna
moderní bezpečnostní opatření rozšířil se v hodině
na oelon čtyř- a v některých částech šestipatrovou
budovu tovární, která o 3. hod. stála v plném ohni,
čiveném hořícím cukrem, jehož jen v tak zv. krista.
lisárně v homolích na 120.000 kusů připraveného na
vývoz nahromaděno bylo. Rudá zář do nesmírné
výše šlehajících plamenů roslévala se po celém okolí,
zvláště do roviny k Novému Bydžova a příšernábyla
to podívaná od Smidar s kopce Skřivanského a z ná
vrší Loačnohorského. V místě zvonéno hned na po
plach a tovární hasičský sbor přes 40 mužů čítající,
jemuž jest k ruce i parní etříkač e 3 mocnými proudy
a 3 stříkače ruční, a jenž každou noc měl požární
hotovost 5 mužů, s velitelem Procházkou ihned se
dostavil. Taktéž přijížděly hasičské sbory z okolí, a
sice z Červeňovsi,Loučné Hory, Smidar, Chotělic,
Nového a Starého Bydžova, Slonpna, Chudonic, jakoš
i ze vzdálenějších již Smrkovic a Chomutic. Avšak
všeliké úsilí bylo marným; ohnivé jazyky přesochranné
dvéře a železné rolety, přes vodou naplněné hydranty
bleskurychle se šířily a v hodině celou budova tovární
zachvátily. Příšerným bylo padání stropů a řícení ao
mobutných strojů. V přízemnístrojírně, kde umístěn
byl hnací stroj o 4000 koňskýchsilách, kdyš jiš všecky
hnací řemeny byly přepáleny a přetrhány, otočilo se
kolo vlastní setrvačností ještě čtyřikráte a ve svém
druhdy neunavném běhu se zastavilo. Lávy rostavo
ného cukra vytékaly okny a mocným proudem valily
se do Cidliny vedle tekoucí. V proudech valil se lid
silnicemi a polními cestami z okolních dědin k ohro
ené továrně, která mnobým z nich po loňské, snchem

a krapobitím atižené skrovné šoi aspoň nějakého vý
dělka poskytovala, a v které v pi proada kam
paně. až na 1600 lidí pracovalo, pomáhali zneveným
hasičům při stříkačích, avšak všechno úsilí lideké
bylo tu marným: dravý šivel chtěl míti svon oběť.
Starý pán Adolf Rittr se Zahony, dřívější majitel
velkostatku a cukrovaru Skřivanského, nyní disponent
firmy z Liebigů, stál s technickým řiditelem továrny
p. Setvínem na prostorném dvoře továrním, ©vida,
že pomoci není žádné, volal na hasiče: „chraňte jen
obec I“ Štěstím bylo, že panovelo bezvětří a proud
vzdachový bral se k jihozápada, takže obci vážného
nebezpečí nehrozilo; dřevěná, doškami krytá cha
lapa, dříve Matějákovi, nyní velkostatku náležející,
která ponze jen přes silnici proti ohromné badově
tovární stála a přes kterou ovšem v značnější výši
ohnivé jazyky Šlehaly, byla úsilím hasičů jako na

sméch sachráněna, takže mnozí s diváků so divili,
kávě pe požáru na jedné straná viděli zachovanot
došky krytou chalupu a na drahé zničenou kolosální
badova čtyř a šestipatrovou. Tím, že vítr vál eměrem
jihozápadním, zachráněna byla -také kotelna, kde pe
keloý panoval žár a kde v 11 ohromných kotlech
spousty páry nabromaděny byly. Obeň v pecích byl
bned ubašen a tím předešlo se moSnéma výbuchn,
který nedozírných by byl mět následků. — V celé to
várně pracovalo ta noc v růsaých odděleních přes
200 dělníků a dělnic. V sušárně chlebové, kde obeň
vznikl, v noci se nepracovalo, zato ale na stanici
kostkové ve 4. patře pracovaly dělnice daem nocí.
V osudné noci bylo tam přes 40 děvčat, jež právě
požívala vyměřeného jim odpočinku od 12. bo půl 2.
bod. noční. Brzy ale valící se dým mnohé z nich pro
budil, jiné opět dozorce vzbudil a rozespalé k ry
chlému odchodu pobádal. Zachránily se všecky, spě
chajíce po kamenných a dílem železných schodech
k tak zv. nouz>véma východu Tř: děvčata z jiného
oddělení šla si os doba odpočinka olehnat do jedné
chodby, a kdyby vnikojícím k nim kouřem a lomozem
se byla neprobudila, jistě by byla zahynala, poněvadž
příslušný dozorce o nich nevěděl; ale i ta šťastně se
zachránila. Když budova již byla v plném obni, bylo
slyšeti tlukot na přivřené dvéře východu nouzového,
i myslilo ae jistě, de prchající dělník musí tam za
hynouti, poněvadž z venčí ke dveřím přístap byl již
nemožným, ale i ten drahým východem se zachránilý
U stroje elektrického nejdéle na místě zůstal dozorce
Knap, aby dělníci spíše se zachrániti mohli, sám pak
nemohl již k východu, ale musel být oknem vytažen.
Velikým bylo štěstí, ano zvláštní ochrana Boží to byla,
že při tak náhlém a rozsáhlém požáru nikdo nezaby
nul, aniž k vážnějšíma úrazu přišel, a še možným
výbuchem neštěstí již tak veliké ještě hroznějším ee
nestalo. V sobota byla právě výplata a dělníci, ma
jící noční šíchtu, nemobli v kvapném útěku vzíti ani
odložený šat, v němž měli echovanou týdenní výplatu.
Ztráta tato bude jim ovšem nahražena, jen když ži
voty avé zachránili. — U velikém nebezpečí byl ko
stel, od továrny jen as 20 metrů přescestu vzdálený,
avňsk mohatnými kaštany poněkud chráněný. Šle
chetná paní Leontina z Rittrů volala na hasiče: „za
chraňte jen kosteli“, a ta přitočil se ke kostela, pokad
možno bylo, hasičský sbor z Červeňovais velitelem
p. Zsjdlem, a jich úsilí ne podařilo, že kostel byl za
chráněn. Plech se atřechy továrny padající odštípl
sice jedna mohutnou větev kaštanovou, která však jen
nepatrně okraj taškové střechy kostelní a omítku po
škodila. — Ušetřen zůstal zámek a mlýn p. Radim
ského, z komplexu budov továrních pak jednopatrový
domek, v jehož přízemí byla kantina a v prvním patře
finanční kontrolní úřad, dále kotelna, tovární dílny a
úřadovny, sklady čistého, k vývoza připraveného sboší,
tak zv. affinace, kde surovina se zpracovává, s kotel
nou Škoda požárem způsobená odhadajese ovšemjen
sběžně na 4 miliony K, jest však pojistkou u domá
cích a cizích ústavů kryta. — V neděli po celý den
přicházelo a přijíždělo se všech stran množství di
váků, aby shlédli spoustu dravým živlem způsobenoa.
Na mnohých místech k večera ještě plamenem (hořelo,
a hořeti bade jistě ještě po více dní. Tovární sbor
hasičský s parním strojem jest dnem nocí v čin
nosti a o bezpečnoat starají ase četníci ze Smidar a
Nového Bydžova « personálem továrním. Příšerný
pohled skytala zvláště tak zv. kristalisárna proti ko
stelu, která pod tíží strojů částečně ve ařítila. Do
výše trčí očazené, z části chýlící se již a sesntím
brozící zdi, z nichž očazená, mříží, drátěných sití a
skla zbavená okna jako oči z lebky umrice na di
váka příšerně ahlíší. S odklízením zdiva a trosek

z ohledů bezpečnostních co nejdříve musí býti zeporčato. .
Div. ochet. spol. Tyl v Bychnově

m. K. pořádá v neděli dne 19. března 1906 ve pro
spěch pořízení nových dekorací Jiráskovo nejnovější
velkolepé dílo „Gero“. Hietorická hra o čtyrech jed
náních s proměnou. Začne se určitě o 7. hod. V mezi
aktí účinkuje hudební spolek „Dalibor“. Předprodej
lístků na číslovaná sedadla lask. obstaráp. Jos. Říha,
obch. v Rychnově n. K. Po divadle přátelský večírek
v místnostech spolkových.

Oprava v příčině p. učitele Páda.
V čísle 48. Vašeho ctěného listu ze dne 25. listo
padu 1904 pod záblavím „Z Vápna u Chlumce n.C.“
byl uveřejněn článek o našem záložním spolku a o
zdejším učiteli p. Janu Pádovi, který na pravdě ve
nezakládá a prosíme, by byl aáslečovně opraven:
Není pravdou, še nastala panika, když občan S. ze
Strášova si přišel vyzvednouti úspory, ale je pravda,
že nesrovnalost knížky vkladní po vysvětlení klidně
vyrovnána byla s knihou hlavní. Není pravdou, že
výbor záložny pozval revissora, nýbrž sám předseda
o své vůli tak ačinil. Není pravdou, že při příjezdu
revisevra nastal shon, ani není pravdou, že 6e rovisse
protáhla od 19.—23. srpna k vůli tomu, že pan 26
vissor chodil na hon; ale je pravda, še se revisse
protáhla od 19.—23. arpna proto, že učitel p. Pád
šádal, aby pan rovissor srevidoval vše od počátku
trvání spolku, by se poměr mesi starým a novým
pokladníkem správně urovnal, Není dále pravdou, še
byl pokladniční schodek, ale je pravda, že vypočítaná



a předaná pokladní botovost činile 946 K. Není
pravdou, že bylo ajlštěno, že se 3052 K za super
fosfát nedostévá a. že rolníci na větším díle super
fosfát zepravili, ale je pravda, že celý obnos 9052 K
rolofcí dluhovali. Není prsrdoa, že p. Pád ihned ns
psal seznam dlužníků za odebrané umělé hnojivo a
že se ukázalo, že seznam byl nesprávný a že od té
doby ješté učkolik rozdílných seznamů odběratelů
umělého bnojiva p. učitel Pád vypsal jsko dlažníky,
sle je pravda, že seznamy dlužníků jsou všechny
správné a dosad voloy každému k nahlédnutí, Není
pravdou, že „zápachu z hnojiv“ máme plnou obec,
ale je pravda, že v obci naší i v obcích sousedních
je úplaý klid. Rud. Šimák, pokladník. Joref Blodeký,
předseda dozorčí rady. V. Malík, Jiří Beránek, Vá
clav Svatoň, Fr. Vosáhlo, Jan Štěpánek, Jan
Bažant, Členové © dozorčí rady. — Naše po
známky k této opravě, Sami jsme žádali, aby pan
učitel Pád vysvětlil mnohé záhady. Byli bychom mu
to ochotně vytiskli i bez úřední cesty, kdyby byl
všecko řádně odůvodnil. Prosíme, aby si přítomnon
opravu občané Vápenětí důkladně přečetli a srovnali
své vlastní zkošenosti e vyvracením všech zpráv na
ich dopisovatelů. Ani nám nenapadá někomu bezdů
vodné obližovati; ale za důkladné promyšlení prosíme.
— Když ož p. učitel Pád úplné se očistil, snad nám
též laskavě vysvětlí, pročse tako ble rozhodl opastiti
pětitříjko a odejíti do zapadlé vesnice na dvojtřídku.

Z Velké Omřimě. (Drobnostiz maléosady).
Naše klidná pohraniční obec vším právem může ze
počítati k obcím pokročilým; neboť mezi jiným ho
nosí se moderní vymožeností — státním telefonem,
jenžpředz rokyu náebyvzřízen,dobrýcha platných
služeb zdejším osadníkům prokazuje. Letos opět zalo
žena Ruiffoiaenova záložna. Myšlénka, zaříditi totiž
záložnu, kde by osadníci své úspory ukládat, po pří
padě také za mírný úrok v krátkém čase ai vypůjčiti
mohli, — byvši již dolší dobu ventilována — došla
konečně šťastného roalisování. Peněžní ústav tento,
ač ještě v plénkách — dík horlivé agitaci několika
občanů — velice utěšeně prospívá. Další poctivé a
nezištné snaze obětavých fankcionářů žehnej Bůh | —
Před 14 dny byl náš útalný kostel sv. Vavřince obo
bacen velice skvostným a cenným lustrem, jejž a pří
ležitosti úmrtí svého tchána daroval zdejší řídící učitel
p. Gabriel Górig se spanilomyslnou svou chotí, jež již
vícekráte dala na jevo svoji benevolenci vůči našemu
kostelu. Lustr tento — nováto ozdoba zdejšího chrámu
Páně — bude po mnobá léta hlásati obětavost %
zbožnost ct. rodiny páně řídícího. — Jeho“preláteká Mi
lost vedp. Mugre Ant. Suchánek, rektor bísk. semináře
v Hradci Králové, jenž již předloni věnoval pro ko
stel náš mešní miesál, ráčil opět letos darovati velice
pěkné, broušené konvičky a podnosem. Oběma dobro
tivým dárcům bauďtež tlamočeny tisíceré díky! Zaplat
Bůb! — Mezi tím co se v kraji probouzí přírodu
z dlouhého zimního spánku a konají se přípravy ku
setí, Ježí naše krajina dosud pod sněbovou vratvou
4—5 metrů vysokou, a potrvá to aspoň ještě 2 mě
síce, než bude moci přikročiti rolník kn setí. Ale 3
sima má své radosti. Jak rozkošnou zábavu poskytuje
jízda na saních a na lyžích, o níž dole v kraji jen
sní, — dovede posouditi jen ten, jemuž Prozřetelností
Boží usouzeno na horách žíti s tím hodným, bodrým
lidem. Vždyť zvykne člověk na vše, tož zvykne i na
ty zasněžené bory, jež mají také své krásy a půvaby.

Z Romova nad Doubravkou. Nějakým
přítelíčkem bylo nám zasláno číslo kolínského pokro
kářského listu „České Stráže“, v níž způsobem im
pertinentním učiněna byla zmínka o smrti velebného
pána Davida. Spojována by la smrt jeho 8 duchoven
ským sjezdem a činěna narážka na jeho stadie v Ko
líně « důsledky, jež mohly ae zroditi jenom v hlavě
člověka zrovna infernální záští proti klera katolickému
naplněné. Je k toma potřebí opravdového hyeniemu.
aby osoba tak nešťastného trpitele, jským v Pánu
eesnulý byl, smykouta byla nejhnusnějším blátem,
v němž snad si libuje onen pisatel lokálky: Slndká
smrt. A to mají býti ty amravňovací anshy roalisti
cko-pokrokářeké kliky? A k tomu nestydí se při
dati výstražné: Memento mori! U hrobu zastavila
se i čkodolibost pohanská, škodolibost moderních po
banů jde i za hrob. Což nemajíi oni potřebí výstraž
ného: Memento mori?

Z Čáslavská. V minulých dnech vykonány
byly volby do okres. zastnpitelstva. Zvítězili skoro
napořád kandidáti bývalí, mezi nimi ovšem organiso
vaní evapgalíci dobyli všech svých míst. Agitace ne
bylo ostatně téměř žádné a kde byla, byla teprve
v době příliš pozdní a to ještě jenom čistě osobní.
Směšně přímo působilo tvrzení dopisovatele do Nár.
Listů, že strana klerikální byla poražena na celé čáře.
Jak by také mohl jinak psáti v bombastickém žva
nění odchovaný reforent? Je viděti, že mu už mysl
slábne, když agrárníky hází do jednoho pytle s kleri
kály. Že by ovšem kat. rolníkům více statečnosti ne
škodilo, je také pravda a mohlo by při tob učiněno
býti j percentuelní spravedlnosti zadost. Dočkáme
však výsledků.

Z Hremeva. Zábavný odbor „Katolických
jednot“ v Hronově sebraje v neděli dne 12, března
1905 v hotelu „u Mostn“ novou, dosud pa venkově
nedávanou časovou hru „Zachycen proudem.“ Obraz ze
života ve 4 jednáních od Dr. Fr. Hermana. Začátek
v 8 bod. večer.

Ze Zbraslavie Konečněpočínáu nás pro
boazeti se jakýsi nový život. Město naše, jemuž při
rozeně dostalo se dosti příznivé polohy, dloubo spalo,
nechávajíc ae předháněti jinými menšími osadami na
Kutnohorsku; zvédá se, aby vyažitkovalo příznivé
situace, a tak zabezpečilo si šťastnější budoucnost.
Prozatím uč.něn první průlom do příliš konservativ
ních poměrů. Usneseno totiš zříditi měšťanskou škola
nákladem obos. Jeat to sice amutné, že tímto způ
sobem musí se obec naše domábati toho, co jí dávno
patří, ale jenom kdyš jest učiněn první krok. Snad
vspamatují se konečně ti, kteří tak dlouho tento

koutek okresu zanedbávali a očiní svou povinnost,
k níž spravedlností jsou vázání. Místnírau zastupitel
stvu nemůžeme než gratalovati, že věnuje svoji péči
tak ominentné kultarníma účelu, jako jest školství a
přáli bychom mu, aby snaha jeho byla korunována
sdárným výsledkem. Podaří-li se tento prvý krok,
psk bude i chuť k následujícím úlobám, jichž čeká
dlouhá řada svého oskutečnění.

Katel. polit. vzdělávací beseda pro
Žlumice a okolí pořádáv neděli dne 12.března
1906 o 3. hodině odpolední v bost ncip. Jana Jezdin
ského veřejnou schůzi lidu, při níž o důležitosti kato
licko-polítických vzdělávacích spolků promluví pan
Václav Myslivec, redaktor r Prahy.

Různé zprávy.
Obecním představemstvůma právěvčas

odvodů vojenských naskytá se vhodná příle
žitost, aby uplatnila svůj mravní vliv na obec.
Dosavadní nepřístojnosti, které rekrati při od
vodech provádějí, jako opilství, brubé křiky,
oplzlé písně a jiné ueplechy, veřejnou mravnost
urážející, jsou velkou skvruou v mravech pří
slušné obce. Z tohoto důvodu jest vlastně
mravní povinností obecního představenstva,
aby mládež jím poučena brala se k odvodu
důstojně. Hudba městem, zpěv, křik může
každý obecní úřad zakázati. Naříkáte na bře
mena, jež se vám ukládají v dávkách peněžních
i v krvi, ukažte však při tom také trochu se
bevědomí a hrdostí; jen tuk získáte si vážností
u nemilých vám leckdys úřadů.

Zrcadio výbormě ukazující. „Č.Stráž“
pokrok. čas. kolínský praví v posledním svém čísle
ze dne 4. března: „Nikde neujímají se tak rychle a
nepouští kořenů tak hluboce, a nerozšiřají se tak tr
vale nadávky, podezřívání a infamie jako u náa. Není
bibství, aby se neujalo a nerozhlašovalo.“ Benedixisti
Martine! Vidíme to zrovna ze způsobu psaní tohoto
časopisu protí nám katolíkům a zvláště katol. du
chovním. Dovolíme si časem na ni apozorniti.

No tak tedy! Co to bylo za eljen,
když v Maďarii prosazenv byly smíšené eňatky a kně
ším vzaty matriky! Co záleželo židům a zednářům
na tom, že magyar orzság bade míti o několik mi
lionů více daní, jen když provedli svon! Jako jeden
z důvodů uváděli řečníci, že prý se našly v matrikách
nepořádky, kteró ve státní eprávě budou nemožny.
Přiznáváme, če i do matrik mohou se dostati chyby,
ba že výminečně nejsou ony přesně vedeny, ale od
nepořádků k falšování a švindlům jest asi tak daleko,
jako od kněze k čidovi. Nepořádky kněží někteří
mohli zaviniti, ale k podvodu nesáhl z nich žádný,
aepoň rakoaská jastice neví o žádném podobném pří
padě. Že tomu tak uení v rukou mimokněžekých,
zvlášťšidovských — jeť věršina správců matrik v Ubrách
židovská — to dokazoje velké vyšetřování, jež musilo
zavésti ministerstvo v několika komitátech, kde se ay
stematicky falšovaly matriky k účelu osvobození od
od vojska v tom způsobu, že chlapci byli jako děvčata
do matrik zanášení, neb dokonce jako mrtví vedeni.
V jediném komitétu zemplinském bylo na pět tisíc
rekratů czrobozeno. Když za příčinou vyšetřování

sebráno po kraji 30.000 K, aby ho podplatili. Když
se však dr. Orlay nedal získat, nabídli sumu onu
hostinskému, by u sebe stravnjícího Orlaye otrávil.
Výstrahou však se zločinu předešlo. Ovšem není nad
Maďarsko!

Ten nešťastný celibát nedávái „Stráži“
spát. Píše: „V Rakousku je 40000 kněží. Kdyby se
oženili, bylo by založeno 40000 vzdělaných rodin.
Jaký by to byl zisk pro národy" Tak vida a pořád,
že kněží jeou zpátečníci, blupci a kdo ví co! A na
jednou založili by vzdělané rodiny. O synové pokroku,
jméno vaše jest farigejství.

Židovská kořalka. Pod titalem „Dare
báctví“ píše „Brněnský Drak“ v'čísle 4. t. r.: (Vně
kterých krajinách moravských, zejména však mezi
Slováky, jsou Židé talmudisté, kteří jen s nejlepším
svědomím šetří na lihu, kdykoliv vyrábějí pekelný
nápoj „kořala“. Aby však čertův nápoj na pijáku
přece také své divy konal, nahražují mnozí Icíkoré
sílu líhovou výtažkem z bobulí keře lilkového, jinak
také „psí víno“ zvaného. Plod lilku obsahuje však
prudký jed, zvaný „solanin“, který požíván jeví smat
nější následky než sám líb. Atd.. “ A zmámení kře
sťané dále k Žídůmlezou pro otravu.

Z kraje drátemického. Z hornatého
svého kraje v severní části Trenčanské etolice —
hlavní drátenickou obcí je Rovné, pak městečko Ča=
ce — rozejdou se „chlapi“ (muži) po celé zeme
kouli. Na poště v drátenické dědině sbíhají se dě
pisy z celého avětu. Po dědině a na polích vidíte
skoro jen samé ženy a děti, z kostela brnou se skoro
jen ženy. Až šest let žena muže nevidí, odjíždějí
až do Ameriky. Na podzim sejde se dráteníků
doma nejvíce; někteří příšli jako páni, s velkým
břichem, zlatým řetězem a prsteny, někteří zase jsko
chudobní, ošpinění dráteníci. Když se sejdou v ho
stinci, rozmlouvají německy, francouzsky, auglicky,
rusky, maďarsky . . ., jako bys seděl ve velkém ho
telu milionového města. Ve světě jedni jdou 8 místa
na místo, druzí usadí se ve větším městě, opovědí
živnost a pracují třeba s desíti dělníky, někteří mají
docela továrnu.

Peměry v Uhrách nejlépeobjasněnyjsou
posledními volbami do uherského sněmu i samými
poslanci. Že při volbách maďarských hlavním činite
lem jsou salámy, kořalka a víno, všeobecně známo,
žepak se na ně posledně vyházelo na miliony korun,
věru budí úšas, „Minietrpresident Tissa ochystal si
k těmto volbám fond 10 milionů koran. Než také

strana oposiční k tomu cílí sebrala ohromnoo sumu
8 milionů koran: oposiční hrabata Aodráseyové při-.
spěli 200.000 K, Zichyové 280.000 atd. To je ta
tlatá avobods maďarská, —| Výkvět národa maďar
ského, poslanci, žijí psk v tak neuspořádaných finaně
ních poměrech, že jim kolem 200 zabaveny byly letos
pro dlaby poslanecké diety. Takové úkazy jsou znám
kou vnitřního rozkladu národa maďerskóého. Na této
cestě utonou Maďaři ve vlastním kalu, byť sebe více
se dokládali vlastenectvím a byť úmorně domábali se
odtržení od Rakouska na svůj proapěch.

Luštěnimy. Výživná bodnota luštěnin rovná
se téměř hodnotě masa, ba v mnobém ohledu tělu
ještě více prospívají a k toma za stejný peníz dosta
neme daleko větší množství luštěnin než maea, Hrách
a čočka ještě se jakž takž udržují na jídelním lístku
našem, za to po fazolích a bobu nikde ani památky;
fazole hodí se pouze na hraní dětem a boby snad ani
dobytka ne, avažojí mnozí; připomínává se téš, jak
prý na vojně krmívají vojáky odpornými fazolemi.
Kdo jednoa okusil polévky fazolové, jak se na mo
ravském Slovácku vařívá, ten jistě zařadí polévku ta
kovou mezi nejlepší pokrmy. Není rodiny na Slovácka,
aby si mezi brambory nebo řepou nevypěstila keříčkové
fazole bílé, jež pak po calou zimu poskytají celé ro
dině vydatné potravy. Že se i bílé fazola nakládají,
nebo že se zelené lusky otáčívých fazolí rozsekané
rozvařají, dávajíce takto výtečný příkrm, našim bospo
dyňkám ani nenapadne; to prý jest mle, jenž se pouze
pánům hodí, ač tento mla nestojí vlastně nic. Podobně
i bob, jenž se u nás mezi brambory pěstaje pro do
bytek, zavařen v slané vodě jest velmi lahodnou a
výživnou pochoutkou. Na našem venkově zahrádka
téměř u každého domu, místa na nějakou tyčku, kolem
níž nebo a plotu dařilo by ae fazoli (velkým tmavým
drabům) znamenitě, v polích našlo by se pro fazole
i boby také nějaké místečko, a věru kdyby pak ho
spodyně ze sklizně fazolové a bobové užila, jistě by
jí koncem roku v rozpočtu naskočilo několik korunek.
Jsou zlé časy, naříká se všude, proto nutno přemýšlet
na nové prameny příjmů, kterých dosti ještě v našieh
zahrádkách a polích.

Pro domácnost. Biskapský chléb. 4
žloutky, 4 celá vejce a 1/, kg cukru metře 1/, hodiny.
Přidá pak se k tomu citr. kůra, '/,kg mouky, 14 dkg
skrájených, oloupaných mandlí, 14 dkg datlí, 7 dkg
hrozinek, 7 dkg citronády jemně skrájené, 2 dkg na
ložené pomerančové kůry, na špičku nože amonia, vše
dohromady se promíchá a dá do dobře vymazané au
charové formy a peče se zvolna jedna hodinu. — K rá
lovský chléb. Do hladkého hrnce dá se 28 dkg
tlučeného cukru, 5 celých vajec a 5 žloutků a tlače
se to sněhovou metlou jednu hodinu. Přidá se tam
7 dkg strouhaných neb jemně aekaných mandlí, z půl
citronu kůra jemně uaekaná a 24 dkg mouky ae ku
konci zlebka přimíchá a dá se to do větší sucha
rové formy a peče se to zvolna jednu hodinu. —
Chlebový koláč. Na misku dá ze 11 dkg tlu
čeného cukru, 4 žloutky, kousek citronové kůry,
malinko tlučeného hřebíčka, kapka skořice, lžička ci
tronové šťávy a tře se to do husta. Pak se tam pří
míchá 9 dkg již dříve připraveného stroubaného do
mácího chleba a opět se to zamíchá; nyní se tam dá
ze 4 bílků sníh, zasype se opět 9 dkg strouhaného
chleba a dá se to do dobřa vymazané nákypové formy
s peče se to zvolna %, hodiny, Pak se to poleje skle
ničkou svaťeného vína; když se víno do koláče vpije,
vyklopí se tento na mísn a pomaže se nějskou zava
řeninou, neb se rozpekou asi 3 oloupaná jablka, přidá
se k nim kousek bílku a lžíce cukru, dobře se to utře,
koláč se tím pomaže a postaví se a mísou ještě chvíli
do trouby. Když ae dá polovic chleba a polovic ořechů,
chutná toto pečivo jako dort.

Upozorňujeme své přátele,že právěvyšla
v „Časových Úvahách“ obsažná, znamenitě promyšlená
brožura Jana Běliny: „Spojenci apiritistů,“ V pří
tomném čase, kdy lidé mělkého ducha o závod vy
čítají katolické církvi pověry, nechávají naši „pokro
koví“ odpůrci úžasné šíření se nesmyslných pověr
spiritistických zhola bez povšimnatí; a měli by přece
blavně zde páky nastaviti místo farizejakého pokřiku
proti „modlářetví a pověrám“ katolickým. — Každý
uzná, že připomenutá brožura jest nejvýš časová a
potřebná; jistě tato knížka mnobéma prostomyelnému
člověku, jenž již již se zaplétá do sítě apiritietických

ověr, otevře zrak a vymaní jej z nastražených ogidel.
ejdříve se bušilo v Čechách „liberálně“ do víry ka

tolické, pak se napadalo křesťanství vůbec, až lidé
zmatení divokýmihesly naposledy nevěděli, čemu vě
řiti. A [poněvadž duše lideká přirozeně touží, aby
aspoň nějaké náboženství měla, chytili se místo pravé
víry — pověry. Jest naší povinností ubohé oběti
blouznivé pověrečnosti vyváděti z ovzduší báchorek a
vrátit jim víra pravou. Doufáme, že knížka právě
vydaná splní své poalání dokonale. Rozesílá ji za
nepatrnou Cenu 8 haléřů administrace „Časových
Úvah“ v Hradci Králové! Při hromadných objednóv
kách značná slova,

Národní kolek. Záložnav Hradci Králové
usnesla se opatřiti knížky a listiny své národním kolkem.

Dopornčení banky „Slavio“. Vzájemně

polišhovac banka „Slavia“ v Praze dává každoročněvolné disposici výboru Zemské jednoty českého ka
tolického duchovenstva určitou dávku peněžní, jejíž
obnos řídí se počtem pojištění na život, která kněží
u ústavu toho azavřeli. Vzhledem k této okolnosti
jskož i vzhledem k tomu, že banka „Slavia“ jest
veskrze solidní finanční podnik český, který jižpo
mnobá léta vyvíjí k úplné spokojenosti s dokonalým
zdarem svoji blahodárnou činnost, podepsaný výbor
doporačuje ji všemu P. T. duchovenstva k uzavírání
pojistek životních. Výbor Zemské jednoty českého
katolického duchovenstva. P. Tom. Střebský, předseda,
ThC. Jan Pauly, místopředseda, Al. Svojsík, jednatel.

Naše samospráva o jubilem Ústřední
Matice Školské! Vevšech obcíchčeskýchutvoří
se pod záštitou představenstev obecních a městských
rad komitéty, jež budou pořádati sbírky a slavnosti
na důstojnou oslava jubilea Ústřední Matice Školské,
Jubilenm tohoto nejdůležitějšího školského svazu če



ského národa má položiti základ k trvalému rozvoji
českého školatví vůbec. I jest potřebí, aby samouprávné
korporace naše již nyní » věci konaly zásadní úrady.

-Kde jest mfstní odbor Ústřední Matice Školeké, děje
se úrada sa součinnosti zástupců místního odboru.
Zevrobnější správy podává kanoelář Ústřední Matice
Školské v Praze, Spálená ul. č. 24.

Cyklistická evičení u vojska. Zálošní
důstojníci a mužstvo, kteří cvičení ve zbraní jako
jízdní důstojníci (poddůstojníci) konati chtějí jako
cyklisté u některého vyššího velitelství se svými mo
torovými vozidly, učiňtež ihned příslušné přihlášky
velitelstvím doplňovacích i zeměbraneckých okresů.
V těchto písemných neb ústních přihláškách budiž
typ a výkonnost motorového vozidla udána a u osob
ních automobilů ještě poznamenáno, zda chaffeur,
jenž s sebou vzat bude, přináleží k záložnímu stava
vojska neb k neaktivnímo stava zeměbrany. Výloby
dopravních chaffenrů a vozidel motorových,jakoši
útraty se zaopatřením chaffenrů spojené hradí vojen
ský erár aneb správa zeměbrany, jež vyplácí za opo
třebení automobilu 30 korun a motocyklu 6 korun za
každý den skutečného upotřebení vozidla,

Národní kolek všeho druhu prolává
kancelář Ústřední Matice Školské v Praze, i každý
místní odbor Ústřední Matice Školské. Přátelé a pří
znivci vetřední Matice Školské, ať jsou to osoby je
dnotlivé, aťepolky a korporace, se snažně žádají, aby
své rozkazy stran národního kolko kanceláři Ústřední
Matice Skolské co nejrychleji udělovali. Místní odbory
Ústřední Matice Školské objednávají kolek prostřed
nictvím kanceláře matiční, a platí jí za kolek tutéž
cenu, za kterou vydavatelstvo národní kolek Ústřední
Matici Školské do prodeje odevzdalo, totiž za 50 proc.
nominální ceny, jež třebu hotově hned zaslati. Výtě
žek národního kolku prostřednictvím odborů prodaného
súčtaje každý odbor jako svůj příjem apolkový. Pře
kupníkům poskytuje kancelář matiční podle úmluvy
s vydavatelstvem atejné slevy jako vydavatelatvo
samo. Veškeré dotazy stran národního kolku ochotně
zodpovídá kancelář Ustřední Matice Školské v Praze,
Spálená ul. č. 24.

Nutnost nového chrámu v Náchodě.
V Náchodě přibylo v posledních letech mnoho tisíc
obyvatelstva, takžs farnost Náchodská čítá na 18.000
daší, a pro to ohromné množetví lidu jest nevyhnu
telně natný nový chrám Páně, poněvadž dosavadní
starý kostelík z r. 1310 jest příliš vetchý a sešlý,
malý a nepatrný, vlhký a neúbledný, jenž ani pro
návštěvu žáků obecných škol jednoho z obou obvadů ne
vyetačuje. Jak mnozí rádi by se súčastnili služeb Bo
žích po lopotné týdenní práci, ale nemohou pro ne
dostatek místa ani do svatyně vstoupiti; mnohý muž
a mnohá žena, ač dosud zbožnými byli, návštěvě
chrámu Páně takto odvykajíce — lhostejnými se stá
vají. Proto na zbudování nového chrámu založen
spolek, jehož zakládající členové zaplatí nejdéle do
šesti let 600 K; řádní zaplatí příspěvek 100 K nej
déle do pěti let a přispívající plstí ročně 2 K. Pří
spěvky přijímají se na děkanství aneb apolek pro vy
stavění nového chrámu Páně av. Vavřince v Náchodě.
Dosavadní sbírky mezi domácím obyvatelstvem nevy
stačují nikterak k dosažení cíle tak vznešeného, proto
obrací se spolek k širším krabům za pomoc. Za každý
i sebe menší dar a příspěvek volá již předem z hloubí
srdce: „Zaplať Bůh |“

Listárna redakce.
Dopis z Něm. Brodu došel pozdě; až

příště.

"E'ržní zprávy.
V Hredci Králové, dne 4. března 1005. 1

hl pieniceK16'80—17-60,šita K 12-40—12-90,jedme
ne K 11*60—12*80,ovsa K 780—900, prosaK00-00
—00"00, vikve K 15:60 —16:00, hrachu (modrý) K 22-00
—2400, čočky K 36-00-0000, jahel K28 00—00'00, krap
K 2000—40 00, bramborů K 6'00—0'00, jetelového
semeno červeného K 108:00—128:00, jetelového semene
bílého K 0000 —00:00, růžáku K 00*00—00%00, máku
K 32:00—0000, lněného semene K 20:00—2400 100
kg žitných otrub K 13'50—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 13*00—00'00, 1 kg másla K 2-40—000, 1 kg sádla
vepřového K 1'76—000, 1 kg tvarobu K 032 —0'00,
1 vejce K 0'8—00'00, 1 kopa zelí 00'00—00'00, 1 kopa
petržele K 6-00—6"20, 1 kopa kapusty K 600—7:10
1 hl cibule K 12:00—16'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—3:00, 1 pytel mrkve K 4-00—4'60, 1 kopa cerele
3-00—5'00, 1 kopa petržsle 0*00—00'00, 1 bl jablek 7-20
—120. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 4. měs. března 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 286, žita 293, ječmene 236, ovsa
320, prosa —, vikve 81, hrachu 0, čočky 0, máka
4, jahel —, krap 10, jetelového semínka 5+,
lněného semene 46. 2.) Zeleniny: petržele 70 kop,
kapusty 52 kop, cibule 15 hl, drobné zeleniny
36 kop, mrkve 15 pytlů, cerele — kop, brambor
191 hl. 8) Ovoce: jablek 35 hl, hrašek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 17 kusů, podavinčat 329
kusů, kůzlat 38 kusů.

Zasláno.)

Výborová schůze
diecésníhosdružení katolických jednot

bude v neděli dne 26, břerna 41905 o 2. hodině

v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Dr. Fr. Reyl, Fr. Jukl,
předseda. jednatel.

Poznámka. Mi'n0 členy výboru dostevtež ne
též delegáti krajinských volebních odborů.

fa: C

CN 6]
Chloubou kašdé hospo
dyně jest dobrá káva.

n S Kathreinerova
(i sladová Káva Kneippova

3 neměla by při připravě den
niho kávového nápoje v žádné
— domácnosti více chybětl —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličzy se jménem Kathrc 216r«a nikdy

V nene (vyvážené).

MZZ
Boluu. Ic Uš.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských

látek jest u Tkalcov. výrobmího jpelečemstva „Vzájemnost“ v Hronevě. Tóžlze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy,bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry. kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za KH12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

V plné úctě podepsaný osměluje
se upozorniti na zařízený

SKLAD

výtečného ptr
.ze zámeckého

pivovaru v Kolíně.
Chovaje vždy velké zásoby, mohu

vždy dobrým pivem posloužiti.
Upozorňuji též na Svoji známou

dobrou českou kuchyň.
Pro pp. hostinské udržuje se stálý

slal s poskytují se jim též zvláštní
výhody.

Rudolí Košťál,
hostinec v Chicagu u Hradce Král.

Tkalcovské —
výrob. společenstvo „Vzájemnost

—— V HRONOVĚ ——
odbývá 

VADOU ALDO0ÚTOMAŮŮ
dne 19. března 1905

ve 4 hod. odpol. v místn. společ. I. posch.
POŘAD:

1. Čtení zápisu loňské valné schůze,
2. Zpráva o čionosti a účetní za rok 1904.
3. Schválení výročního účtu a odělení abaolutoria

správě.
4. Usnesení o rozdělení zisku.
5. Volby: 2 členů dozorčí rady dle $ 20. stanov

společenstva a 1 člena správní rady dle $
14. stanov společenstva.

6. Zpráva o revisi družstva, provedené „Zemským
jubil. fondem“ 28. a 29. března m. r.

7. Volné návrhy.

Přístup mají pouze členové,

Voleb súčastniti se mohou pouze členové, kteří
mají úplné splacený závodní podíl.

Správní rada spoloč. „Vzájemnest“.OXID
Levné ceny.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

POKOKAUPKOKM KRK

m- Kávu W
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg,

1kg.za2koruny50hal

Ghrudimskou zdravotní Žitnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornou
obsluhou úplně spokojeni.

H. Chrudimský
v Hradci Králové.
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První výroba

věžních

hodin
v Čáslaví

(Chrámové svíce
voskové "S svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
piaů vyráběné, mcká, prvnější pří

olovoskové “S padnýmiobrázkyozdobené,

(cereginové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce lustry,
=< svice kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené s be
rávkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av. přijímání a sv.

zápalkový drát,
svíce obětní "MS

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jskož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami — Auchorním největší spoci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi.
Filiální aklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Továrnaeee |
na zpracování ovoce, |

pálenka koňaku a výroba likérů

JM. Jos, Tomášek
Ě ve Vysokém Mýtě,
P dříve zůvod na sušitkování ovoce,salošený

"5 r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách:
|
9
i

— nabízi —

koňak, slivovicí, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné jů
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní) vína sladká avíno šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť nu výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1591 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medasilí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými dáplomy s právem rašení slaté medatile.

Vzorky zdarma a franko.

řezbářské práce
závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Pronajme se

v EKosteloi n. Orl.
v živé ulici.

Zboží přenechá se v továrních cenách. Blišší adělí

František Dostál,
w Kostelci n. Orl.

Prodejdříví.
Velkostatek Dobřenice prodá přes

1000 prostorných metrů dubového
polání a 300 metrůděíví habro
vého a lípového, v celkunebjed
notlivě, z letošních pasek.

Utěné nabídky přijímá

ředitelství cukrovaru +
Syrovátka, pošta Dobřenice.

Koupim knihy
staré z let 1770—1860 a letáky, plakáty, písničky,

obrázky a noviny z roku 48.

A BG poste rest, Uher, Hradiště, Morava,KTT
KTK T TK TTTTCTTTKTTTTVOK za TTRN TOTTTTT T TÍ

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
ě (protokolovaná firma)

:| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
A (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvédčený a často vyznamenaný

výrobní závod

vše: kostelních paramentů,
praporů a kovového máčiní.

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

"908.0.6.08.0.048

7 0000 00000000 VODOLHODOOON000 W

Seno luční
a jetelové, většímnožství,semeno
jetelovré růžák(inkarnát)a viku, dokud

zásoba stačí, prodá levně

d, E. Darchánek v Hradci Král,
(Daubkův moučný sklad.)

|
ovoené i divoké,

ovocná pláňata všehodrubu
a stáří.

UNEMED W
v krabicích po 5 kg brutto co netto za
8 K 40 h nabízí

Mg. Dolenská,

*Lipy

'

P

KKK

a jiné vysokokmeuné stromy

X

ě t. č. v Nepolisích p. Chlumec n. Cidi.
XEKOKOMOKNO

ku mši svaté
zaručená jen přírodní, jakož

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

málbu okenkostlnich
PRAHA-I,

č. 1465at., Malá Karlova ul. čís. 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímu provedení a

TE sice i se železnými rámy, sí
( těmi osazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

SRB-Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnéuznání.ij
Založeno roku 1836.

Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se snačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na grodej. %z
Bližšísdělí Josef Andrejs, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

ZODDDDO00O000000G
X

dradelní obleky
všech druhů.

Upozorňoji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.
X

ŠOOOODODOODOODOOCÍ

Půjčuji za nejmírnější poplatky

X

XX

k :

s zásilky v lehkých žočkách
Káv frankodob. do všechstanic.

2 Nejjemnější jakost, výtečná
aroma, sur. 5 kg. K 12—, 1250, 13:—, 1320,
4 —, 15—, praž. 15—, 16—, 1676, 1775,
18:7b,' 19-70, 20:60 atd. Záručená spokojenost.
Mnoho pochvaloých uznání. První východo-český

. odborný závod.

Fr. Jelinek, Slatiňany 32.
Dodavatel e. k. státních úředníků.



Akclový kapitál K 2,000.000-—,
Reservní

a pojíst. fondy ca. K 500.000-—.áLoŽnÍ VĚDNÍ ÚSLAYV BPOO ŘTÁLOVÉ, -mum3: so
Vklady na vkladní knížky 49,. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%,. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkorouhradíméze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sdsilky na výběr téš i na splátky
bes zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

SRB“českéi jinojasyčné<
má stále na skladě a může okamžitě

dodati

první královéhradecké knihku- (W%>
poctví a antikvariát (W

VĚDA MELCHÁŘA
w Hradci Králové. AS

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot
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SGS
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" 27 hb
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livých $ celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jícich děl ns ukázku aderma.
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Založna
v Hradci Králové

— platí —

z vkladů na knížky Úrok

W 49 -A
při úrokování čtrnáctidenním.

Na účtě běžném platíúrok39,.
Daň důchodkovou platí ze svého.

Půjčuje členům:
Na směnky kryté zástavouna

59,, bez zástavy s račiteli i bez rnčitele
na5%.

Na hypotéky 4%, +jednou
pro vždy '/4“/, správní příspěvek.

Obchodní směnky eskontuje
me členům za 4",“, a 19 provige.

Účty eskontujemeza 5% a '/%
provise.

Členům možno prostřednictvím záložny vý
hodně zaopatřiti si libovolné

losy na splátky.
Výbor.

= FS -—3KOX
Chemické

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí:ve svém odbor.

ústavuJAN MAC,
ma Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

og)
Veledůstojnému duchovenstva

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený(> sklad i

sontých obrásků
k nastávajícímu velikonočnímu obdcbí.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druhy za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu hodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odporučoje se v hluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků ý

v Hradci Králové, Tomkova ulice. iD2 *br0>o

děvy
doporučuje

Em. Bělský,
c. k. dvorní dodavatel

v EHradoi EKrálové.

a O "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
2 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

m 6 (3 a

Telefon č. (7. Psací stroj.



Dualismus.
(14) Bylo po válce s Pruskem; dr. Riegr

přiblásil se k císařské audienci, aby po pří
padě navázal znova nitě z Prahy do Vídně,
Beleredim téměř již svázané a pouze válkou
zpřetrbané. V přijímací předsíní zastal vyso
kého, bohatě premovaného pánu, jenž byl vvlán
před oím k panovníkovi. Rieger tázal se po
jménu a hrklo v něm, jak se sám přiznává,
když mu jmenovali Beusta. Věděl, kolik uho
dilo a nemýlil se. Sasík Beust stal se rakou
ským ministrem, aby opokojil Maďary a vy
platil jim cenu, kterou splatiti moravský pán
se zdráhal. Praví se, že byl Benst Maďary
získán a že když šel e dualistickým elaborátem
k císaři, sám jej ani nečetl; tolik jisto, že
první prací jeho bylo jeduání s Deákem a že
když na každé straně bylo něcoslevenoa něco
přidáno, došlo k zrašení ústavy úaorové a
prohlášení t. zv. prosincovky, čili pověstného
rakouského dualismu, jenž byl s rakouské
strany hotovou lehkomyslností. Říšská rada
veVídnibylapřerošenaa svolán sněmuherský,
kde si Maďaři diktovali své požadavky. Říše
rozdělena na země koruny aherské a království
a země aa říšské radě zastoupené, jen že těchto
zemí se nikdo neptal, o nich rozhodlo se bez
nich. Řeklo se, že jde tu pooze o poměr mezi
mocnářem a uherským národem a ostatní ná
rodnosti stály před hotovou událostí, ačkoli
měly v novém koncertě též účinkovati; byly
nuceny přijmouti všecky podmínky své další
existence, ač tytéž jim téměř venkoncem byly
nepříznivy. Poněvadž toto vyrovnání mělo se
každých deset let mezi oběma říšemi parla
mentárně obnovovati, stalo se ono vlastuě stále
živou ranoa rakousko-uherské ústavy. Až posud
měla říše jeden střed a národností vůdčí byli
Němci; poněvadž však cítili, že se jim ndržeti
při vládě na dále nelze, vzali za vděk s polo
vičkou svého vlivu, neboť polovička je přec
jen lepší, než nic. Maďaři z Peště měli ovlá
dati uárody zalitavské, Němci pak z Vídně
měli býti pány v Předlitaví, jenže co prvním
plán se podařil, drahým se zhatil a je tomu
již hodná řada let, co se Němci octli v men
šiné a tím samým i v oposici.

Základní podmínkou vyrovnání bylo spo
lečenství v záležitostech zabraničních, vojen

FEUILLETON.
Ohnivá láska.

Píše J. S—a.

IL

Byla noc, byla bluboká — tma byla jako
v komíně. Starý Horálek podřimovat; Vořech se
tentokráte povaloval pod stolem. Bětuška dala
dobrou noc a stavěla se, jako vy šla do komory
spat. Zatím však opatrně šustla do zahrady a spě
chala k plotu. Taková noční tišina jest pro mi
lostná dostaveníčka nejpříhodnější. A Francek už
netrpělivě čekal. Sotva však promluvil Francek
několik cukrových slov, už se do jeho sladkého
šepotu vmísil štěkot rozdurděného Vořecha. Ne
šťastná Bětuška při svém roztoužení byla hodně
roztržitou a tak zapomněla dvéře u světnice řádné
přivřít. A poněvadž byla Vořechovi při dlouhém
Jenošení néjak dlouhá chvíle, vzpomněl si vyko=
nati obvyklou obhlídku, ačkoliv už na zahradě
bylo většinou všecko ovoce sčesáno,

=Vořechu, Vořechu, lehneš, budeš z ticha ls
kárala hlasem přitlumeným Bětuška a pleskla bdě
lého tvora po čumáčku. Vofech byl celý v údivu,
když seznal, jakou divnou odměnu obdržel za
starostlivé hlídání a za výstražné signály. Baf
pouze ještě jednou a sklapl vyjevenou tlamu na
dobro. Ale jeho poplach měl přece jen vážné
následky. Už pleskaly trepky od mlýnice blíž a
blíže za průvodu krutých, nevybíravých propovědí,
že by se jich lekli i loupežníci z českých lesů.
Bětuška se rychle otočila a pod ochranou busté
tmy spěchala oklikou do komory, Sama uklouzla
nepozorovaně, rychle ulehle, aby tatík aspoň ne

ských a říšských financích; jinak stala se každá
polovice samostatnou a samostatnost svou roz
Šiřovali Ubři od té chvíle čím dál více, tak
že dnes povolují si rekruty, stanoví délka vo
jenské služby, dislokaci (rozaazení) vojska,
mají svou vlastuí domobranu, vojenské školy,
vojenský trestní řád a jen vnitřní organisaci
vojska ponechali králi. Deák sice r. 1867ještě
zvítězil a vyrovnání v tomto smysla prosadil,
avšak osmačtyřicátníci, t. j. Košutovci, byli
jednou zde a bylo již tenkrát jisto, že každých
deset let a pří každé příležitosti, jakých ne
vyhraněná ústava dosti poskytovala, požadavky
své obnoví. A tak dospěli jsme, tuším že
k čtvrtému vyrovnání, o kterém budou již oni
rozhodovati a jest-li se spokojují dnes se sa
mostatným celním územím a nemlaví posud
nahlas o personální unii, nečiní tak zajisté
z obledů na panovníka, neb dokonce na nás,
nýbrž proto, že se pro personální unii necítí
dosti připravenými. Však čas jejich přijde.

Jak známo, byla strana tato, čili strana
neodvíslých, až do Tiszy v menšině proti
sedmašedesátníkům, čili liberálům, přešla v po
slední době do nejkrutější obstrakce a když
se Tisza odvolal k národu, přesvědčil se, že
je celý uherský národ proti dualismu a že
nutno mu ustoupiti, protože právě na tento
dualismus hrál va bangue. Obyčejně strana,
která podlehla, odchází „do passivity (nevší
mání si Činnosti politické), nebo oposicu;
v Uhrách však jsou poměry jiné, zde to libe
rální menšina učiniti nemůže, protože bez ní
není vládní, t. j. dvoutřetínové většiny. Ne
odvislí, čili Košutovci, octli se v pasti; vyhráli
sice, stali se nejsilnější stranoo na sněmu,
nejsou všaks to, utvořiti ministerstvo sami, se
stranou pak jinou, ku př. 8 dissidenty, musili
by se zříci aspoň největší části svého programu,
t. j. odložiti své vojenské požadavky a svou
personální unii. Do toho se jim, jak samozřejmo,
nechce, ježto na ten program je národ zvolil
a oni by si před ním Škodili. Unii byli by
botovi obětovati, ale samostatnost celní chce
Košut hned, aby národu aspoň 8 něčím přišel.
Byli voláni do Vídně předáci všech možných
odstínů, dokonce i syn onoho Košuta, který r.
1848 habsburskoa dynastii 8 trůnu sesadil;
zvlášť Anudrassy považován dlouho za budou
cího kormidelníka uherské vlády, avšak i ten
vracel 8e 8 nepořízenon, poněvadž král dal

věděl, že Francek nestál u plotu sám. Ach, ta bydostala|
A z venčí zalehal k jejímu sluchu znovu

opakovaný štěkot divokého Vořecha, do něhož se
mísily dva silné hlasy mužské, Starý Horálek
neznal dnes žádného pardonu a podněcoval krve
lačného tvora k ukrutnému činu: »Jdi Vořechu,
jdi a chyť si ho; jen si ho chyť a ukousní mu
třeba celé lejtko. Vořechu, jen ho, jen hol« —
Vořech sice z otevřené branky s velikou kuráží
vyskočil, ale do takového hrozného skutku se ani
jeho zoubkům nechtělo. Francek ohnal se silnou
holí velice rozhodně, tak že štěkavá šelma z 0
patrnosti místo odvážného čínu pouštěla hrůzu
jen pronikavými nadávkami,

»Poslouchejte, dědo, toho psa si zavolejte,
nebo mu řbet přerazím. Tohle jste pěkný křesťan,
pouštět na pořádného chasníka psal«

>A jen si ho chyť, Vořechu, a ukousní tomu
taškáři lejtkole siptě) dále staroch jako šílený. »A
přijdeš-li, ty mizero poťouchlá, bláznit holku ještě
jednou, dají ti za vyučenou naši hoši, že budeš
do smrti pamatovat. A už se pakuj, rozumíšl«

*Teda už jdu, ale dejte si, strejče, sám po
zor, aby Vás ta nekřesťanská huba jednou nemr
zela.« Francek se obrátil po té k lesu, nevšímaje
si, jakými dalšími zdvořilostmi ho pan otec vy
provází. A ve stínu smrkového jehličí zazpíval si
smutně písničku pochycenou od tatínka, která za
čínala hrozitánským líčením dojmů zamilovaného:
»Světnice jest brzy velká, brzy zas malá — ve
dne v noci tebe vidím, ty's mně udála.« Tak
grandiosně nedovedl ovšem vylíčiti lásku ani Mácha
ani Byron jako onen národní tvůrce roztoužené
plsně, před jehož zraky láskou šílenými hned stěny
světnice se rozstupovaly « hned se zase svíraly,

Ročnik XI.o| - Obmova vychásí v pátek v poledne. ||

veto k utvoření ministerstva z většiny, ježto
tím by byla zapřena celá ústava z r. 1867.
K hospodářské rozluce byly by nakloněny
v Cislaitanii všecky kruby, i nejvyšší, ale sa
mostatnon uherskou armádu nepovolí tyto nej
vyšší kruhy nikdy, třeba se oejsdnalo dnes již
o víc, než o řeč a prapory. Ostatně kdo ví!
V Uhrách a v Rakousko je vše možné. Když
se smíšený sňatek nevydaří — a on se práví
delně nevydaří — potírá jedna strana drahou,
ale již k vůli ostudě, k vůli dětem a společ
néma majetku přemáhají se obě, aby to vydr
žely pod jednou střechou, dokuď to vůbec
půjde. V Rakouska však, zdá se, již to ne
půjde, neboť maďarská polovice chce pryč,
chce samostatné hospodářství, chce, když již
manželství je nerozlučitelné, aspoň personální
unii, která se však, mimochodem řečeno, ne
osvědčila v Švédsku a Norvéžsku a osvědčila
by se tím méně zde, kde stává ještě jiná pře
kážka — pragmatická sankce. Ta siamská dvoj
čata masí zůstati pohromadě, aneb musí na
dobro od sebe; která z obou takovou operaci
by vydržela, to je ovšem otázka budoucnosti.
Teprv až budou samostatnými, poznají Maďaři,
co takový žert stojí a co to znamená, vydržo
vati si samostatnou armádu, neboť již jejich
dnešní finanční stav je v bídném stava. Důle
žitou je otázka, jak by to dopadlo v takém
případu se společným. státním dluhem, jejž
Maďaři r. 1867 za svůj neuznali, nýbrž jen
jaksi dobrovolně naň, t. j. na úroky z něho,
30 miliony přispívati slíbili, když však se
státní obligace konvertovaly, o svůj podíl se
ihned příblásili. Na ostatní společné výdaje
platí 34 proc., požívají však na právech 66
proc., guota to, která, af se to počítá dle o
byvatelstva, ať dle daní, je nespravedlivá. A
co teprv jejich celní a železniční politika!

Sněm uherský sice 8. t. m. otevřen, ale
bned druhého dne odročen až do ustavení se
nového ministerstva koaličního. Tisza úřaduje
dále a 8 ním táhne se nevyřízený rozpočet, ne
povolení rekrutů, nevybírání daní, krátce chaos.
Ubobé Rakousko! K bouřím národnostním
přidrožují se bouře ústavní a ty znamenají
vždy buď válku, nebo revoluci.

Čtěte | Předplácejte !
POBNOVUc!

Mladší lidé se té neumělé písničce smáli, ale Fran
tíkovi se nyní líbila jako nejkrásnější opera.

Druhý den starý Sehnal měl s Frantikem
důležitý rozhovor. Pozoroval na Franckové roz
čilené tváři, že pro svou lásku měl včera zas ně
jaké mrzntosti. Rozkládaje zvolna širokou dlaní,
mluvil starý rozvláčně: »Víš co, ani se už innoho
netrap. Bětuška jest spořádaná holka, pravda. Ale
máš-li ji dostat, bude to i bez toho obcházení,
které ti jen vynáší trochu nadávek toho starého
škrtila. My jsme dřív nebyli takoví blázní a tolik
posedlí jako nynější chasa. To nebylo tolik muzik
jako teď, neběbali jsme tak splašeně za děvčaty
jako děláte vy mladí. Když se někomu pořádná
holka zalíbila, nebývalo dlouhých řečí před svat
bou. Všecko se odbylo hned. Teď se chasník
dlouho s pannou veřejně vodí, dochází na zálety
a naposledy ji třebas nechá sedět. Ale za mých
mladých let taková procházka se svobodnou byla
málo kdy a už néco znamenala, To už bylo tolik,
jako by chasník vedl děvče k oltáři. Všecko se za
mladými ohlíželo, celá obec sestrkávala hlavy do
hromady a bylo hovoru jako o svatbě.

Já jsem s naší mámou rok před svatbou
sotva čtyřikrát hovořil, Ale jednou za krásného
nedělního odpoledne po požehnání jsme se vedli
za ruce do Boží přírody. Celá osuda byla vzhůru,
všude si lidé udiveně šeptali, staré ženské se za
námi plížily jako pašeračky. A vedli jsme se tak
jako děti dlouhou chvíli beze slova. Skřivánci tak
pěkně zpívali! Jdeme kolem Vávrova brambořiště
a tu jsem přece řekl: »To se Vávrovi ty bram=
bory zvedlyl Dobře poli rozumí.«

A holka odpovídá: »Ba že; jen aby mu ne
hnily; máme taky pěkné.« A mlčela zas, Když mi
to mlčení bylo trochu dlouhé, povídám zas: +Mně

Rozšiřujtel



Moderní pasforace.
(8) Prof. Bráf již hodně dlouho důtklivě

doporučaje kněžstvu vědecké vzdělání, má-li
poslání jeho v moderní době setkati se s vý
sledkem. Na sjezdě kolínském myšlenky ty
zdůrazňoval opětně. Jest to věc samozřejmá.
Bez důkladné výzbroje vědecké nesnadno jest
čeliti myšlenkovým proudům protináboženským
a co do působení v hmotných zájmech hospo
dářských nelze blahobyt vrstev lidových usku
tečňovatibezvěděnísociálníhovůbeca národo
hospodářského zejména. O potřebách těchto
stále hovoříme ve svých přednáškách, v kon
ferencích, v listech i brožurách, ale bohužel,

raktický výsledek nevyvážil posud tak dlouho
Blásanon nutnost. [ přes pravdu, že čas nečeká,
v těchto důležitých zájmech stále schází jed
notný ústřední základ, jenž by byl pramenem
soustavné práce po všech oblastech. Není or
ganisovaně jednotného a důsledného postupu.
A přece natuo, aby ušlechtilé zásady křesťan
ské při pastoraci se uplatňovaly svorně přija
tou moderní formou. Kněz jest poviunen slo
žité národohospodářské otázky pilně sledovati,
v sociologii soostavně se vzdělávati.

Mlovi-li se o nutné sociální činnosti, pak
uplatňujž se práce ta ve eměru národohospo
dářském co nejúčinněji. Tím bude se hověti
jednak požadavkům modernípastorace, jednak
podporovány budou snahy, jež vtiskují době
přítomné ráz buzení národohospodářského, jež
následuje po probnzení národním a politickém.
Povaha naší doby jest již taková, že kdo chce
získati vrstev lidových svýmideám, jest ma
zároveň starati se o povzoesení statků bmot
ných. Mimo to zkušenost dokazaje, že mrav
nosti nedaří se tam, kde lid jest odsouzen
stále zápasiti s bídou hospodářskou.

Theorisuje se na prázdno, kde není dů
kladného vědeckého základu, o čemž nás pře
svědčnjí z dob minulých křesťansko-sociální
spolky. Nepřinesly toužených výsledků snad
pro nedostatek nadšení a dobré vůle, nýbrž
nezdar měl příčinu hlavně v tom, že jsme si
v nich počínali příliš jednostranně. Dnes již
víme, že jsme pěstovali ve spolcích těch směr
apologetický, zanedbávajíce stránku hospodář
skou. My jsme si v letech minulých dosti ne
uvědomili, že sociální demokracie, proti níž
spolky naše byly zakládány, jest podstatou
svon soustava národohospodářská. Jest zajisté
snadao socialistické sny všeobecnými frasemi
odbýti a je směšnými činiti, ale tak účela vyt
čenému málo se prospěje. Vedle boje theore
tickébo, který jest zajisté také nutný, jest
třeba přiblížeti ke stránce praktické, hospo
dářské, kdež vlastně jest tajemství největších
úspěchů. Sociální demokracie získávala přivr
ženců předem bospodářským svým programem:
společným vlastnictvím pracovních prostředkův
a rozdělováním důchodů stejně pro každého
jednotlivce. Socialističtí vůdcové pak, rozpu
znavše, že ku převratům společenským hodí
se nejlépe lidé zbavení zásad náboženských,
ku programu hospodářskému připjali snahy,
jejichž účelem jest ničiti, co v člověku jest
nejsvětějšího. A tato činnost socialistická pro
vádí se měrou nejrozsáhlejší ve všech řečích
u časopisech.

se zdá, že bude zejtra pršet. Tatínka svrbí v br
ňavce a lepí se mu na víčko tabatěrky tabáka,

»Taky se mně zdá,« odpovídá má Kačenka;
»nám se potí schody a mravenci zanášejí vajíčka
do hromádek. Možná dost, že bude pršet.« Víc
neřekla.

A já jsem si zas nemohl na nic vzpomenout,
co bych měl právě propovědět. A tak jsme šli zas
dál tiši jako ryby. V tom vidím takovou pěknou
bílou řípu, až se na ni srdce smálo. Myslím si:
uděláš holce aspoň nějakou radost. — Sehnu se,
řípu vytrhnu, za cesty ji pomalu kudlou loupám
a pak jsem dal své nastávající čistě oloupanou
polovičku, Ona se jaksi divně usmála, ale křou
pala s chutí. Mně se to moc líbilo, že jsem jí
udělal cestou přece nějaké potěšení. Ani jsem si
při tom v roztržitosti nevzpomněl, že jsem řípu
vytrhl na poli svého nastávajícího pantáty. Teprve
když jsem po rozchodu přemýšlel, proč se naše
matka tenkrát při tom podarování tak podivně
usmála, vyjevil jsem oči nad tím, jakou jsem pro
vedi hloupost. Ale atl Však to řepné pole stejné
máma dostala potom od rodičů věnem, a tak už
bylo jedno, jestli jsme jednu řípu napřed snědli.
Jen když si tenkrát panna pochutnala a jen když
měla radost, že se k ní dovedu mít!

Podívej se, takhle bez hluku, beze všech
prstýnků, beze všech bříšných útrat byly námluvy
hotovy. A jak nám bylo při té procházce krásně!
Nemluvili jsme nic, ale co se všeho krásného
hlavou i srdcem honilo! ——Teď zas milenci toho
napovídají na fůry, přísabají s věčnou lásku, a
na,ednou se oba opustí, jako by se sni neznali.
Mnoho řečí, ale málo citu a lásky. Zatím toho
docházení nechej, však to ještě vydržíš; starý Ho
rálek by se teď vztekal ještě víc, Nebudeš-lí mu
dávat příčinuk zlosti, snad brzy přijde sám trochu
X rozumu.« (Dokonc.)

Nezůstanou-li tedy zkušenosti, ve spolcích
křosťansko-sociálních nabyté, manás bese vlivu,
bude-li kněžetvo, opatřeno jsouc výzbrojí vě
deckou, dle poměrův a mošnosti účelně aasa
hovati v život hospodářský, budou tím stavěny
nejen mocné hráze proti dalšímu šíření se 80
cialisma, ale bude také podporovánblabobyt
tříd vůbec hospodářsky potlačovaných. Tím bude
hověno také onomu etbickéma poslání, o kte
rém mlavil v Kolíně prof. Bráf.

Obecná spravedlnost v nabývání hmotných
statkův a zákonné potlačení toho uestvůrného
sobectva, jímž karakterisována jest třída ka
pitalistická! Moderní sobectví zlatého telete
vystoupilo v podobě zchytralých jednot: „ringův“
anebo „trustův“ a jiných novodobých úskoků,
z nicbž mnohé sotva se vynořily na povrch,
již jaly se převáděti jmění jednobo do kapes
druhého, vrhajíce lid v otroctví za formální
jeho hospodářské svobody. Kapitalisté v pří
tomném sociálním životě vypěstovali se v druh
lidí, kteří jsou bezcitně neteční ke všemu, co
nepřispívá k bohatství. Tito lidé nepodstapují
boj za vlast, nýbrž za svůj měšec, nesvádějí
půtky za statky duševní, nýbrž za železniční
výsady a úchvacují všeliké odvětví průmyslu.
Neznajíce jiných pohnutek než sobectví, hro
madí miliony na miliony, rozmnožují řady po
supných proletářův a připravují společenskou
rovoluci. V jejich duševní činnosti nevyniká
rozum, jako spíše chytrost, jež není přátelská
ošlechtilé mysli a čirokémo rozhledu; taková
chytrost jest rázovitým rysem v povaze lišek,
ženoucích se stále za lupem.

Sobectví toto zdravému rozvoji společen
skému překážející, mohlo se ovšem plně roz
vinouti za vlády zákonů, jež stanovily hospo
dářskou svobodu. Pohnutky hlasatelů hospo
dářské svobody cílily sice k dobru obecnému,
ale ukázalo se, že mnobé předpoklady učenío
svobodě hospodářské byly mylné. Učiloť se
původně, že společnost lideká podobně jako
hmotná přírods má své přirozené zákony,
jejichž působnost zabezpečuje prospěchy obecné,
a stát má tedy jen ten úkol, aby nebránil pů
sobnosti těchto volných zákonů. Hospodářský
život, jak pravili, se vzpruží, jestliže se pone
chá úplná svoboda přirozenému pudu zištnosti
u každého jednotlivce.

Spvulečnost vešla v moderní stát s uzna
nou právní rovností všech lidí, ale již 8 ma
jetkovými poměry, utvořenými za bývalých
právních řádů. Hospodářská svoboda tyto roz
díly nesetřela, ale ještě více přiostřila, protože
majetkově silnější zvítězili nad slabšími. Ne
prospěšné stránky hospodářské svobody vzni
kají tedy hlavoě v oboru rozdělení důchodův
a postavení určitých společenských tříd, ze
kterýchž nerovností sociálních vznikla novo
věká otázka sociální.

Proti neprospěšným výsledkům hospodář
ské svobody poškození mohou se chrániti jednak
Sami cestou svépomoci, zejména sdružováním,
jednak žádají stát, aby zasahoval v ty poměry,
se které svépomoc jednotlivce není.

Ve svépomocném sdružování naskytuje se
výzpamná příležitost kněžstvu, aby se svojí
prací osvědčilo. Vzdělaný člověk vůbec ne
může býti hluchý k otázkám spolačnosti, a
osada, v níž působí, jest knězi společností nej
bližší. Kromě toho úřad kněžský sám přiro
zeně již vybízí, aby kněz mimo poslání du
chovní, horlivě pomáhal ukojovati | nutné
potřeby hmotné. Tady jsou úkoly moderuí
pastorace, k níž, opětně pravíme, jest potřebí
vědeckého vyzbrojení, aby vyvarováno bylo
mnohým sklamáním a nebezpočenstvím diletau
tismu.

Obrana.
(3)Ušlechtilé a učené luštění otázky

zpovědní. Teď se pasuje na bohoslovce každý;
člověk, který má o katolické nauce sotva
slabé ponětí, odvažuje se beze všeho studia,
beze všeho hlabšího přemýšlení „poučovati“ o
náboženství docela tiskem celé davy stejně
sučeného“ čtenářstva, A čím více kalu se stříká
v takových „bohosloveckých“ rozpravách na
katolické učení, čím více se překrucaje pravda,
tím spíše platí pisatel těch útoků za pokro
kového a osvíceného. Daleko to zvláště socia
listé v „nvědomování“ Jida dopracovali. Ačkoliv
již nesčíslněkrát jim bylo dokázáno, jak drze
překrocují pravdu o naší víře, přece se odva
žají psáti lži stále okatější. A tato probnaná
taktika má sloužiti ku vzdělání a uvědomění!

Příklad. Právě jakýsi mudrc v socialieti
cké „Rovnosti“ napsal článeček s titulem: O
zpovědi. A aby soudrozi četli s tím větším
zájmem, připojuje pod titul lákavá, reklamní
slova: „Z úvahy jedoocho (!) francouzského
kněze.“ Který ten „jeden“ francouzský kndr
jest, to ovšem pisatel nepoví. V článečku se
praví, že „posměch, eatyra, vtip mají na svě
táka větší důraz, než-li ty nejvážnější nábožen
ské pojmy.“ — Tohlo je zásada, kterou by i

, Ben Akiba uznal za svrchovaně moderní a

dotud nikde nevyslovenou. N i 6e svě
ták na své svědomí a varoje-li de skýchakutků
jen z bázně před světem, pak se u něho vy
víjí toble pravidlo: masím být přisvé bujnosti
obytrý a opatrný. Pokud u lidé moji
mravnost kontrolovat, musím ua zevnějšek
dělat hodného. Co budu však prováděti mepo
zorovaně, toho se satyra a posměch nedotkne.
Tedy jen hezky chytře, a bude pokoj) Leč
člověk nábožensky založený, který pevně věří,
že vševědoncí Bůh zkoumá srdce i ledví, za
lekne se každého skutku špatného, bude bo
jovati ze spasitelné bázně Boží i proti vnitř
ním hříšným hnutím, iproti nekřesťanským
žádostem. To je ten rozdíl v důsledcích, jaké
prýští z pevné víry a — ze strachu před
světským posměchem.

„Učený“ bohoslovec táže se: „Což nás
neujišťají kněží, že jedno dobré vyzpovídání
postačí ku smíření božství?“ My 80 zavo tá
žeme, zda 8e nenčil pisatel nauce o katolické
zpovědi někde u rabína. Hlavní podmískou
odpuštění jest pravá lítost a npřímné přede
vzetí polepšiti se. Kdo lítosti a bohamilého
předsevzetí nemá, ten dle katolické nauky od
puštění nedosáhne, i kdyby se sebe častěji a
upřímněji zpovídal. Jen takový člověk může
mysliti, že zpověď jest všecko, který se učí o
ní u oěkterého socialisty. Prý také se stává
zřídka, „aby velicí zloději navraceli, co křis
vými cestami nakradli, když se vyzpovídali.“
My zase odpovídáme: veliký zloděj, který
dobře nauku katolickou o vvátosti pokání zná
a vrátiti peníze přece nechce, nepůjde k zpo
vědi, poněvadž ví, že by mu zpověď bez spra
vedlivého zadostučinění nebyla nic platna.
Chce-li dosáhnouti zloděj ve svátosti pokání
odpuštění, nakradený majetek vrátiti musí buď
okradenému nebo v případě úmrtí poškozeného
jeho dědicům.

Leč socialistická „Rovnost“ neostýchá se
drze lháti i takto: „Mimo to se pak dá a ne
bem vyjednávati a smlonvati, a když se dá
nějaká část nakradeného svaté církvi, vymodlí
tato člověku odpuštění za jeho největší hříchy.“

Tak, a teď dokazuj, jízlivé péro, své drzé
obvinění. My ti pravíme, že dle naší nauky
žádný dar zlodějův z nakradeného jmění není
zásložný, pokud se zloděj nevyrovnal zcela
8 poškozeným. Onen socialistický mudrc patrně
si plete zásady církevní se zásadami vlastními.
Některý žid totiž vydírá přímo nemilosrdně
dělný lid, ožebračí sta mužů pracovitých, ně
kolika zaviněnými bankroty, ale socialisté mu
dají rozhřešení velice lehce, jen když podpo
roje finančně jejich agitace. Své lži koranoje
onen socialista tímto prohnaným tvrzením:
„Dle kněžských zásad domnívá se člověk, že
může od nebeského panovníka, jako od vla
dařů pozemských, obdržeti povolení, aby směl
býti hodně mizerným, špatným a nemravným,
že ma to bude všechno odpuštěnoi“ — A teď
ať některý katolický křesťan řekne, kdy od
svého kněze takovou ničemnou zásadu slyšel!
Nepřipomínají kněží přečasto, že opovážlivé
spolehání se na milosrdenství Boží jest těž
kým hříchem?

Nepoačují lid, že kdo v hříšnosti bezsta
rostně se spolehá na účinky zpovědi, v oka
mžiku zpovídání nebývá schopen pravé lítosti
a předsevzetí a tak se žene lehkomyslně du
chovní zkáze vstříc? — A nesmysly v článočku
obsažené psal prý kněz! Který? Slušnější žid
styděl by se tolik lhát. Ale socialistický čtenář
ztráví labužnicky i tyto křiklavé a zámyslné lži.

(3)Otázka vrchnímu socialistickému
štábu v Praze. Socialistický časopis „Rov
nost“ podlehá i s „Rašplí“ a „Červánkami“
kontrole vrchního socialistického komanda.
Jak to přijde tedy, že „pokrokoví“ komandanti
neokřiknou nikdy podřízené žurnalisty své,
když tito balamutí své čtenářstvo nejdrzejšími
báchorkami o katolictvu? Co si má člověk
mysliti o poctivosti a vzdělanosti vůdců, kteří
dovolojí svým podřízeným vrbati v tvář kře
sťanstvu nejhrabší nadávky a urážky? Je-li
opravda sociální demokracii náboženství věcí
soukromou, proč není aspoň osoba Ježíšova
ušetřena od surových a jízlivých výpadů?

Socialističtí přisluhovači židovských kapi
talistů odvažují se často o Krista psáti tak.
sprostě, jako by jim diktovali do péra oni fari
seové, kteří z bezměrné zášti Krista na křiž
přivedli. Nejnovější doklad. Socialistická „Rov
nost“ překracuje nepoctivě učení katolické
církve o zpovědi, vplétá do svých úskočných
výpadů také tato surovost: „U protestantů jest
to ještě lehčí, neboť to nepřijde pranic na zá
sluby a hříchy; ba kdo má více hříchů, ten
může být jist větší lásky boží, poněvadž za
něho bude musit spasitel jeho tím více krve
vyšplouchatí, aby jej omyl, a on to rád dělá.
Co by také s tou vší krví dělal, když jediná
její krůpěj by stačila na smytí všech břícbů
celého avěta?“ — Nechceme zde ani podotý
kati, že pisatel zná mravouku protestantskou
asi zrovna tak jako katolickou. Ale přibíjíme
na pranýř zpastlý posměch z utrpení a vyku
pitelského díla Kristova. Budiž to ukázkou,



(kam klesá „vzdělavací“ orgán socialietidký,
jen aby se židům salíbil. Z obřízky, z košero
vání nebo modlicích řemínků „Roveost“ nikdy
si smích netropí; neodváší se, neboť by pak
promluvili rabíni tak řívně, ažby „vzdělavací“
redakci v uších zalehalo. Ale proti Kristu,
k němuž sám Mohumedáncítí jistou úctu, do
volí si kontrolovaný tisk socialistický všedko.
Takové výpady sedějí sa souhlasu hlavního
štábu. A pak ještě ue odváží socialistická ur
nalistika naříkati na malou evobodu tieku;

pak ještě působí poplach jake utiskovaná,dyž se odváží katolík proti pásmu tolik ne

sebeobranu.

Politický přehled.
Sněmovna poslanecká skončila první -čtení

živnostenské předlohy, která pak odkázána
„ivnostenskému výboru. Nato 14. t. m. jednáno
o návrhu dra Derschatty na zřízení výbora ku

rozkoumání poměru Bakoneka k Uhrám. Posl.
Derschatta a Lecher zvlášť ostře kritisovali
snahy maďarské a jednání naší vlády. (Třeba,
aby vláda rakouská už jednou rázně vystou
pila proti Maďarům, nutno aby i národové ra
kouští vzapřeli se dalšíma oslabování sebe'i celé
říše. — Ministr zeměbrany hr. Welsersheimb,
jenž nemůže se apřáteliti se smělými požadavky
maďarskými, raději odstoupil; jeho místo za
ujal sborový velitel v Josefově, polní zbroj
mistr Schónaich. — Správní soad rozhodl, že
okresní výbor chebský,který odmítl přijímání
"českých přípisů, jest dle zákona povinen je
přijímati a vyříditi, poněvadž i v Chebu jest
čeština jazykem v zemi obvyklým. — Trestní
vyšetřování proti vlaským studentům z bonoří
v Innomostí zastaveno; Němci mají po radosti.

Krise ministerská v Uhrách vleče se dále.
Maďaři rozbořčili se na Charvaty, kteří pří
císařských audiencích ústy posl. Tomašice pro
hlásili, že by se Charvatům muselo dostati ve
vojsku velící řeči charvatské, kdyby Maďarům
povolena maďarština. Ovšem Charvati v na
stávajícím sněmu uherském jsou rozhodujícím
činitelem, kde proti 190Tizsovým liberálům
vládním stojí ma 210 Košetovců; ua čí stranu
se. přidá 40 Charvatů, tam většina.

V Rusku dosnd není klid; na některých
místech trvají stávky dále, ba v poslední době
rozšiřuje prý se povážlivé hnatí mezi lidem
selským. Taktéž «nezi mládeží polskou vzrůstá
ruch protiruský; nespokojenostsvoa projevají
Školními stávkami a demonstracemi pouličními.
Lid však obecný ostře vystupuje proti provo
kujícím stadentům i proti inteligenci, která 8e
jich zastává. V ministerstvech horlivě se pra
cuje na opravách, ale výsledky nejeví se dosud
žádné.

Na maadžarském bojišti dohrána před
Mukdenemjedna z nejemutnějších tragedií, jaké
svět dosad neviděl. Téměř po ládenním zá
pasení nucení byli Rusové opustiti své pevné
postavení před Mukdenem a ustoupili na sever
k Tělina. Ztráty json ohromné, ač dosud ještě
přesně nezjištěné. Na obou stranách ztraceno
na 200.000 mužů mrtvých a raněných. Rasů
zajato prý na tisíce, též na 60 děl a jiného
jim akořistěno. Porážka Rusů vysvětloje se
přesilou Japonců, jichž bylo prý as 600.000,
kdežto Rusů jen 340.000. Zaskočení pravého
křídla ruského omlouvá se též tím, že Japonci
porašili neutrálnost čínského území a tak se
dostali Rusům v zad. Ovšem namítá se, že
měli Rasové špatně organisovanou služba vý
zvědnon, když se dali překvapit; k čemu mají
tolik jezdectva? A pak neomluvitelná jest do
savadní doprava vojska; za rok i po jedno
kolejné sibiřské dráze možno dopraviti na
bojiště ohromný počet vojska a -zatím na bo
jišti zápasí se i s nedostatkem. Vina největší
na byrokracii ruské, kde vše prohnilé. Mezi
generály bojajícími není jednoty, žaloby mezi
nimi atihají do Petrobradu a odtud zase chtějí
bez znalosti na bojišti rozhodovati. Ovšem není
bez viny Karopatkin sám, třebas jebo poslední
ústup, který 8e za tak těžkých okolností pro
váděl, řadí. i sami nepřátelé roští mezi nej
stkvělejší činy válečné. Poukazuje ge též na
to, že japonské vojsko sesilováno jest čínským
Odpovědí na porážku raskou před Mukdenem
jest prohlášení mobilisace nových 300.000«ažů
v Rosko. Japonci, Kteří už teď dle vlastního
doznání ztratili přes 200.000 mužů, mají na
ději, protáhne-li se válka, že za rok doplní se
jejich ztráty na půl milionu, což Japonsko
v následcích svých cítiti bude mnobo let, kdežto
v ohromné říši ruské ztráty se tak snadno
nepocítí.

Nechci a nemohuse ještě oddati odpočinku,
nenávidím lenivého života rentařského, chci tvořiti
a prospívati, pokud budu moci, netoužím po osob
ních příjemnostech a požitcích bohatství. Zašel bych
tělesně i duševně, nemohl bych rozvinouti prospěšnou
činnost, klerá mne vzměcujea uklidňuje.

Zprávy místní a z kraje.
Jubileum kměšství. čšóletonpamátku

svého vysvěcení oslavují letos vdpp.: J. Halata, děkan
ve Všestarech, M. Mára, děkan wa odp. vo Zbýšově.
60letou: wsdp. Ant. Pogertb, kanovaík v Hradci Krá
lové, vdpp.: Frant. Preclík, os. děkan a farář v Cír
kvici, Aut. Sysel, os. děkan a farář na odp. ve Slati

0e. děkan a farář v Roketnici, Jos. Vybmálek, farář
na odp. v Čes.Skalici. 4Oletou vdpp.: Bemesch Zep.,
farář na odp. v Ústí n. 0., J. Beran, bisk. vikář ve
Dvóťe Hěrál. n. L, Mat. Dušek, c. k. gyma. profesor
ve Vys. Mýtě, Jos. Dvořák, farář na odp. v Dašejově,
Ed. Knopp, farář na odp. v Kcélíkách, Jos. Sedláček,
os. děkan a farář v Kalné, St. Sova, farář v Uh. Pří

Tichý, bisk. vikář v Ostručně.

V Zázně v Hradel Králové. Dno18.t.m.
otevře na Žižkově náměstí pan Fr. Hlávka vanové a
parní lázně, čímž bude naléhavé a nutné potřebě po
moženo. Byliť jsme až posud odkázání na lázně mimo
městské, jichž návštěva za nevlídného počasí nebyla
zrovna příjemná. Lázně Hlávkovy mají dvě čekárny,
dvě avlékárny; parní lázně o 5 místnostech vykozují
délka 80 metrů ; lázně vanové umístěny jsou ve 4
pokojích. V páře jsou dva bassiny, hojnost sprch a
vlhká, jakož i suchá pára. Vanyjsoa prostorné, emai
lované a všude jest zařízeno ústřední topení. Léčivý
význam lázní jest všeobecně uznáván. Ošetřování kož
ního ústrojí vyžaduje bezpodmínečněčastého užívání
lázní, jimiž zvláště výměšky potních a mazových žlaz,
jakož i mikroorganismy se odstraňují. Lázně dodávají
nového osvěžení sil, zlepšují dýchání a činnost čivo
výchústrojí, takže k zachování a udržení zdraví ne
možno se bez lázní obejíti.

Dámský spolek „EMěka“v Hradci
Králevé aspořádel v neděli 12. t. m. v Klicperově
divadle zdařilý koncert, v němž přednesem raských
národních písní, dvou čísel z moravských dvojepávů
a Rusalky projevil vyškolenost a precispost v prove
dení. Duetto z opery „Dvě vdovy“ zapěly pí. A. Jan
čová s pí. M. Sackovou, Pí. inženýrová Jančová známa
jest hradeckému pobliku jako roatinovaná koloraturní
pěvkymě. Tentokrát však i ve zpěvu neseném ukázala
vrchol svého delikatního umění. K ní omělecky věrně
se družila pí. Sacková, zvláště v Rusalce. P. Flor
jenský zpíval národní písně a oduševněním, ale od
pěvce takového řádu bychom byli také čekali něco,
z čeho není pouhý diletantismas. Poslední číslo „Da
libora“ kritisovalo doeti pochvalně umění jeho na
prknech Národního divadla, ale nemohlo se nedotknoati
úpadku svěžesti jeho bývalého nádberného hlasu. Vrátil
se sice do Čech, ale mnohov cizině ztratil. Ovšem
i jeho produkty byly vděčně obecenstvem hojně pří
tomným přijaty.

Jakou našel Jakub motiu mnazlom
Teklu, jest divadelníkus, jejž dle stejnojmennépo
vídky známého supisovatelo českého, „kukátkáře“ V.
Kosmáka, vzdělal učitel J. Fróhlich. Zajímavou no
vénku tuto sebraje v neděli 19. t. m. v „Adalbertinn“
v Hradci Král. „Všeodborové edražení křesť.dělnictva“
ve prospěch nezaměstnaných a těžce nemocných členů.
Začátek o 71/, hod. večer. Předprodej lístků v Adal
bertinu v 1. čís. dveří,

Zábava v Adalbertimu. Popředstavení
div. kusn „Jakou našel Jakub metla na zlou Teklu“
v neděli dne 19. t. m. koná 86 v mistnostech re
staurace tamburašský koncert se solovými výstupy.

Jezditi dětskými vozíky pochodnících
w Hradci Králové dovoluje se jen za sebou v jedné
řadě, nikoli však několika vozíky vedle sebe. Kdo by
tákazu toho neuposlechl, bude dle usnesení městské
rady pokutován.

Úmrtí. Dne 8. t. m. zemřel na Smíchověc.
k. dvorní rada Nor, Okenfus, president krajského
souda na odp., ve věka 65 let. Jako president kraj
ského soudu působil ještě loni v Hradci Králové. Ze
snalý býval bystrým právníkem, ale také dobrým

echem.

Pozer — regulace! RegolaceLabe už
jest tu. V obcích hejtmanství královéhradeckého: ve
Věkoších, Plotištích, na Praž. Předměstí, v Hradci
Králové, Nov. Hradci Kr., Střebši a Březbradě, na
Pardabsku pak v obcích Vysoké, Dřítči, Hrobicích,
Pardubicích, Trnové, Rosicích, Svitkové, Rybytví,
Opočinku, Valech, Živanicích a Mělicích vyloženy
jsou regulační plány, týkající se ovšem též vyvlastnění
pozemků ve jmenovaných obcích. Od 16. do 29,
března může každý v plány ony nahlédnouti a v téže
lhůtě případný protest ústně neb písemně podati na
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové nebo v Par
dubicích. Cbystá se dílo dalekosáhlého významu, proto
jest na občanstva, aby se ozvalo a opřelo, cítilo-li
by se v bucoucnosti poškozeným. Obecní úřady mají
býti v té příčině zvlášť na stráži. Jedná ge zde pře
devším i o sájmy Hradce Králové, aby v budoucnosti
nezaskočila si Orlice od Labe. Uvidíme, kde jsou
nejčilejší|

Kemecert. V neděli 19. března 1906 uspo
řádán bude v městském Klicperově divadle v Hradci
Král. koncet Pavla Lodikara-Vyskočila, člena král.
saské dvorní opery v Drážďanech, za laskavého spo
laúčinkování paní Tán' Umirové, operaí pěvkyně a
slečny Mil. Čelakovské, virtoosky ua klavír z Prahy,
Program bohatý. Začátek o půl 8. hod. večer. Před
prodej lístků z ochoty převzal p. B. Broukal, koihkapec
ne Velkém náměstí č. 136.

Ve sohůzí městské rady králevé
hradecké c.t.m.noneseno: Xdádostic. a k. voj.ata
vebního oddělení v Josefově prodloužena byla na další

tři léta dmem 1. srpna 1905 počínajíc smlouva o či
dtění stok a Šamp v erárních voj. budovách. — Pana
J. Oebmovi, c. k. ačit., uděleno bylo povolení ku zří
sení facady a vodovodní odbočky s vodoměrem do no
vostavby jeho v bloku C. — Schváleno bylo, aby
montér ve vodárně a plynárně honorován byl za ne
dělní a ováteční službu 2 K. — Policie ve vyzve, aby
navrhla osoby, jež by v obec. domech v případě ne
bezpečí vodu mobly uzavírati. — K žádosti ředitelství
Borromea vyzvána byla tech. kancelář, aby vzala
v úvahu zřízení chodníku od Orličného mostu až ka
schodům Bono poblico pomocí dehtu neb úlomků
cihel. — Vzato bylo na vědomí sdělení c. k. okr.
hejtmanství, še c. k. místodržiteletví dalo místa od
volání podanému zdejší obcí do výměra c. k. okr.
hejtmanství zde, jímž nebylo dovoleno panu Janu Pe
tříčkovi z Pr. Předměstí používání městských jatek.
— Panu A. Manychovi, staviteli zde, uděleno povolení
k obývání nových domů jeho v Pospíšilové tř. a za
vedení vodovodních odboček do těchto domů. —
U firmy J. V. Rott objedná se dvoukolka na pérách
k účelům dewinfokčním. — Vydá se vyhláška, aby na
novém chodníku na Velkém náměstí jezdily služky
u dětskými kočárky za sebou po jednom místo v řa
dách vedle sebe. — Zpráva školního lékaře o prohlídce
v měšť. dívčí škole vzata byla pa vědomí. — Schválen
byl prodej pozemku u Střebše paní F. Riemrové na
stavbu kolny za K 6434-— ve výměře 2717 čtv. sáhů
a určeny byly podmínky kapní emlouvy. — Panu sta
viteli V. Nekvasilovi uděleno bylo povolení ku zřízení
plynovodní odbočky do novostavby filiálky Rakousko
uherské banky. — Vzato bylo na vědomí oznámení
okr. výboru, jímě schvaluje se změna polohbopisného
plánu zdejšího města mezi blokem B, Eliščiným ná
břeším, novými kasárnami a budovou Adalbertina s
regulační plán megi Labem a Orlicí. — Schválena
byla koupě pramice pro písek za K 120— od p, Jo
sefa Šráma v Malšovicích. — Zamítnuta žádost p. V.
Litovického z Kr. Vinobradů za propůjčení divadla
pro koncert na den 18. března 1905. — Vyzvání zem.
spolku pro chov drůbeže a ochrana ptactva, aby na
trzích zdejších zaveden byl prodej drůbežnickýchpro
duktů dle váhy, postoupeno bylo živn. odboru. — Panu
A. Siugrovi, obchodníku zde, uděleno bylo povolení
ku stavbě domu a dílny v bloku E. — Redakci časo
pisa Hradecký kraj v Černilově udělen byl příspěvek.
— Provedou se různé opravy v měst. věznici dle ná
vrhu tech. kanceláře. — Povolen byl náklad K 186-—
na postavení nové kůlny v plynárně pro koks. —
Schválena byla oprava vodovodu v měst. divadle. —
Odborové komiasi org. dělnictva propůjčeno bylo měst.
divadlo Klicperovo na den 30. dubna t. r. pro aspořádání
div. představení. — Od firmy Hainz z Praby koupeny
byly jedny kontrolní hodiny a spořitelna městeká se
požádá o zupůjčení svých kontrolních hodin pro kon
trolní stanici. — Dne 13. března usneseno: Vzato
bylo na vědomí edělení c. k. zemské školní rady, že
nová budova učitelského ústavu převzata byla popro
vedené superkolaudací do správy státní. — Majitelům
domů v Poepíšilově třídě se adělí, že přechodník bada
v ní zřízen, jakmile kanalisace bude tu provedena.—
Majitelům domů v bloku C sdělí se, že mosaikový
chodník povolí se jim pouze za jistých podmínek. —
Koupí se jeden výtisk Pamětí městečka Smidar oddp.
V. Šráma. — Panu Josefa Jihlavcovi, staviteli, udě
leno povolení ku postavení nového domu na č. kat.
231/13 v bloku E. — Panu Fr. Kryštofovi, malíři zde,
uděleno bylo povolení ku stavbě nového domu na
na parc. č 6. v bloku II. — Udělena byla povolení:
Panu Fr. Černému, mistra zednickému, ku zřízení vo
dovodní odbočky do novostavby pana V. Kotíka v bloku
C, paní Anně Šteffkové ku postavení nového domu při
č. p. 145. v Tomkově ulici, panu Ant. Petrofovi, c. a
k. dvornímu továrníka,ka postavení nového třípatro
vého domu na místě domů č p. 60. a 61., slečně
Zdence Panýrkové ku změně fasady na novostavbě
její v bloku C a panu Dra Al. Zimmrovi rovněž ku
změně fasady na novostavbě jeho v bloku C. — Vy
hlásí se, že nadále koks prodávati se bude v plynárně
každodenně po celý den avšsk jen proti etvrzence dů
chod. úřadu, že byl koks napřed v důchodě zaplacen.
Prodej díti se bude za intervence eprávce plynárny,
jenž dodání kokeu straně na potvrzence potvrdí.

V Zúřadnmích nařízení a jiných opa
tření roku 1704, která se vztahují
k válce s Franelí. Die jednac. protokoluKrá
lovébrad. magist. podává V. P—a. (Pokrač.) Toho času
potloukala se v Králohradecku a částečně i v Chra
dimsku tlupa cikánů 50 osob čítající. Aby této trýzně
obyvatelstvo brzy bylo zbaveno, bylo uloženo vrchno
stenským úřadům, kde by secikání objevili, výpravou
více vesnic je obstonpiti, zjímat: a každé půldne po
10 osobách i se zavazadly k c. k. krajskému úřadu
dopraviti. (29. III. 1794. č. 491.) — Nejvyň, dvorn.
dekretem byl prodej „Nového kalendáře Francouzů“
zapovězen a nařízeno zabavení výtisků, které by se
u knihkupců a knihařů našly. (Prot. 29. III. 1794 č.
512.) — Z nařízení vys. gubernia ze dne 3. března
1794. (pod. 29. III.) mělo býti odesláno z Hradce Krá
lové 10.000 a z Josefova též 10.000 centů mouky přes
Nymburk na Labský břeh do Šopky u Mělníka. Bylo
připomenato, aby každé panetví naň (dle rozpočtu)
vypadající množství svými poddanými obstaralo, po
něvadž se u těchto lidí jeví nedcetatek peněz. (Ú. 520.)
Poněvadž již byly ustanoveny dny, ve které se mouka
měla nakládati (C. 633.), nařízena oprava silnic z Hradce
Králové přes Chlumec, pak z Jomefova přes Bydžov,
Nymbark až do Šopky u Mělníka. (Č. 538.) — Za
dovášku mouky do Šopky připadlo na pozemky, městu
Hradci Král. ve vesnicích náležející, (bývalé dvory Be
nedov, Všestary a Roudnička)561 zl.14'/, kr.,a platilo
sez městského důchodu. (Č. 471.) — Město Hradec
Králové dopravilo do Šopky 620 centů žitné mouky,
coš bylo podacím listem 7. dubna 1794. prokázáno.
(Č. 613.) — Vys. presidinm vyn. ze dne 7. II. 1794.
popisovalo 2 cizince, z nichž jeden se vydával za
amerického plukovníka, jménem Viliam Peurre a druhý,
jménem Erhard, doktor 2 Norimberka. Bylo nařízeno,
kdyby byli dopadeni, aby s nimi dle předpisů bylo
naloženo a oznámení neprodleně podáno. (Prot. č. 525.,
Jiní dva cizinci, Giacomo Fontan a Santino Pianch;
jménem, vydávali se za italské duchovní z Radiciny



v Kalabrii a sbírali slmužny na svůj klášter v Kala
brii zemětřesením zničený Bylo nařízeno jich sadr
šení a slušné dopravení. (Č. 526.) (Pokrač.)

Z Prašského Předměstí. Klíka páně
Vodičkova jest nevyčerpatelná ve vyhledávání pro
středků, jimiž by své otřesené posice udržela, Nyní
se má obsaditi místo obecního tajemníka. Ovšem jest
u nás potřebí řádného tajemníka tím spíše, čím méně
jest schopný k svému úřadu p. Vodička. Cisí lidé se
posastavojí v skutečném údivu nad tím, jak „obrat

- ného“ úředníka v p. starostovi máme. Ale — k taje
mnictví jest p. Vodičkou jíž předurčen sám p. Budku,
důvěrný přítel atarostův, pravá roka jeho. Vysvítá to
z vyhlášky, v níž se ná žadateli za místo tejemnické
dádá znalost místních poměrů. Aha! Pak se hlaste o
toto důležité místo bystří a stadoraní pánové. Málo
bude platno, protože neznáte chuti a nálady páně
Vodičkova režimu; a třebas byste jim nechtěli nijak
s nijak rozumět. Proto bude ochotný služebník svého
pána kandidátem pro Vodíčku nejvhodnějším. Jedná
se však o to, prospěje-li p. Budka ochotným a vděč
ným obslahováním svého ochránce také — zájmům
obecním. A ta máme dosti emutné zkušenosti. Něco
jsme již sdělili, jiné věci dopovíme příležitostně. Ze
schůzí důvěrných, v minulém roce konaných, máme
o tom málo odporučujících záznamů dostatek. Proti
konkorsu na místo tajemníka, který jest tak šikovně
sestaven ve prospěch p. Badky, podán právě opposicí
protest, še podmínka „znalost místních poměrů“ jest
nepatřičná a že nevyhradila si obec jmenování úředníka
prozatím na 1 rok. A nechť klika p. Vodičkova dobře
pematoje, že jest u nás ještě značná část občanů, kteří
rozhodně trvají na tom, aby se velenutné místo taje
mníka obsadilo zcela cestou nestrannou, beze všeho
protekcionářství. Chceme skutečného odborníka, ne
stranně a svědomitě pracujícího pro zájmy obce celé.
Tolik zatím.

Oheň. V pátek 10. t. m. před 8. hod. večerní
vypukl ve Farářství u Hradce Král, v domku, nále
šejícím Havrdovi a dědicům Smetanovým, oheň, jenž
v krátké době zničil úplně chatrný barák. V domku
bydlícím 4 rodinám zničeno téměř všecko. Pohořelí
jsou však částečně pojištěni.

Hrr... ma Japonee. Čtyřemobčanům
školním na Nov. Hradci Králové zželelo se ubohých
Rasů, kteří právě před Mukdenem byli Japonci po
ražení. Malí potřeštěnci, ve věku 12—14 let, bez
vědomí rodíčů svých vyrazili 14. t. m. ns bojiště,
sby Jeponce utlonkli. Kapsy nacpali si manicí, jež
by se talk do úst vešla, nějaký halěř v kapse a hůl
v ruce. A došedše až ke — Kunětické hoře, alesli
ji, jakoby Port Arthuru dobyli. Znavení však avízely
ještě téhož dne večer vrátili se přes evůj úspěch
amatně domů, kde se jim v uznání jejich válečných
činů dostalo od rodičů řísné odměny.

Z Kuklem. Po stkvělém úepěchu,jehož do
byly sdružené spolky pěvecké Libuše a Vlastimil při
provozování operetty „Česká národní avatba“, chy
stají opět jič na svátek av. Josefa v neděli dne 19.
t m. novou operetku „Poklad“ od Piherta, jejíž děj
má za podklad známé lidové báje o otvírání sá po
kladů ve chvíli, kdy čtou se pašije. Příjemný večírek
ten bude doplněn ještě jednoaktovkou „Závět Luka

veckého pána“ od Jar, Vrchlického, kterou echraje
jednota divadelních ochotníků „Tyl

Zmamení doby. Není pochyby, še řev ne
věreckého tisku nalézá již často ozvěnu i v duších
nedospělé mládeže. Otrava bohopustého tisku zašírá
se velmi hluboko do všech vratev lidské společnosti
s zanechává tu bědné následky, Tak se stává, že ani
školní mládež nelze uchrániti před nákašlivým dechem
jedovaté tiskoviny. Jed nevěry sžírá duše jinochů vy
aoko- i středoškolských, ba už i žáků měšťanských
škol. Doklad toho podává nám pardubská „Osvěta
lida“, zmiňojíc se nedávno o takovém mladém nevěrci
na měšť. škole v Pardubicích, kterého samo sebou 60
rozumí bere v ochrana proti stávajícím řádům. O
tomto smutném zjevu na měšť. škole v P. opatřili
jeme si spolehlivých informací a poznali jsme, že
zprávička v O. L je trocha přibarvena. Jiato je, že
R. T. žák III. měšť. školy tamější jiš delší dobu šířil
nevěrecké různé smyšlenky mezi svými spolužáky.
Někteří učitelové o tom věděli, ale p. katecheta zvěděl
o tom, když velká část žáků o nových rozamech škol
ního nevěrce již slyšela. Chlapec tento, nejsa ještě
plných 14 let stár, chlnbně kázal svým spolužákům,
že nic nevěří, ani v Boha, ani v Krista, ani ve stvo
ření a že všecko povetalo mícháním, jak to viděli ve
fysice. Výslovně tvrdil, že křesťanství nemiluje,pro
tože křesťané nejsou pokrokovcia nabádal své sou
druby, až vyjdou ze školy, aby nechodili ani do ko
stela, ani ku zpovědi p katechetovi aby teké nověřili.
Konečně je vybízel sřeknouti ae křesťanství a řijati
víru mohamedánskou. Při vyšetřování neblahé této
události, které vedl p. ředitel a nikoli p. katecheta,
doznal svedený hoch sneslýchanon drsostí maje ruce
v kapse, že je všemu tak, jak to šácí ostatní šalovalí
a při tom vmetl p. katechetoví nestoudnou urážku
do očí. Zdá ae, še tu byla celá družina soudrubů,
kterým se amělá mondrost pardubakého nového filo
sofa velmi zamlouvala. Proto jeden z kamarádů tak
se roshorlil proti křesťanství, že před žáky veřejně
hrozil, še udeří pana děkana kamenem na kazatelně.
Známo, še nejpitomější nesmysly vyvolávají snahu
napodobovací u jiných. Pravda, smutný to zjev a ná
sledky toho přijdou v nedaleké budoucnosti ještě emut
nější. Bylo by snad lépe, kdyby celá tato smutné
afera sůstala v příslušných kruzích. Ale kde pak ta
kové sousto dáti si ujíti! Jak pak by mohltakový
organisovaný“ pán utajiti roskoš nad modernítm po

em mládeže! Za tepla běžel do redakce O. to
vědít, ale neřekl čistou pravdu a O. L. uvalila vínu
toho na p. katecheta. Kde pak organisovaný, aby šel
na klerikála poctivě a spravedlivě, na toho se musí
vědycky se sprostou lží.

Z Kostelce m. ©. KatolickáJednota po
řádá oestopisnou přednášku v neděli 19. břesaa 1905

v sále na Rabětejně, při níš dp. Alois Svojsík, proslulý
osetovatel z Praby, sdělí své nkušenosti s cesty „Po
břežím Středozemního moře“ a vylíčí část Italie (Be
pátky, Neapol s Vesarem a Pompeji), Sicilii, Riviera
francoasekou, italskou, Španělsko,svláště meurskon
kultaru, břeh severní Afriky s výletem na Sabaru,
Palsestínu, jednotlivé výjevy ze šivota Krista Pána,
Cařihrad a Řecko. Přednáška budo provázena světel
nými obrazy. Začátek určitě v 7 hod. večer. Vetupné
člen 80 hal., nečlen 50 hal. — Při stolech.

Erární otruby. V Nodělištíchu Hradcs
Králové po lonském suchém létě mají také nouzi; 88
kusů dobytka v obci přece něco spotřebuje. Z milo
srdenatví nouzové akce dostalo se obci — 3 metráků
otrab, jež musí ještě zaplatit. Rohatí čtvernošci budou
nyní asi otrub ušívat jako práškůz apatyky — snad
ani na to otraby nestačí. Tak se jeví v praxi akce
nouzová.

Ze Skřivan u Nového Bydžova.
Po vyhoření cukerní rafinerie dne 6. t. m. bylkaždý
zvědav, zdaž se tu bude opět podobný závod stavět,

neboť v zdejší krajině mimo panské dvory a kruhovécihelny není větších závodů, které by více pracovních
sil zaměstnávaly. Po odbytých v takovém případě
komissích rozhodl se však majitel baron Liebig pro
stavba nové, ještě rozsáhlejší, a ovšem modernější
rafinerie. Nyní jiš pracuje na odklízení trosek na
400 dělníků a stále noví dělníci se přijímají. K de
montování strojů přijelo sem na 180 montérů, kteří
ve Skřivanech zajisté slušný groš zanechají. Stálí
dělníci tovární jsou též všichni zaměstnáni. Do zimy
má býti továrna postavena, čímě po celé léto poskyt
nuto bude dělnictvu dostatek práce.

Zmýlená meplatí. Dne 11. t. m. „přirajto
val“ z blízkého Kříčova účetní tamního dvora p.
Theiner do Smidar na trochu „míchané“ zábavy.
Svého komoně odevzdal do opatrování jakémus Bene
šovi. Odjíšděje opět domů dal mu zpropitné, avšak
místo dosítihalóře byla to slatá desftikoruna. Beneš

znav zlato šel přímo do hostince, kde se sobě rovnými
Řodoval. Pan účetní, chtěje se v neděli ráno přesvěd
čiti, jak při „míchané“ pochodil, seznal omyl; pak přicvá
Jal doSmidar a žádal na Benešovi desftikorunu. Ta
se zatím již octla v jiné kapse a milý Beneš odreden
byl k okres. sondu do Nov. Bydžova. Tam se však
vysvětlilo, že Beneš peníz dostal; byl tedy propuštěn
a p. účetní a kyselou tváří vracel se do dvora. Beneš

k, jenš dýchával pražské ovzduší a „maje nyní
Edeka vázaná“ nemůže se do matičky Prahy
vznésti, vyhlíší aspoň, s které strany opět štědrý
bost do Smidar zavítá.

Z Úpice. Katolická Jednota v Úpici pořádá
v neděli dne 19. března 1905 v sále „Bepnblika“ di

vadelní představení: Octář aneb: Světa lesk,poshýdým. Činohra ve 3 jednáních od Merciera a Vogla.
ově upravil J. L. Tarnoveký. Začátek v 8 hod. večer.

„Obrazeberei“. Ns Skutečskujsmeopravdu
šťastní: mámotu „svobodomyslného“ chiapíka vkašdém
ohledu. Mimo jiné věci, ješ „čile“ provádí, „boří“ také
obrazy. Ovšem jen „římské“! Nedávno byl v jedné
osadě, kde posluhoval nemocnému. Bylo to ve smíšené
rodině. Muž, katolík, na smrtelné posteli se „zrefor
moval“ — odpadl. Povolali k němu dvojetihodného
„služebníka slova“, ale — zapomněli na stěně obrazy.
„Služebník slova“ přišel podat odpadlíkovi „Tělo Boží“,
() ale — spatřil, o hrůzo kalvínská, na stěně obrazy,
ty „slořečenéřímské modly.“ A hned „služebník slova“

rozkánal, ať dají obrasy dolů! Ale odpadlík, že nel
Pokud bude šiv, obravy sůstenou na stěně! Bylo zlé!
„Služebník slova“ se hněval a ohtěl, af a0poň
Pannu Marii dají dolů! — A „TěloBoší“ (1)
ma nepodal, ač ho za úda „pravé“ církve přijal. —
Kdyby byl měl odpadlík na stěně obraz „muže Bo
žího“ Luthera anebo Kalvína, mohl míti od pokroko
vého „slušebníka alova“ pokoj. U erangelíků mají tito
reformátoři“ jinší vášnost než matka Spasitelova.

Jaká je toho příčina, těžko uhodnouti. Snad „oaví
cení“ evangelíci posud věří, že tito dva rázní mužové
žili přesněji dle evangelia, než ona požehnaná Panna,
kterou nazval sám archanděl milosti plnou. V evan
Gelin jest sice napsáno, že budou Pannu Marii nazý
vati blahoslavenou všichni národové, ale — právě
„Svangelíci“ namábají se, aby aspoň na nich slova
evangelia se nesplnila. Obraz Lutherův jest jim mi
lejší neš obraz té světice, kterou sám Boho-člověk za
matku si vyvolil. Kdy pak mai osvícený a pokrokový
„služebník slova“ poučí své ovečky přesně dle nejno
vějších nestranných historickýchvýzkamůo
životě Latherově? Bylo by to pro vědecký pokrok
ovangolictva mnohem důležitější než protestovatproti
obrasu Panny Marie. Není to prvnípřípal a nebude
asi poslední, kdy bude nutit „služebník slova“ a takto
velký přítel Praska „zreformovat“ chalapy svých be
ránkův, aby „očistil“ stěny od „římských — přívěsků“.
V místě své residence vrasil do chalupy, kterájest
akrs na skrz „reformovaná“ na obě půle, muš i šena
jsou evangelíci, ale mají na stěně obrazy katolické.
Co to tadymáte? obořil se „alužebník slova“, —

No, obrazy! — Dejte to dolů! pozoučal. — 0, nel
Ty ň mám rád! — Měl obrazyP. Ježíše a P. Marie.— fak? slobil se „služebník slova“. — A, co pak
nejsou Pán Ješíš a Panna Maria také naše?
bránil se chalupník. — „Služebník slova“ v bněvu
odešel. — Jindy měl pohřeb s „reformované“ chalupy,
ale taky © — obrazy kstolickými. Dolů s tím! po
roučel. Ne, řekl hospodář — ovangelík, ty obrazy tu
jsou od mého dětství, ty tu zůstanou! Holvetskýpan
učitel-spěvák přiskočil, aby obrasy dal dolů, jinak

k) „pán — odejdepryč. Ale umí on i jiné věci! Dojedně „římaké“ zas chalupy vrazil, že jim dá „Biblí
éně“. Hospodář senemál a přinesl starouBiblí tka,

fe děkuje, že Biblí má. „Sladebník olova“ se zapálil,
ale hnedsi pomohl.Ah, ta je uš stará ta se pro
náš věk nehodí! — I to, to! řeklhospodář.
Tahle je dobrá, ale tynové nestojí sanici
Pán — utekl.

Zkouška chovanců zimní hospo
dářské školy v Š konati se budev ne
děli, dne 26. března 1906 v internátních místnostech
školy o 9. hod. dopol. Vítáni jsou rodičechovanců,

přátelé rolnictva a.příznivci školství vůbec při veřejné
skoněce této, při níš naskytá se vhodná přílešitost
sesnati, čemu se na škole vyačuje a jak připravají se
šáci školy pro budoucí povolání a život veřejný.

A ještě = Kostelce m. ©. Třetívořejná před
Áška, pořádaná městskou radou, sokoly, národními
a demokratickými socislisty, přetrumfa druhou před
nášku dne 26, února, ve které professoři Mikousek a
Filip dokazovali, fe člověk má ea předka baď opici
člověkovitou nebo nějaké zvíře, jehož jména ještě ne
snají. Výkladům naslonchalo mnoho studajících. Divno,
to ředitelství ústavu na takové přednášky studenty při
pouští. Tak.se neposlouší ústava, který mozoly kato
Jíků je vydržován, a který nesnaší se nebezpečenatví
jakékoli od mládeše, pokladu to rodičů a celého ná
roda, odvrátiti, Který pak otec dá si dítě ové napájeti
takovýmito názory? Protestujeme proti jednání tomuto
a důrazně žádáme, by věc ta se již neopakovala.
V třetí přednášce 12. března mluvil Čer bývalý
herec, t. č. kapelník, o názorech středověkých a době
moderní. Na počátku řekl, žn vlastně řeč jeho týká
se klerikalisma. Po vyřknutí slova tohoto zvrátil se
s tribuny na sem, až zdvihl nohy vzbůra, patama
právě proti pokrokovému poslochačstvu. Rozumí se,
že to vypadalo velice estheticky. P. koncipient Nac
(pardon pan doktor Nac?) pomobl svému služebníku
na nohy a hodně ae při tom zapotil, neboť více než
metrák zvednouti pro člověka tak chatrného zdraví
není maličkost. Radostí na to poskočila oznamoval,
že Čermák má všechny údycelě. P. Čermák natáhl se
sese na stolici a dal se do čtení mu napsané řeči.
Krátký obsah byl: Klerikélové (těmi v řečí naznačil
dobré katolíky a kněze řádné od kaplana až po papeže)
jsou na základě dějin (Čermákových? pozn. sazeče)
vrahové, paliči, lupiči a zlodějojé, Čistou víru máP
Čermák (proto do kostela nechodí, sv. svátosti nepři
jímá, přikázání nedbá) a všichni odpadlí kněží, jež
velebil jako Brana, Jeronýma atd. Vyrukovali kři
šácké výpravy, Kolumbus, inguisice, Galileo, Koperník,
Dr. Kobn, papežové atd. jako na kolovrátku. na
lež bez důkazů (ač tyto oěhem přednášky důrazně žá
dány) předváděna jako nejčistší pravda přítomné dru
žině Nacově, profeesorům reálky, častolovickým uči
telům, učitelům kosteleckým Kubiasovi, Mrštnému,
Neumanovi, kteří objevují se a zacházejí a objevením
nebo západem Nace jako souhvězdí malého medvěda.
Řečník udělal na začátku kotrmelec tělesný a c lou
přednášku metal kozelce duševní, še Nac radostí nad
svou bytostí omdléval. Důkazem pravdy celé přednášky
bylo: „Stačí, když jsem Vám to řekl, já Čermák, za
souhlasu koncipienta Nace. My dva to přece musíme
věděti.“ Všechno počínání řečníka dokasovalo, že by
byl šťastnější, kdyby se zase dal starou cestou kočov
ného berce. Po řeči Čermákově povstal professor re
úlky p. Pixa, známý s různých processů, posledně

v Momace v Bavorsku 6 tom dokonaleji v příštímčísle) a dokazoval, že Masaryk je spasnou hvězdou
národa českého, jako by nověděl, že pravdymilovní
proleseoři státního gymnasia v Jičíně Masarykapo
sledně z Jičína morálně vypráskali za jeho lidovost
a vlastenectví. Nac zakončil schůzi: „Kněžím nevěřte,
jim ničeho nedávejte, jich neposlouchejte!“ Důsledně
(redakce), věřte Nucovi, dávejte Nacovi, poslouchejte
Nace, a uvidíte, jak se povede Kostelci.

Z Rychnova m. Km. V nedělidne 13. t.
m. pořádala naše čilá odbočka v sále u „Labutě“ zá
bavný večírek, při němž zdařile sehrány dvě jedno
aktovky. Dp. Novohradskému a p.Boačkovi, kteří o
zdar večírka měli největší zásluhy, vzdáváme tímto
povinný dík. Návštěva byla nad očekávání skvělá
pfes to, še několik „pokrokových“ lidí troubilo před
sábavou na poplach, jako by se mělo město naší zá

bavou obrátiti v prach a popel. — Počínání těchtopánů neumíme si vysvětliti. Proskutečný pokrok ne
učinili nic, mají na to jak málo talentu tak upřímné
vůle. O nás, dělný lid, se nestarali, nechali nás „po
krokově“ hynout. Když pak jeme si zelošili tedy sami
pod vlejkoa katolickou humánní, podpůrný spolek,
snaží se nám tito „lidoví“ pokrokovci s křesťanské
lásky naše avépomocné sdružení rosbiti. Ačkoli naše
organisace nemá s politikou nic společného, útočí se
proti nám právě se atanovisks politického jako ne
ukrutánského nepřítele. Co jsme těm „svobodomyslným“
pánům jen udělali ? Proč mají s nás strach? Nechá
váme semi každého na pokoji, nikomu jeme nenblí
šili, žádnému se nevnucujeme; také nikoho pro jeho

řesvědčení netupíme ani nebojkotujeme. Ale příčina
hrosného pokřiku je tahle: páni nám sávidějí naši
organisaci, nepřejí nám našeho nábošenského přesvěd
čení, někteří by upřímného katolíka na lšíci vody
utopili. — My radíme těmto lidem, aby místo fana
tického hněvu a pronikavého burcování klidných ob
čanů raději šli e námi a učili se posnávati, jaké no
stoudné lši proti katolickým organisacím právěv po
krokových listech se tisknou. Čí záleží pokrok v bez
myšlenkovitém tupení člověka konservativních násorů
a v znásilňování podpůrného sdružení ? Zdejší Ieraelité
zachovali se k nám snášelivěji neš lidé v katolické
matrice zapsaní. — A kdyš už jete, pánové,tak hrubě
vyhrožovali, nemrzte se, še ci u důkladněji na
celé Vaše válečné tadení posvítíme. Odkryjeme příště
„svobodomyslné snahy“ hlavních našich přítelíčků a

Benepomeneme při tom ani na onoho velice študýrovaného obuvníka, který si myslí, že by se bez jeho
učené hlavy všechen pokrok v Rychnově zastavil.

Literátský sbor německobrodský
pořádal v pondělí dne 6. března v slavnostně ozdoných místnostech spolkových zábavní večírek. Činní
p. členové nejprvé sapěli dvojhlasně Kolpíngovu píseh,

po které rozproudila se čilá nábava. Na programuyly tentokráte pouze voselé kousky; kuplet stihal

kaplet a zesmíchu jeme novycháseli. OÓbocatpolicajt“pěkně předveden byl p. Friedrichem. „Kukátkář“ sdařil
se p. kancelistovi Bockšneidrovi, jenž rospomínal se,
co vše ve svém kukátku má. „Strávníci v obudobinci“,
solové duetto pro dva basey, velmi vhodné a časové
pro naše město, zdaříle přednesli p. Zimmermann a

. Žák. „Opilý Smola“ p. Adamce vystihl náladu morého pondělka. „Toho jsem se nenadál“ zapěl pan
Friedrich vkládaje místní a místné žerty. „Tyhle

“ Jahodně přednesl p. Žák. „Ch onzíček“
P. ml. Domkáře usavře! řadu programu. Mesijedno



-Uivými čísly programu koncertoval pan cvičitel sboru
"Pospíšil na harmonium a p. Š'f, sástapce c. k. stát
-ního návladnictví, na svůj pěkný monopan. Jako bosté
sevíteli k nám p.MUDr. Eduard Šabrt, starosta města,

„ s p. Antonín Vašák, c. k. gym. prof.Veteráni našeho
oboru: starší p. Pipek a pokladník p. Stejskal pro

nesli četné přpity a zdravice začínajíce p. měšťapostou, jenž vlídně děkoval slibuje, že snahy sbošného

a poctivého sboru literátského bude vědy„Pod porovaki:A tak mile zažili jsme v našem spolku pěkný večírek;
při budoucím večera pak bude praktická přednáška
ne slovo vzatého odborníka, který jiš př elíbil svoje
působení.

Chudinství v Něm. Brodě věnována
jest náležité péče, která zasluhuje povšimnutí. Od
roku 1895 stojí útalný chudobinec zbudovaný nákla
dem + p. Vojtěcha Weidenhoffera, továrníka a býva
lého poslence, kde szchudlí měšťané a měšťanky do
cbázejí útalka, ošetřování jsouce ct. šedými sestrami.
Náklad na vydržování hražen z vlastního jmění téhož
ústavu, sískaného prodejem Špitálekého dvora, jen$
náležel městským chudým a dne 4. září 1805 prodán
byl smloavou £a 26.000 zi. — Vedle chudobince jest
drahý bamavní ústav: opatrovna a sirotčinec, v němž
od 12. září 1902 působí ot. školské sestry de Notre
Dame z kláštera Horažďovekého. O blahodárné jejich
činnosti svědčí jednak veřejně v městském divadle
každého roku pořádané hry vánoční sirotků i malých
dítek z opatrovny, jednak i to, še zemský výbor to
mato ústavu svěřuje vědy větší počet sirotků v opa
trování, takže tento ústav pomalo okresním a ne měst
ským ústavem se stane, přihlížejíc k rozenhu jeho
působení. — V roce 1897 postavena byla nová budova
pro okreení všeobecnou nemocnici a v staré budově
nemocniční zařízen jest městský chorobinec, kde osoby
choré a pro neduh ku práci neschopné ošetřovány
jeou. — Vedle těchto ústavů „městská rada chudinská“,
podporovaná přiměřenýmpočtem otců chudých, z nichž
kašdý nejvýše čtyry osoby v opatrování má, stará se

-o chudé přísluěníky městské. — Konečně na řadu při
chásí i konference P. Mario na nebe vzaté, odbor to
XKKVIL. spolku sv. Vincence z Paula pro dobrovolné
ošetřování chudých v království Českém. Tato sa dobu
svého trvání od 15. srpna 1889 do 31. prosince 1904
přijala 14.678 K 51 h a vydala chudým bes rozdílu
náboženství, národnosti a příslušenství 14.539 K 28b;
vstoupila tedy do správního roku 1905 s obnosem
84 K 23 b. Dle účetního výkazu za rok 1904 ošetřo
váno bylo 41 dílem chudých rodin, dílem jednotlivců;

"nájemného zaplaceno v obnosa 142 K, za oděvašatetvo
vydáno 242 K 34 b, sa obav dětem školním a do
epělým 264 K 30 b, okamšité podpory 208 K 56 L,
rozdáno též 1476 poukázek na potraviDy po 20 bal.
v ceně 295 K 20 h Schůsí této konference v aplynu
lém roce bylo 41, při nicbě členové činní pučtem osm
do pokladničkyvkládali tajný peněžitý dárek, zvaný

kolekta“, jenž v minulém roce obnášel 324 K 08 b,
Členů přispívajících má konference 172a vybráno bylo
od nich 636 K 60 hb. K rozvětvené činnosti konference

„náleší i dobročinné dílo „Chléb av. Antonína“, zalo
ené v říjnu 1902. Křesťané obdržovše na přímlava
sv. Antonína vyplnění proseb svých vkládají slíbený
předem jiš dárek do pokladničkychrámové pod sochou
sv. Antonína umístěné; v roce uplynulém vloženo
351 K 50 bh,z nichž zakopován chléb pro 10 až 12
rodin. V roce 1904 přijala konference celkem 1470 K
22 h a vydala 1455 K 99 hb.Minalý rok na naší pa

horkatině M vělmi trpký pro chndinu a savlékl-v obudší rodiny velkou bídu a tu při mnošících se
prosbách a žádostech o podpora v období vánočním
nucena byla konference sáhnouti k nadaci Tettrorsko
Weidenhofferovské a 200 korun téže ne vánoční po
dělení obrátiti. Dejž Bůb, aby chudina v letošním
roce více výdělku a obšivy nalezla zvláště při práci
„polní a hospodářské.

Z Kolína mad Labem. Sotva dohrány
-byly v síních kutnohorského krajského soudu prvé
akty pověstných uč kolínských žalob, nastávají akty
nové. Občan. záložna nemohouc déle snésti nízké ú
toky pokrokového listu, dalnje redaktora pro poško

„zování ústavu šířením nepravdivých, vážnost ústavu
poškozojících zpráv a 8 ní nucen jest hójiti svou čest
proti výpadům pověstného pytlového praporečníka
vášený člen obecního sastupitelstva. Oba žalobami

-stižšení zmítají se ovšem v křečovitých záchvatech,
hrozí sensačními odhaleními a podobným brakem, ač

-vrabci na žlabech zpívají, aby s máslem nechodili na
-slance.Zajímavépřitomjest,žemladočeštíKoryfeové

utíkají sezaslány do pokrokářskýchčasopisů.Tonejlépe-charakterisuje sbědovanost této strany, která by nej
lépe učinile, kdyby takovýchto členů rázně se zbavila.
— Sjezd duchovrenský pálí naše „přítelíčky“ velice.
„Česká Stráž“ cituje na celé straně hlas pražského

„„Slova“, z něhož viděti, jak je mrzí, že parkmistr p.
r. Jelínek vítal účastníky ajezdu, jak by kašdý vzdě

laný mus ačinil, Měl prý ujetí, když neměl tolik sta
tečnosti odříci. Výborně páni! Zaječí politika, toť
něcoz brusu nového ve vašemprogramu| Zapamatu

„jeme si to. Opravdu znamenitá methoda k pěstování

oharakteru po vlastech československých. P. Dušek až
„je v ní. Resoluce pí byla štvavá a lbavé. Ina protihlouposti i bohové marně bojují!

Z Lodče nad Názavon. Z našehoměsta
"málokdy co pronikne na veřejnost. Jakobychom ani
»mešili. Ovšemten život náš jest jakoby pod příklo
pom. Je to živoření. Jest to vždycky smutné, kdyš
politický úřad musí se chápati luštění otázek, je

pojm právem může občanstvo pošadovati od svých"korporací samosprávných. Ale u nás už jsme tomu
tak svykli, že szté sladké lenivosti se ani probrati
nedovedeme. A nemluvím jenom o okrese, mlavím

„svláště přímo o městě. Tak je však všude, kde jedna
osoba stano se všemohoucí veličinou, kde nepotismus
se sahnísdil se všemi svými rozežírejícími důsledky.

+00 se dělé pro okrášlení města — nic, co pro jeho
„povsnesení — nic, 00 pro jeho kulturní probasení —
nic. Nanejvýš sem tam nějaká čistě osobní třenice,

-sekýrování toho nebo onoho, nějaká te zábava panstva
-a výsledek — obroveké nula. Jinak to ani nemůže
býti, kde i ten první, jenů by měl všecko vésti, ne

í se příliš od tohoto matematického pojmu. Ně
kolik lépe smýšlejících lidí bubuje sice, strká blavy

dohromady, hledá, ale prostředků nalézti nemůše. My
bychom bo znali! Obrovské koště. Sázava by to smetí
odnesla všecko pryč! Proud její jest dosti prudký.
Pak snad by savládly lepší poměry, pak snad po od
stranění oné leta trvající hniloby zavál by čistější
vzduch. Není-li v mašekém světě tolik energie, skoro
méme chuť obrátiti se s tou prosbou na naše paní a
dívky. Všayť ony dovedou provésti to, čeho se ujmou,
s chválybodnou vytrvalostí. Příklad — polévkový ústav
pro otravování chudé mládeže. Pod vedením spanilo
myslné choti p. c. k. okr. hejtmana vyvinul letos tak
značnou Činnost, a dodě:al se tak výborných výsledků,
še může býti vzorem všem ostatním městům. Bylo by

dobře, kdyby ony dámy. jež při tom ošvědčily sed*bovýborné sranžerky, tato blivna nezakopaly a kdyby
z nich vyšel popud k založení epolku paní a dívek,
jenž by dohonil snad to, co bylo zameškáno. Krasocit
a jemnost šené vrozené našly by ta pravou cestu a
zápal strb] by i ty nebybné silnější polovice!

Z Hronova. Tkalcovskéspolečenstvo„Vzá
jemnost“ koná dne 19. března vo 4 hod. odpol.
řádnou valnou hromadu v místnostech spolkových.
Přístap mají členové aplativší řádně závodní podíl.

Z okresní nemocnice v Německém
Brodě. Letos počne nouzová stavba zdejšího
Gymnasis, stará pak budova gymnasislní bude adap
tována pro c. k. státní úřady. Rovněž jest nu Čase,
aby započato bylo s přístavbon nemocnice okresní;
jovíť se zajisté budova nemocniční v r. 1897 postavená
málo prostornou při stále stoupajícím návalu nemoc
ných. Minnlého roku dostoupil počet ošetřovaných ve
zdejší nemocnici výše 3241; průměremvypadá na 1 den
154 ošetřovaných nemocných. V roce 1904 taratéš ze
mřelo 168 osob. Při tomto počtu nemocných nejen bo
dova nedostačuje, ale již dávno nestačily fysicky síly
dosavádního personálu jak lékařského, tak ošetřova
cího a proto musel býti rozmnožen v obou směrech,
Zemský výbor echválil systemisování místa III. vekan
dáře a počet ošetřajících Šedých sester dostoapil čísla
11. — Konečně truchlivou zprávu podávám, že dne
6. března o 3. hodině ranní zesnula v Pánu nákazon
tyfa Armela Františka Zítková, sestra III. řádu av.
Františka Seraf, působící ve zdejší nemocnici, v 80.
roce věku svého a v 6. roce života řeholního a po
hřbena byla dae 8. břesna o 10. hod. dopol. na břbi
tově Německo-Brodském u sv. Vojtěcha. Ave anima
candida|

Tržní zprávy.
V Hradoj Krélové, dne. 11. břesna 1006. 1

bl póeniceK 16-80—17-10,šita K 13'20—13-60, ječme
meK13-20—00'00,ovsa K 7-40—800,prosaK0000
—00"00, rikve K 19*00—0000, hrachu (modrý) K 23:00
—00:00, čočky K 32-00-00-00, jahel K28:00—00:00, krup
K 20:00—40'09, bramborů K 6'60—0'00, jetelového
semene červeného K 134-00—180*00, jetelového semene
bílého K00'00—00'00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 40:00—0000, lněného semene K 17-50—0000 100
kg žitvých otrub K 14:00—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 1950—0000, 1 kg másla K 2'80—000, 1 kg sádla
vepřového K 1*76—0'00, 1 kg tvarobn K 0-82—0"00,
1 vejce K 0*06—0'00, 1 kopa zelí 00'00—00'00, 1 kopa
petrůele K 6:00—6-20, 1 kopa kapusty K 1:60—4'00
1 hl ojbule K 10:00—20'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—2*80, 1 pytel mrkve K 3*00—65-00,1 kopa cerele
0-00—0"00, 1 kopa okurek 0*00—00'00, 1 bl jablek 8:00
—10:0. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 11. měs. břesna 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 167, žita 233, ječmene 190:/,, ovsa
184, pruse —, vikve 86, hrachu 0, čočky 0, máku
0, jshel —, krup —, jetelového semínka 74,
lněného semene 41:/,. 2.) Zeleniny: petržele —kop,
kapusty 72 kop, cibule 17 hl, drobné zeleniny

1191, hl, okurek — kop. 8) Ovoce: jablek 28 hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 3%kusů, podevinčat 583
kusů, kůslat 56 kusů,

Upozornění.
V poslední době vyskytují se a docházejí

mně stížnosti obecenstva na dotěrné chování se
zřízencůprý mého pohřebního ústavu
oproti těm, jimě nastává povinnost vypraviti pohřeb
právě zemřelému. Stížnosti ony spočívají však na
pouhém omylu. Na vysvětlení a obbájení chvalné
pověsti mého ústavu sděluji veřejnosti, že jsem
svým stálým zřízencům jakékoliv obtěžování
co nejpřísněji tapověděl a že pp. Jos. Vejprava
a Václav Holakovský, v dřívější době občas v mých
službách jsoucí, vůbec u mne více zaměstnáni
Dejsou. H Richter,

majitel pohřebního konces. ústavu
v Hradci Králové.

Umělecké

řezbářské práce
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

P. "T
Fimto oznamuji, že rozšířil jsem svůj to

vární sklad o jedno nové, velké skladiště, v němž
umístěnynejnovějšívzory moderního ná
bytku, takže nyní chovámstále na skladě ná
bytek pro IBO až I80 pokojů v nejbobatším
výběru.Mowinky záclon, koberoů std.
ku jarnímu upravování bytů jsou již kupujícím
vystaveny ku prodeji.

K svátku sv. Josefa připravil jsem bohatý
výběr praktických dárků a spojil tuto
výstavu 6

úplným výprodejem
zbytků koberců, látek, jednotlivých záclon, při
krývek, draperií, lambregninů a j., kteroužto pří
ležitost výhodné koupě každé hospodyňce
vřele odporačuji.

Adolf Novotný v Týništi n. Orl,
továrna nábytku a koberců.

PO0070

Veledůstojnému duchovenstvu
dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený>skladi
soalýc obrásků

6 k nastávajícímu velikonočnímu období.
Upomínku na sv. přijímání

v různých tvarech

8 jiné druby za velice mírné ceny. ;Obrázky nojmodernějšího stylu hodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odporučuje se v hluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků

v Hradci Králové, Tomkova ulice.

ul © 60n o

d. F. LANGHANO,
c. a k. dvorní fotograf

v Hrada Králové
am,Adalbortin

doporučuje svůj nejmoderněji zařízený atelier
k vypracování izen v každé velikosti
© provedení nejamělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařísení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány studující v zpraco
vání nejlepším, přicenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů

p úny amatéryv cenáchtovárníchjakožiopirováníavyvoláv.filmůa desek.
W řadě prvních

evropských závodů.

hd

Půjčuji za nejmírnější poplatky

dIvadolní obleky

hé

h4
hd

4
h4
hévšech druhů. +

Uposorňují zvláště na svůj bohatě zásobený Č4

sklad u
hd

h4
+

hd

h 4

h 4

obleků historických.
Antoním Měkota,

Hraáse Král., Pětidomy, č. 288.

90900009000000900+0



Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl. patro
nátaím ú ům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si uposorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma sfranko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.A
Malbu

kostelů,
malby
dekorační,
facadní
a freskové *
provádí přesně dlemoderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

i Uhla,
dekorační maliř

v Chrasti u Chrudimi,
Rozpočty sestavují zdarma, )

C. a k. dvorní dodavatel

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle liturgických před

z| pisů zhotovené,svíce polovoskové, pro svou| ©
S| bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce =
o| obětní a smuteční, hladké i krášlené, dále |.

s k + ď ná a »3 nastavajici R+ - .
ž| době velikonoční |;
S| paschaly příslušně vypravené a ozdobené |,
S| (s beránkem, rány s krůpějemi krve, po- 3
NÍ zlacená grana), triangle, vše v libovolné [5
>| velikosti; konečné kostelní svíce stos- =
| rinové, lustrové, renaissanční, barokové,| —
"5| hladké nobo dekorační, svíčky tabulové,
| duté a všecky jiné druhy svíček nabízí
sj nejlevněji stará česká c. a k. dvor. továrna S

„s| na svíčky - , 5s =3 Jo Pilnáček |;
ÉÍ w Hradci Král. | Založenor. 1816. 17

Závod doporučeu nejdůstojnější biskupskou konst
stoří Ordinariátním listems roku 1868. =

O0000000000000000000000
Vápno bílé i hydraulické,Cement
la portlandský, též truskový i románský,
Sádru la stukatérskou,Roury kame
ninové Ia, též cementové, různých avětlostí,
Dlažby cementové i šamotové různých
barevi tvarů,Šamotové oihly, jakož
i veškeré stavební potřeby v továrních

cenách odporoučí

JOSEF MANYCH,
první Královéhradrcká továrna cemento
vých výrobků, vlastní výroba rákosových
rohoží, rabicových stěn, podnikatelství be

toavvých staveb

HRADEC KRÁLOVÉ.

O000000000000000000000
0000600090000000000000000 90000000000000000000000
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NÍ

Odměněn státní cenou.

v Hradoi Králové

tmaňského i mramorů italských,

carrarského,

labradoru.

PSOEEOEVEVEp EVANS
Nejdůet. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Klesiicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním A vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích brobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 6 plným ohledem ua pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k oahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

pibTitiEikoAiobieožiokobotohobeiik4HoHožobetHood4-iiedbiiiik
aodidio4+žožiooboHžooHohHotioHodoheHtodoPAřeedožiedc„EoFžoHoEoBočtotejiežkEkči bobečekebeřitetk

g90000000000000000
První Královéhradecké 6

8
8
o

parní a vanové
LÁZNĚ

na Žižkově náměstí
otevřeny budou due 18. t. m. od 9 hodin

dopol. do 8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí a ve
čtvrtek, pro dámy v pátek celý den.

SRP*Lázně vanové denně. ij
Bassiny, sprchy. -- Ústřední topeni.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

OOOOOOOOOCOCOOGO00000
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YET a LASAAL"4

Pletačku
nebo pletače

přijme na vzorové stroje severočeská továrna
punčoch, se stravoa nebo beze stravy.

Nabídky pod značkou „Výdělek 100“ do
administrace t, 1.

Velectěnému

duchovenstvu

nejlevněji

a nejlepší

TÍ
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel.

niho náčiní

Karla Zavadila
v Hradci Král.,

Palackého třída. ,



CEBXG0DKED GODXGODX

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
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.
Téžna splátkybezzvýšenícen! g

663,X663 XG83X663 X663 X

děvy
hotové a stejnokroje

doporučaje

Em. Bělský,
c. k. dvorní dodavatel

v EXradoiEcrálové.

X
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PA"9, m,
= Založeno1853. =

"© 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
2 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.
E c B

m- Kávu -0
Královéhradeckou směs

"velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1 kg. za 2 koruny 50 hal

Ghrudimskou zdravotní žitnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornou
obsluhou úploě spokojeni.

F. Chrudimský
v Hradoi Králové.———G

Oltářní svícny,

korunní lustry,

presbyterní i náhrobní umějé
mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

a jiné veškeré práce do oboru
umělého zámečnictví spadající

provádí vkusně, rychle a levně

IIIA“ RADULOVIČ
unělecký závod

v Předměřicich-u Hradce Král.
O

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

ka všech
A o Posdlavhodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

>Y s úplnou zárukou/

vsem Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
jí na požádánízašle.

na výběrtéš i nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

0

Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

€Ž s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte ©
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Er. Vodehnala
v Hradel Král, Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.AKKO
Pronajme se

kupecký krám
v EKosteloi n. Orl.

v živé uliei.

Zboží přenechá se v továrních cenách. Bližší sdělí

František Dostál,
w Kostelci n. Orl.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,/
praporů a kovového náčiní. Ý

Velkostatek Dobřenice prodá přes
1000 prostorných metrů dubového
polání s 300 metrůdřívé habro
vého a lípového, v celkunebjed
notlivě, z letošních pasek.

Utěné nabídky přijímá

ředitelství cukrovaru
Syrovátka, pošta Dobřenice:

4—, 15—,

a stáří.

8 E 40h nabíví

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové

(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
rávkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.
biřmování se stubami
a případnými nápivy,

svíčky a obět. před

měty promísta pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní “ig

ve všech velhkostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakoži veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:



LáložníúvěrníúSkay7 ADA ŘPÁJDVÉ,-muzeem
PR“ Založeno roku 1868,

Vklady na vkladní knišky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho drahu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

Z těRh BORbaRZA AAA KARARANÁ
»

Dík Ů vz d á ní i Velectěuémupánu,panu k

: iJosefu Nermutovi,!
Ve jménu svém a svého 92 roky starého otce vzdávám srdečné díky všem, ; č

kteří moji v Pánu zesnulou, pečlivou, předrahou matku y ý k rrehalmo poltovnímusprárel, k

.. j ku dni 19. března. £
: Ku ctěným jmeninám Vašim voláme: €

arii [ B ať OVOU SBůhzachovejžVásještědlouhálétaK
S Vašemu oddanému zřízenectvu poštovnímu! £

- ke broba doprovodili.

Zvláštní vděčností zavázán jsem veledůst. p. Václavu Uhlířovi, bisk. vikáři a
děkanu z Přepych,za vedení pohřeb. průvodu a sloužení reguiem, vldp. Janu Otovi ze —
Sedloňova za poaloužení sv. svátostmi, vldpp.: Josefu Čížkovi, b. vikar. sekretáři a ka- w

planuEd. Švorcoviz Dobrého,Jos. Domašínskému,děkanua Fr. Smetanovi, TU čně
kaplanu z Dobrašky, Pavlu Rozínkovi, b. notáři ze Skalky, Janu Novotnému, dě
kanu z Nov. Města n. M., Rich. Jandákovi, guardiánu O. C. z Opočna, Frant. Pta W

čovskému, převorumil. bratříz Nov. Městan. M., Václ. Vojnarovi, farářize Slavo- kl Í t Íňova,Jos. Kovářovi,farářiz VelkéJesenice,Seb. Webrovi, farářiz Olešnice,Frant. Na em IS V
Pospišilovi, faráři a Fr. Honců, kaplanu z NovéhoHrádku, Karlu Kyselovi, kaplanu

4“

SVA Pa parpavpTapa papa pravaTap'aYpare"aveřa“
| l

z Třebechovic,Jos. Moravcovi, koop. z Bystrého,volect.p. Václavu. on Ha. mravného a z řádné rodiny, přijmeučiteli a řed. choru, velect. zastupitelstvu obce Bystré a obcí přifařených, sl. ha- 4 klempíř a .
sičským sborům z Bystréhoa Janova, všem, kteří mněústně neb písemněsonstrast Mi, Fait, instalatér Hradci Král,

Vroucí díky přijmětež obsvláště velectěné paní: Marie Horáková, choťřídícího
učitele a Emilie Rozumová, choť učitele, za přátelskou službu, kterou drahé naší
zesnulé v posledních bolestných dnech jejího života ve due v noci poskytovaly,
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Všem volám ze srdce: ez Veškeré kdekoli vydané neb oznámené KAS

„ZaplaťVámto Pán Bůhl“ se KNIHY (©
. GB V

V BYSTRÉMu Nového Města n. M., dne 18. března 1905. 2 . He

VinoenoEriebach, © hudebniny 0
aráf. DD , (©Pe a časopisy c

B) OR“ českéi jinojazyčné< S

200 má stále na ie s může okamžitě W3

KEDEE ČL KE > ZOBEOZE | (SMÍprmí královéhradoskéknihku-(A)
a poctvía antikvariát (V2 CH

HEX
Všeobecná úvěrní banka BUDA MELLUNÁ

% v Hradoi Ecrálové, *
DXG| zapsanéspolečenstvos račenímobmezeným,oznamuje,že konati bude dne 2. dubna »G 2D v Hradci Králové. O

+ 1905 o 2. hod. odpol. v místnostechspolečenstvasvoji > (Býv.závodPospíšilův,založ.r. 1808.) 2
5% , PSA | Anlikoariat. — Školní knihy. © (aim

V B Psacípotřeby.—Zařisováníkniho- Neb
WSÝN)ven. — Volký výběr dopisnic umě- (gd

S M40) leckých, místních a = bojiště. — (W
» o Bez Koupě antikvarních knih jednot. SR

p D6 | PBM levýchú celých knihoven, — Výměna (SRSví 6 ,— a 2“

k Pořad valné hromadyjest vyvěšenve smyslu stanov v místnostech společenstva Ý B knih. — Literatura cestovní,prů- O
4" mimo to zaslán bude každému k hlasování oprávněnému členu zvlášť. M) vodce, mapy. a Daz . ; ji
“ Kdyby se dostatečný početčlenů v ustanovenou hodinu nesešel, koná se o hodinu B Modlitební Imihy ve skvostných Sš
d4 Později drahá valná hromada bezohledu na počet přítomných členů. W, vasbách sa ceny levné. by

b “ O8 Senněmyjh a prvnísešityvycháze-©Ve smyslu $ 14. stanov příslušíprávo hlasovacíkaždému členu, který u pokladny 22 Je M AM D5
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(Zo Všeodborového sdružení křest.dělnietva).

Administrace „Práce“ žádá snažně
všecky dlužníky za r. 1904, aby nedo

latky co nejdříve vyrovnali. Ještě přes
00 K jest nedoplatků. Neotálejte s dopla

cením, ale též ne s předplacením ročníku II.

Rozmnožte řady Sdružení.
Tolik výhod Všeodborové sdružení skytá

svým členům: chrání je před vykořisťováním,
podává jim pomocné raky v nemoci, nezaměst
nanosti, povznáší jejich mravní vědomí atd.,
že by věru zaslohovalo větší pozornosti mozi
dělnictvem i mezi všemi ostatními stavy, z nichž
mohlo by se Sdružení rozhojniti uspoň členy
přispívajícími. Kdo je dobré vůle, tomu není
lhostejná nespokojenost a kvašení mezi pracu
jícími třídami, ten jistě stane se podporovate
lem Všeodborového sdružení křesť. dělnictva.

Soudy živnostenské.
(Ze spisu dra. Veselého „Dělnictvo, jeho práva

a povinnosti“.)

I. Pojem a význam.
Soudy živnostenské jsou zvláštní soudy,

jež vyřizují spory. zaměstnatelů aneb jich zá
stupců se zaměstnanci (dělníky nebo učni),
které vzejdoo z poměru pracovního a ná
mezdního, jakož i spory, které mezi dělníky
samými vzniknou. Významno při těchto sou
dech jest, že členové jich jakožto odborníci
jsoo zároveň znalci i soudci. Sporným stranám
není se co báti sporu dlouhotrvajícího, neboť
soud, jehož povinností jest nulézati výhradně
jen o sporech určitého droho, nabývá znenáhla
nezvyklé zběhlosti a zkušenosti, tak že jest
jemu možno spory rychleji vyříditi než soudy
veřejné, u nichž zřídka spory podobné se vý
skytují. Kromě toho vyznačuje se vedení sporu
lácí, což zajisté při dělnících většinou nema
jetných má význam obsáhlý,

Nejrozšířenější formou soudů živnosten
ský jest francouzský „conseil de prudď'hommes“.
Z Francie dostaly se tyto soudy do Belgie, do
některých kantonů švýcarských, do německé
provincie rývské a do Elsaska-Lotrinska, Prvaí
francoazský soud živnostenský zřízen byl r.
1806 v Lyoně za tím účelem, aby spory to
várníků s dělníky denně se množící po dobrém
narovnával, po případě o nich po právu roz
hodoval. Soudy tyto byly však jen napodobením
„tribunal commun“, který trval až do revoluce
a vyřizoval spory továrníků hedvábís jich děl
niky. V Německo zřízen byl první soud živ
nostenský r. 1808 v Cáchách a r. 1811 v Cre
feldu a Kolíně. V Praska přijato bylo r. 1845
mezi základní práva a ustanovení, že pro jisté
obory zříditi Be mají soudy laické. Vláda
proská svolala pak anketu zaměstnatelů a děl
níků ku poradě této, která pak za spolapůso
bení členů ministerstva obchodu a spravedl
nosti vypracovala osnovu 0 zřízení soudů živ
nostenských r. 1849 zákonné platnosti nabyvší.
V Rakouska vešly soudy živnostenské v plat
nost zák. ze dne 14. května 1869 č. 63 ř. z., a
sice dle vzoru francouzského „conseil de prad'
hommes“; soudy savedeny však jen pro živ
nosti továrnické, tak že spory mezi řemeslníky
nebo jinými živnostníky a jich dělnictvem pro
jednávati nemohou. Nejdůležitější úlohou soudů
živnosteuských jest, aby spory jim předložené
po dobrém narovnávaly. Soudy mají povinnost
strany přidržovati k tomu, aby rozepře smírnou
cestou vyřizovaly a teprve, nezdaří-li se pokus
smíru, mají zavésti řízení další. Pokus o smír
buď v každém stadiu rozepře obnovován a na
konci rozepře opakován. Soud, projednávaje
pře, vázán jest předpisy soudního řádu, s tím
rozdilem, že soud živnostenský nemá práva
nutiti svědky a znalce, by se ku soudu dosta
víli a výslechu podrobili; rovněž nepřísluší
soudu živnostenskému právo vzíti stranu do
přísahy. Šoudy živnostenské byly až dosud zří
zeny ve Vídni, Brně, Liberci a v Bílsku.
(Pokrač.)

Sociální rozhled světový.
Všechna pozornost celého světa dosud

upoutána jest na Rusko. Neštěstí na bojišti a
bouře domácí otřásají říší v základech. Jest
však naděje, že po slibu carově dáti ústavu
poměry domácí se uklidní. V návrhu ústavy,
který na přímý rozkaz carův vypracoval mip.
orby Jermolov, mluví se též o dělnickém

ochranném zákonodárství, o dělnickém poji
šťování a o dělnických inspektorech. Jest na
čase, aby děloiotvo se amoudřilo a zanechalo
násilností, jinak -jest stálé nebezpečí, že car
podlehne vlivu strany zpátečnické a slíbené
reformy neprovede,

V Belgii trvá hornická stávka dále. Došlo
již i k násilnostem. Dělníci vhodili dynamitovou
pumu do zámku jednoho „ublobarona“ a jinou
pumou zabili jakéhosi stávkobaze. Zakročení
vlády jako sprostředkovatele bylo dosud bez
účivné.

V Italšš ukončena byla nebezpečná stávka
železničních zřízenců všeobecným hlasováním
stávkajících. Pro okončení stávky hlasovalo
41 tisíc, proti 14 tisíc zřízenců — 8 tisíc se
hlasování zdrželo.

Ze Španělska přicházejí zprávy 0 anar
cbisticko-dělnických nepokojích v Barceloně.
Příčinou a cílem jejich jsou více otázky poli
tické než sociální,

Ve Výdmi skončena byla stávka trahlář
ského dělnictva. Požadavky dělnictva splněny
jsou jen z části. Pončným jest, že vládní zá
stapcové, ve stávce sprostředkující, vyjednávali
jen se soc demokraty. S křest. soc ani mlu
viti nechtěli, ačkoliv většina stávkujícího děl
nictva byla křesť. soc. Oddob dra Kórbra
musí se psáti c. k. soc. demokracie|

Věstník všeodb. sdružení.
Bursa práce. Práci obdrží: truhlář pro

tvrdou nábytkovou práci v Hlinsku, truhlář
ve Smiřicích, kožešnický pomocník v Úpici.
Práci hledá: řeznický a uzenářský pomocník,
zámečník, kočí 38letý, který se může vykázati
10letým pobytem v jednom závodě. Přihlášky
přijímáVšeodbor. sdružení křesť.děl. v Hradci
Králové.

Schůze dmo4. březma. Podpora nemo
censká odělena: Anně Faltejské (7) 6 K, Jos.
Kovářové (14) 6 K, a Čen. Jankovi (7) 6 K
v Ústí n. Órl.; M. Svobodovi (7) 6 K a J. Pe
leckému (14) 12 K v Sašici; Leop. Křiklavovi
(9) 6:76 K v Proseči, J. Smetanovi (1) 460 K
v Hradci Král., J. Štyrskéma (7) 6 K v Hlinska,
Ramlové (7) 6 K v Čáslavi; v nezaměstnanosti
Janu Pelclovi v Ústí n. O. 4 K. Přijati 4 čle
nové.

Schůze dme II. březma. Podpora ne
mocenská udělena Janu Štyrskému (7) 6 K
v Hlinsku, Janu Smetanovi (3) 1:92 K v Hradci
Král.; Jos. Kaufmanovi (14) 6 K, M. Peřinové
(7) 6 K, A. Moláčkové (7) 6 K, A. Faltejské
(7) 6 K, Čen, Jankovi (14) 12 K aAnežce Ka
cálkové (7) 3 K, vesměs v Ústí n. Orl. Přijato
19 členů. — Uposorňuje se na obromnou spo
třebu podpor v Ústí n. Orl.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Katolickým spolkům v dlocési králevéhradeecké! Chtějíceobnovitibývalouhorlivost
a účinnou práci katol. spolků, která známými roz
tržkami a nehodam! leckde ochabla, ba někde měla
za následek i zničení spolku, chceme nejdříve zjistiti,
které spolky určitě existují a do diecéaní jednoty ná
lešejí. Uvádíme jejich seznam dle zaplacených člen
ských příspěvků z let minulých, neboť jen takové
spolky, «teré povinnosti své vůči organisaci plní, jsou
spolky živé. Kdyby suad některého spolku bylo za
pomenuto, prosíme, aby se buď korespond. lístkem
nebo poukázkou (na 4 K člen. příspěvku) přihlácil,
aby moh] býti do seznamu zařadén. V seznamu or
gsnisačním vedeme spolky: Katol, jednotu žen v Polné
— Katol. jednotou mužů v Chradimi — Hor. Jelení
— Rorni — Třebechovicích — Poličce — Dol. Do
brouči — Čáslavi — Jilemnici — Roztokách — Ko
ronbri — Litomyšli — Hlinsku — Ústí n. 0. —
Skotči — Rokytníka — Černilově — Častolovicích —
Skorenicích — Kostelci n. 0. — Cuaclavi —- Doha
ličkách — Hradci Králové (mužská jednota i ženská)
— Kutné Hoře — Želivě — Lomnici n. Pop. — Nové
Pace — Vamberku — Proseči — Mříčné — Sezemi
cích — Přelouči — Týništi n. O. — Pečkách — Do
brašce — SI. Předměstí — Nov. Bydžově — Úpici —
Červ. Kostelci — Libětátě — Polici n. Mat. — Ro
nově — Ličně — Pardubicích. — | Žádáme všecky
jednoty, aby povinný členský příspěvek (4 K)
saslaiy co nejdříve. — Též žádámeo brzkéza
slání seznamu divadel. her od spolku provogo
vaných, o něž jeme již dříve žádali za příčinou ae
stavení seznamu her vhodných pro jeviště katol. spolků.
Dosud žádosti vyhovělo jen asi 6 spolků. — Všechna
uprázdněná pracovní místa ve svémokolí
rychle a pravidelně oznamajte „Věeodborovéma
sdružení“ v Hradci Králové. Jest to věcvelmi
důležitá | O místa mohou se hlásiti členové katol.
spolků i tehdy, nejsou-li členy „Všeodbor. sdružení“,
ačkoliv každému dělníka vřele odporučajeme, aby se
členem stal! — Ke schůzi delegátů, svolané na dan
26. března t r. odpol. do Hradce Král., vyšlete svého
zástupce. Budou se projednávati věci velmi důležité.

— Žádáme o bojné zasílání zpráv pojednávajících
o poměrech dělnických v jednotlivých průmyslových
místech| Pište též úvahy o povznesení činnosti spol
kové, o práci ve spolcích atd, Zdař Bůh!

Z Libětátu. Katolická Jednota v Libštátě
pořádala dne 19, února členskou echůzi, při níž sehrál
zábavní odbor dvě jednoaktovky: „Pensionát paní
Borové“ a „Na to jsem ani nepomyslil.“ Nával hostů
byl takový, že dobrá třetina jich muasila se pro ne
dostatek místa vrátiti domů. Účinkající, větším dílem
začátečníci, drželi se znamenitě; za pilné nastado
vání a přednešení jednotlivých úlob odměněni blač
ným potleskem. — Dne 5. března konala táž Jednota
drahou členskou schůzi, na níž p. Frant. Hadinec,
člen spolku našeho, pěkně promluvil „O alkoholisma,
jako pravé matce chudoby“. Po přednášce sehrál zá
bavní odbor jednoaktovku: „Dobré vychování“ s pěk
ným výsledkem jak mravním, tak hmotným. Další
činnosti: Zdař Bůh |

Ze Žlumle. Dne 12. t. m. pořádala zdejší
Katolicko-politická vzdělavací beseda veřejnou achůzi
lidu, při níž o důležitosti katol.-politických spolků
promlavil redaktor p. V. Myslivec. Předseda vdp.
děkan Fr. Vohnout zahájil o 3. hod. odpoledne schůzi
poučnou řečí a přivítáním pp. členů i pp. hostů. Vele
zdařilou tuto schůzi lze právem nazvati katolickou
manifestací celého našeho okolí. Na 300 mužů z při
fařených i jiných vesnic s milým naším hostem vdp.
farářem Němečkem z Knězic a tamějším křesť. sociá
lem p. V. Roblíčkem tfsnilo se v naší spolkové míst
nosti a přese vše nepohodlí i vedro s napjetím po 3
hodiny naslouchalo přesvědčajícím slovům nadaného
p. řečníka. Tento poukázav nejprvé na pokoj, jaký
skytá křesťanství každému člověka, dokázal ze slov
Kristových, že prostředkem k dosažení pokoje jest meč
— boj. Proto i av. apoštol Pavel ku konci avého ži
vota volal: „dobrý boj jsem hojoval . ..“ Bojovati
masel každý, bojovat musíme i my katolíci. Boj proti
nám vedou socialní demokraté, chtíce vyloučiti nábo
ženství ze škol, manželství atd., s nimi spojují se ně
kteří protestanté volajíce veřejně s kazatelen pryč
s křesťanstvím, i studující na aniversitě problašujíce,
Že mše sv. je středověkou komedií a pod. — vůbec
nepřátel máme mnoho — vzchopme se k boji i my
a dle slov $ nejdp. biskapa Brynycha, bývalého zdej
šího kaplana, braňme se proti knize knihou, proti
spolku spolkem, proti fanatismua zášti láskou. Citáty
z listů nepřátelských, statistikou a pod. byli poslu
chači tak o skutečných poměrech náboženských, po
litických i hospodářských poučeni, že řečníka přera
šovali mnohonásobným souhlasem a zakončili schůzi
frenetickým potleskem a voláním: Sláva! Ať žijou a
množí se katolické spolky! Vdp. předseda poděkovav
za námahu velect. p. řečníkovi, provoláním alávy av.
Otci Piu X. a císaři a králi Františku Josefovi I. roz

ustil schůzi. Ku spolku se přihlásilo 120 členů. —
esmíme však ku koncizatajiti, že nad tímto impo

santním počtem naších členů se zarději někteří avě
domělejší, protože zámožnější, rolníci a zčervenali tak,
že we hodili i do 4rámu socialním demokratům, ševci
Hofmanovi z Jičína a Frýbovi z N. Bydžova, kteří
přišli pořádat protischůzi v druhém hostinci. Domní
vali se, že pod tím radým praporem se zahřejí v tak
zastuzené obci, ale sklamali se, neb ku podiva „sta
dení“ se potili a „červení“ mrzli. Mimo jednoho
učitele, jenž jest jejich příznivcem, pak jakéhosi agenta
od pojišťovny a starostu ze Zlanic sešlo se ještě asi
dvacet „známých“ vcelém okolí, aby poslechli ta šev
covakou moudrost a pak svítiti u ní mohli v té zdejší
klerikální tmě. „Ať to sedláci vědí“, volal vůdce 80
cialních demokratů Liebknecht r. 1895 na sjezdu ve
Vratislavi, „že jako stav jich nikdy zachrániti ne
chceme.“ Naši anad to ještě nevědí. Také pokrok. —
V neděli dne 19. t. m. pořádá katol. politická vzdělá
vací beseda v Žlanicích zábavný večer s bobatým pro
gramem. Začátek o půl 8. bod. večer.

Beseda.
Pepánkova svízel.

Jo, jo, tak svět odplácí, ztratil se mi Da
dobro, zmizel, — zapad v náručí, — v objetí
— jiného, totiž jiné.

Tak to je, když si tak starší „jinoch“
plešatý, jako já, najde mladého přítele a k tomu
svobodného. Měl jsem ho rád, jmenoval se

Snb dobrá duše poctivá, kuřeti by neublížil, o poslední papirosku se rozdělil, pro
vše krásné horoval, ušlechtilý přítel dam, což
ostatně mne nejvíce mrzelo; tošil jsem, že
tato „vada jeho“ mne bude bolet, ale byl jsem
tich, ba ptalsli se moe na „vkas“, projevoval
jsem jej naprosto zdroující kritikou, jen aby
bo nenapadly zrádné úmysly. Bylo mi to však
platné!

Strojíval se vždycky pěkně, ale pojednou
jsem pozoroval ke své hrůze, že jeho úbor je
co nejpečlivěji upraven. Bohnžel| Bylo to na
počátku letošního masopustu, co se mi ztratil
z evidence, jako by se mi vybýbal. Čekátn, že
půjdeme na procházku spolu, jak už náš obyčej
býval, že budeme loštiti „moderní problémy“,
— čekal jsem marně; Pepánek nepřišel a už
vůbec nepřišel, jakoby se země po něm slehla.

„Pěkný přítel, — takhle mne zradit; co
jen jsem udělal ?“ hovoříval jsem v duchu, ale
marně se dohadoval. Zmizel.

„Dám si pozor, co je s ním, přece se
světa nespadl na jinou planetu“. Ale marné



půtrání, naše fonkce životní a povolání nás
rozváděly, a náhoda mi nepřála, až přece ko
nečně.

Jdu z kostela a v dava zbožných doší
-- pojednou najdu zbožnou duši Pepánkovu,
ula ne samu, Šel ještě S jednou zbožnou du
Šinkou. Oči jsem otevřel a hledím, abych ne
pozorován dostal se blíže.

Aj, aj, proto on mi zmizel, teď už mi je
jasno. Mně rytířské služby prokazovati ho
omrzelo « nabídl je jiné — slečně Pepince;
to ai myslím, že ti to je inilejší, ty zrádče!

Tak Pepánek si našel Pepiuku,to je ovšem
jiná, a teď luští s ní jiné „moderní problémy“,
až je celá růžová a on Be jen rozplývá, div
knihu modlitební neztratil, kterou Pepince
z galantnosti nesl!

„Proto on se neukazuje — 0 56 „zapo
táh“ a má teď s Pepinkou!“

„No nie naplat, pěkně jim to sluší, jen
co je pravda, všickni se za nimi obracejí, přejí
mu toho, ale počkej — však ty přijdeš, takhle
mi vic ani nehlesnout a zradit mnel“

Zmizel jsem v davu.
A Pepánek přišel. Přišel ku konci mauo

pustu, psal jsem právě cosi u stolku.
„Ach můj nejdražší příteli“, začal mne

objímat, „jak jsem toužil, abych ti mohl sadě
liti svoje blaho, štěstí — rozkoš -- —“

„Ale dov“lte, pane, — co jsou voni zač,
kdo jsou, myslejí si, že jsem já jejich Pe
pinka 7“ Začal jsem Se zlobit na oko a nabral
bned ten nejdelší obličej, jaký mám v záloze.

„Ach odpusť, příteli, — nemohu za to,
přišlo to na mne tak náhle —“

„Ano, ano, tak náhle, že's utekl, zradil's
mne, neřekls tak ani tak, abych ti to snad
nerozmlovil, — hoěvám se na tebe.“

„Nehněvej se, prosím tě, ale když ona
jest tak něžná, roztomilá, slaďounká, krásná —*“

© „Ale co mi děláš laskominy, — já si jí
nevezmu, ujišťuji tě.“

„Ne to mi nedělej, prosím tě, — ule víš,
starý příteli, něco mi k vůli přece uděláš,
viď“, a začal mne hladit, — dříve mi to nikdy
nedělal. až teď!

„A co chceš ?"
„Pěkně prosím, boď tak laskav a oddej

nás u víš, několik slov také prones, — to
k vůli mé Pepince, víš, ty to tak pěkně do
vedeš — —“

„No vidím, že začípáš se zase lichotit,
ale abys věděl, že ti toho tvého štěstí přeji,
udělám ti, co si přeješ! Je mi toho líto, že
jsem tě ztratil, ale pozoruji, že's našel lepší
družku než druha a také to víc vynáší, že!?“

Přítel však už letěl po schodech — k Pe
pince.

„Ten noch se mi ještě zblázuí samým
„štěstím“, — no ale ua svatbu mu půjda“,
pravím si v duchu a už meditoji nějaká „sladká
a poučná“ podobenství ku jeho svatbě, — chce
to mít pěkné k vůli Pepince!

Těch několik dní uteklo hned — a svatba
v kostele. Hostí wnoho, Pepánek všecek šťasten,
jalé by ho vystřihl z Pařížských mod, — nu a
Pepinka — šťastna, to se ví, — takového hocba
dostala, přál jsem jí ho dobráka!

Káža o-těch dvou potůčkách po lačinách
plynoucích — jak se vinuly, vinuly — až Se
vašly — —

Co to? Pepánek bledne — oko vytřeštěné
— zuby zafaté — pot se mu leje s čela —?

Spěchám, končím! Mám strach, že mi
omdlí, snad štěstím umře.

Pepánek se chvěje, — odpovědi ze sebe
vyráží, — Pepince křečovitě tiskne raku —
nevysvětlitelno. Ptám se, „pane ženichu, jest ti
nevolno — Špatuě?“

„Není, není — jen ukonči brzo... .“
Prsteny navlečeny, — modlitby skončeny,

— obřad skončen.
Pepánek se potácí do stolice, © všecek

bledý — zničený, usedá bozvládně, čelo stírá —
Co se mu jen stalo? Nechápu, — nevy

světlaji sil
Na oběd jsem musel, — kočár přijel a

Pepička si toho přeje, vekázal mi ženich po
mládenci. Jel jsem, proč bych to neudělal pří
teli k vůli.

Bylo veselo. Pepánek už všecek změněn,
růžový jen se shlížel ve své nevěstě, — oba
byli šťastní, ani mi nenapadlo, abych je vy
trhoval. Až přece, vymanil se, chvilka 86 za
přel a přiběhl ke inně, stiskli jsme si ruce.

„Prosím tě, Pepo, co ti bylo při oddav
kách, já mysli), že mi tam umřeší“

„I nic.“
„No nezapírej.“
„To je tak“, vzal mne stranou šeptaje, —

„já měl úzké lakýrky a paní tchýně mi stála
na noze.“

„Myslím na kuřím oko?*
„Což kdyby mi stála na jednom, ale ona

mi stála na dvou, ach to tí byla bolest, už
jsem myslel, že to nevydržím.“

„Proč jsi neatrh'?“
„Co tě napadá, já jí nechtěl pokazit ra

dost!“
„Pěkná radost!“

„Ona má pověro, že když bude stát že
nichovi ua noze, že bude věren ženě a že ne
bude chodit do hospody.“

„Pěkné děkuji, to ti gratuluji“
„To víš, že se ani z domu teď nehna, —

povedlo.“
„Ale sluší vám to pěkně — jsi šťasten

viď?“ — ptám se.
nŮ, a jak, to budu mít krásný a šťastný

půst“ a objal mne, — ale jistě mvalil na svou
Popinku.

Dues již oslavují společně svůj svátek a
Pepánek si jistě ani nevzpomene — ná kuří
oka. J. Jirsa.

Různé zprávy.
Jem ne česky! „Našinec“píše: „Vídeňský

„Vaterlnnd“ uveřejnil pořad postních kázání ve všech
okresích vídeňských. Mezi jiným úřední tato vy
bláška uvádí, ža se kázání konají italsky, francouzsky,
maďarsky,polsky. Jenom české ani jedno ká
zání není do úřední zprávy zařaděno. Tedy
maďarsky, italsky, francouzsky a polsky se ve Vídni
káže, ač tam žije hrstka příslaáníků těchto národností,
ule pro statisíce Čechů a Moravanů,v nichžmácírkev
nejlepší opora, ani jediné kázání svatopostní! To už
není pouhé bezpráví, to je hřích do nebe
volající! Což pak není nikoho, kdož by na toto
necírkevní jednání vídeňské náležitě upozornil v Římě?
Vždyť se jedná o spásu tisíců a tisíců! Žádáme ka
tolické poslance, aby důrazně se ujali katolíků česko
slovanských, jimž ve Vídni děje 8e křívda do nebe
volající. Pak se věru nedivme, Že m*zi českým lidem
ve Vídni začínají agititoři pilnš připravovat vů lu pro
„Los von Rom“ a to vileňská konsistoř jako Ly ani
neviděla a jako by zapomínala, že řekl Kristus Pán:
„Jdouce učte všecky nárudy!l“ — Takováto ne
všímavost jest věru bolestivou urážkou všsbo lidu
českého, jest ponížením vší lidskosti. Jakoby Čechové
nebyli ani lidmi!

BRotachild — moenář. Nedávnoženil se
v Paříži žid Eduard Rotechild, z proslulé milionářské
rodiny fraucouzekých Rotschildů, bera si za žena ži
dovku Halphenovoa. Při oddavkách v Bynagoze pe
střila se směs vynikajících osobností: 7yslanci Ně
mecka, Anglie, Italie, Spojených Států, Belgie, Řecka,
Švédska, Norska a Švýcarska,minister pře seda Rou
vier, poslanci, diplomati, arietokrati, učenci, sená
toři, bankéři atd. a všichni 86 klanáli všemocnému
žida, blahopřejíce novomanželům. Ovšem není státu,
který by nebyl spjat ponty, jež 8i na sebe upletl mi
lionovými půjčkami z pokladen Rotschildovských. Chu
dáci židé! Naříkají na ně všade, přes to všsk sypou
jim peníze stále.

Víra a umění. K. Kowzák, český hudební
skladatel a kapelník, který loni řídil koncerty na svě
tové výstavě americké v St. Louis — ač slavný je a
světového jména — nikdy neopomenul jíti v neděli
pa mši ev. do českého kostela v St. Louis. Nestyděl
se tak veřejně vyznati, že je katolickým křesťanem.
Pravý umělec, učenec jest také vždy zbožným kře
sfanem.

Že je draho, naříká si každý, ale nějak ta
drahotu obelstit, málokdo se pokouší A může tak
učiniti přece každý i chudý dělaík, byť neměl jinak
majetku. Jen trochu hlava do breti! Malým uašim
lidem — kteří často závistivě pohlížejí na šťastnějšího
spolnobčana, když se sytí chatným masem — státi
se může nevšímaný králík zdrojem jakého“ blabobyta.
Soad usměje se mnohý nad slovy těmi. Tomu namít
neme, že maso králičí, majíc 26, látek pevných, co do
výživnosti vyrovná BOtéměř masn bovězímu, které
obsahuje 289/, látek povných, nad to pak králičí maso
jest mnohem lacinější. V labužnické Francii v nejvy
hlášenějších restauracích nechybí králík na jídelním
lstku a požívá se tu jako pravá lahůdka. Sama Paříž
spotřebuje týdně na 200.000 králíků. V Anglii jest
králičí maso tak oblíbené, že veliké spotřebě nestačí
ani domácí chov, ba ani přívoz ze zemí sousedních,
Ročně dováží se ještě do Londýna na 4 miliony kusů
králíků z Australie vo stava zmrzlém. Vláda francons
ská i anglická všemožně podporují chov králíků; maso
králičí zavedly do státních ústavů: pracoven, robu
táren, blázinců — ano i vojákům 8e podávé Uvážiti
dlužno, že Angličané u Francouzové jsou z nejprak
tičtějších a nejbohatších národů, čímž jsme vlastně
pobídnati, bychom jich i v chova králíků následovali.
Má li nám z chova králíků vzejítí prospěch, k toma
nutno řídití se dle osvědčených praktických návodů,
jež dostati lze za pár haléřů v každém knibkapectví
Mssa chotného opatřiti si můžeš tskto i několikrát
v týdno. Zabolí vás, ovidíte li někde v borách chudou
rodinu dělnickou, kterak den ze dne odkázána jest na
brambory, na trocbo černého cbleba a nechutné kávy.
A přece kolem příbytků, u cest, na příkopech atd.
tolik všelijakého plevele, z kuchyně také nějaký od
padek, s kterým by 8e spokojil králík. Pomněte, že
ženy i dcerky dělnické mohly by se naučit upravit
maso králičí kolikerým způsobem. Tolik receptů věadal
Což jen páni mohou si pochatnávati na lecjaké la
bůdce? Sami se takto netečností avou připravujete 0
mnohé zpříjemnění živcta. Prodejem nadbytečných kiá
líků zíekati by mohl i cbaďas nějaký baléř. A což
králičí kůže a kožešina není nic? Mnohým ani nena
padne, že si možno po domácku opatřiti z králičí ko
žešiny lacincu obav u teplý šat. Králičí kožíšek, če
pice z králičiny, rakávník atd. snadno takto získaný,
zajisté velmi by prospěl dětem v cajsových šatičkách
a v chatrné obavi zimou se tetelícím. Už z tohoto
ohledu měl by každý chodší otec rodiny zaříditi ai
chov králíků. — Nyní přicházejí dr obchodu různé
nepodobeniny z koží králičích, předetavající drahé kože
diny divokých zvířat cizokrajných. Upravou zanášejí
se cizozemskó továrny, zaplavujíce trhy naše svými

drahými ret — Králičí eret dá se též zpracovativ pleť na klobouky. Francousské továrny na klobouky

apotřebají srsti králičí ročně zs 40,000.000 korun.
Z méně cenné ereti vyrábějí se jemné hoaně, plstěná
obuv a j. Králičí arst spřádá se též v látky, jet we
vyrovnají výrobkům z nejjemnější ovčí vlny. Nehledic

ak ani k hodnotě mrvy králičí naskytaje se takto
idu našemu nepřeberný pramen příjmů. Co by se ve

vlasti naší dalo z .městcati sil úpravou výrobků z krá
líka, co peněz bychom ušetřili, kdybychom v té pří
čině nebyli odkázání na cizinn!? Jest proto svatou
povinností intelligentů, aby spoluobčanům svým před
utavili veliký národohospodářeký význam chovu krá
líků Semi svbě máme co nejvíce dostačiti. V podni
kavosti, šetrnosti a vzájemné službovolnosti naše síla!

Z útrob člověka. Takéjátra majívústrojí
lidském velkou důležitost Télo ka svému zdraví, a
aby lehce odolalo různým nákazám a nemocem, po
třebuje nutně i cuhra a taku. Játra starají se 0 to,
aby tyto dvě látky v těle nescházely. Játra čistí také
krov. Z ústrojů břišních hlavně ze atřev proudící
krov, dříve než ae vrátí do srdce, sbírá se ve hlavní
žilu která ji vede do jater. Krev ve střevách nasbí
rala množství jedovatých látek, které se pak většinou
v játrech uičí, rovněž tak mikroby v krvi se neleza
jící. Důležitost jater naznačaje rovněž v mich se na
cházející žluč, tolik účinkající na střevní trávení. —
Jako plíce jest1 kůže ústrojím, jímž se tělo naše
zbavoje škodlivých látek a to hlavně potem. Známo,
že pot u některých nemocných má zvláštní zápach,
ví se též, že v potu lzs nalézti různé léky, jichž ne
mocný užíval a že pot samotný jest často velmi je.
dovatý. — Nejúčinnějším čerpadlem různých jedovatin
z těla našeho jsou leivioy; v nich vyrábí se moč,
tekutina to jedovatá. Při různých chorobách jeví se
v moči větší množství jedovatých látek. Čím člověk
chorobnější, tím moč emrdatější; při normálním zdraví
jest zápach moče dosti příjemný, vůní polévky připo
mínající. Lékařským rozborem moče poznává se též
choroba. Úloha ledvin jest tedy velmi důležitá, což
posouditi lze i z toho, jak téžké příznaky povetanou,
když ledviny následkem zánětu vypovědí své služby.

Z milosrdemství. Německýcísař VilémII.
věnoval spolku na záchranu děvčat a na potlačení
obchodu A děvčaty jednou pro vždy 1000 marek;

spolku na zvelebení chovupod přispívá ročně 50.000markami.
O českém sochařství zvláštěna Hrade

cku. Článek toboto názvu doplňajeme ještě zprávou,
že závod p Ježkův v Hradci Králové konal nedávno
leštěné práce z červeného mramoru aliveneckého na
zdejším zálož. a úvěrním ústavu a některé sochařské
ozdoby na domě okresním, o nichž velmi chvalně vy
slovil se professor Sucharda a projektant architekt
p. Kotěra. Posledních prací súčastnili se dva sochaři
p. Ježek a p. Čermák.

Nové koření a hřebíček. Novékoření
jsou nedozralé, sušené bobule věčně zeleného stromu
pimenta, dosahujícího výše na 13 m. Kmen bývá aš
25 cm tlustý, hladkou korou pokrytý. Vyskytá se ve
střední Americe 8 na severu Ameriky jišní; většina
nového koření přichází však ze středoamerického ostrova
Jamaiky. Nové koření má jemný aromatický zápach,
obsahujíc až 4*/, aethorického oleje. — Hřebíček jsou
sušená poupata stromu caryophyllus aromaticas. Je
to strom na 12 m vysoký, s kmenem rovným a ho
molovitým košem. V Číně byly břebíčky prostředkem
ke žvýkání již r. 226 před Kristem. Počátkem 4. sto
letí věnoval císař Konstantin papeší Sylvestroví mimo
jiné dary i 150 liber hřebíčku. Původně byl břebí
čkovník domácím na Mollnkách a jižních Filippinách,
nyní pěstuje se též na Sumatře, Malacce, západoin
dických to ostrovech a v Zanzibaru. Kořennon látkou
hřebíčku jest aetberický olej, jehož lobsahuje asi
189/,. | Hřebíčkn užívá se jako koření a jost též
součástí k různým přípravkům lékárnickým.

Palmy jako ozdoba naších chrámů.
Ko zprávě této, uveřejněné v jednom z posledních
čísel „Obnovy“, dlužno dodati, že palmy p. Kňoarkem
v Dobrašce hotovené, o nichž jako o velmi hezké o
zdobě chrámové jsme se zmínili, nejsou hotoveny anad
2 nějaké látky nebo papíra, nýbrš z listů skutečných
palem, uměle impregnovaných a tudíž vytrvalých na
dobu velmi dlouhou.a

Konkurs.
Všeodborové Sdružení křesť. děl

mictva pro král České míní zříditimísto

úředníka spolkového.
Základní služné s tímto úřadem spojené činí

900 K ročně. — Toto místo bude obsazeno pro
visorně do příští valné hromady; v případě
neschopnosti může Be úředníku i před valnou
hromadou dáti měsíční výpověď.

Žadatel musí prokázati: stáří nepřesahující
85. rok, bezúbonný život minulý, úploou znalost
křesťanského socialismu, odborové stránky a ve
dení veškerých spolkových záležitostí, povšechné
zdraví; osvědčené řečnictví jest nejdůležitějším
požadavkem.

Na toto místo mají v první řadě nárok svo
bodní členové Sdružení, dlonholetí zkušení členové
jednot katolických a v drubé řadě stoupenci křeat.
socialní vůbec. Stav nerozhoduje. Přijatý úředník
musí napotom bydleti v Hradci Králové.

Lhůta pouze písemného přihlášení končí
1. dubna 1905. Po zvláštní zkoušce ustanoví se
den nastoupení dle dohodnutí.

Josef Karásek,
starosta.>],,,.,.óó6114ťé
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V katolickém Rakousku.
I

(3) Byla skončena schůze v katolickém
spolko. Chudý tkadlec sděluje mi plaše, jak
se oslazaje živct jemu i jiným upřímným ka
tolíkům v židovské továrně, kde jsou zuměst
náni. Mimo jiné mi řekl, jak pechodil, když
se dovoloval, aby směl v pátek účastniti se
křížové cesty. Židovský továrník se na něbo
utrhl: „To už zas chcete jít při křížové cestě
tapit židy, viďte?“ Prostomyslný tkadlec ovšem
si nevzpomněl, že by rozjímáním o utrpení Kri
stovu směla mohl urážeti — židy oynější, kteří
přece aspoň před čeřejností zločin fariseův a
zákonníků neschvalnjí, Ovšem že v tá továrně
socialističtí egeoti obdrželi dovolenou ibned,
jakmile jí potřebovali k protikatvlickým rej
dům. Tkadlec onen nesměle dodal, že by se
snad moblo o tom něco napsat do „Obnovy“
— ale hodně opatrně, bez udání místa; jinak
by přišel hned o chleba. Poněvadž jsem spěchal
s odchodem, řeki jsem mu, aby všecko prav
divě vypsal, že to vytiskoeme 8 vynecháním
toho, cv by moblo jeho existenci ohrožovati.
Dělníkslíbil, ale pak se chudák jinak rozmyslil;
nic se nedivíme, že čekáme oa onen dopis posud,

Jiný příklad: vypravoval mi jiný kato
lický řečuík, co předcházelo, než proslovil sc
ciální úvaba v katolickém spolku; členové
snažně ho žádali, aby proti židům nemluvil ani
slovo. Af nenvádí ani fakt všestranně doká
zaných. Řečník jim vyhověl a v celé přednášce
vůbec nepropostil z úst slovo „žid.“ Kdyby se
byl tak dalece zapomněl, že by mo uklouzla
třeba sebe spravedlivější a zřejmými důkazy
opřená antisemitská věta, bývalo by pro kře
sťanské sociály zaměstnané u židovských firem
zle, velmi zle. Takových příkladů je na kopy,
jak pro bázeň před židy bojí se chudý katolík
statečně vyznati své přesvědčení a pověděti
ploou pravdu o sociálních poměrech.

FEUILLETON..
Ohnivá láska.

Píše J. S—a.
IV.

Když Francek vyslechl tatíkovu romanci,
probodil zamyšleně: »Vám se to, tatínku, pěkné
mluví; vždyť proti Vašim námluvám nikdo nic
neměl. Dědeček z maminčiny strany byl tolik roz
vážný a hodný! Ale proti mně se kasá starý vzte
klivec, jako bych byl nějakým zlodějským pobudou.
Že jsem mu vyvedl jednou čtveráctví, mstí se
jako Turek; a přece jsem už kolikrát řekl, že
mne ten kousek dávno mrzí. A bez Bětušky by
ten můj život byl jako na poušti. Čím víc se
snažím zůstat chladným a učinit Horálkovi po
vůli, tím víc mne to k Bětušce táhne. A já vím,
že by ten děda taky jí život otrávil, kdyby ji dal
jinému než mně. Je to pěkný tátal Trestá vlastní
dítě jako pobsn.« — —

© »Inu, co je dělat ?« krčil rameny starý sedlák.
»Musíš trpělivě čekat, časem se může poddat
všecko. Trpělivost přináší růže. Až k tomu bude
dobrá příležitost, já s Horálkem sám nějaké moudré
slovo promluvím. Ale zatím ho daremné nezlob!«

Horkokrevnému Franckovi se tohle napo
menutí líbilo jen na chvilku. Zapomněl na to tak
brzo jako Bětuška na časté řečnictví svého tatíka,
A tak za bvězdné noci došlo zase k pěknému
romantickému setkání s koncem ukrutně prosai
ckým. V hluboké, tiché noci ozvalo se na zahradě:
haf — haf — hafhafhaf.« Ale hned na to násle
dovalo pronikavé vytí pejskovo: povím — povím
— povím. Vořech bědoval, jako by ho na nože
bral. A v zápětí na to rozkřikly se nehorázně
dva mladé mužské blasy. A než se Francek vzpa
matoval,už se ocitlv nerovnémzápases chasníky
Horálkovými. A te se mu nepodařilo přesilu pře
konati, delo se 1 pod černým závojem noci lehce
poznati z hlasu nešťastného brdiny, opouštějícího
bojišté: »Tohle jste chasníci? To jste kati, rasi
jste. Hanba! Takhle přepadat poctivého chasníka.«

A za Franckem letěla zase odveta: +Mýyti

V Hradci Králové, dne 24. března 1905.

Leč obratme list. Jsou továrníci v kato
lické církvi pokřtění, kteří proti dělvictvu
upřímné katolickému vystupují ještě bezohled
něji nežli žid. Někdy v židovské továrně po
přává se katolíkům větší svoboda vež v závodu
zarytého křesťana-pokrokáře. Jsou však také
majiteli továren wužové smýšlení katolického.
A kdy pak ti vystapují proti socialistům tak
bezobledně jako žid proti křesťanským socia
Jům? Kdyby katolický továrník šlápl „sou
drabům“ na kuří oko, bude vláčen nejhorším
kalem v desíti socialistických žarnálech; po
špiněnou čest by neočistil obranou sebe pocti
vější. A soudrazi s obzvláštní vyškoleností už
to dovedou zaříditi, aby se jim za jejich nej
nespravediivější pomluvy nic nestalo. Chtěl-li
by je napadený aspoň někdy zkrotit, musil by

odstoopiti práci přímo obrovskou a soudruzi
" za této příležitosti bránícího se kousali,

napadali zase od jiného boku. Kdo si rozlije
ocet se socialistickou žurnalistikou, snáší ho
tový očistec, byť by byl člověkem nejpoctivěj
ším. Faktnm jest, že v tom „zklerikalisovaném“
Rakousko soáší v závodech židovských i ně
kterých křesťanských odvislý katolický pro
letář hotové mučednictví jak od fabrikanta, tak

socialistických dělníků; a na
druhé straně v tomtéž „zklerikalisovaném“ Ra
kousku dělník socialistický požívá největší
svobody; jemu se dává volnost a často i po
moc k nepootivému boji proti katolické církvi,

Sedím jednou ve vlako s nádražním ko
sírem. Začal hned sám o nábožeuství a řekl
bez dlouhých okolků, ža jest horlivým přívr
žencem katolického hnutí. Sám odbírá a jiným
půjčoje několik katolických časopisů. Poklad
ník u dráhy a horlivý katolík! — Rarita. Ale
také se zmíuil o tom, že už bo jednou šéf
volal k raporta a důvěrně se bo tázal, proč
se s klerikály tolik bratříčkuje. Prý by mo
to mohlo Škodit v karieře; ať jest tedy opa
trný! — Proč bych tomu sdělení nevěřil?
Úředník u dráby, jejíž majitelé jsou židovští
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=—=—=—=—————
dáme na pamětnou, ty noční výre! Jen se ještě
jednou opovaž a my té zmalujeme, že tě vlastní
táta nepozná.« —- Francek chudák ještě před chvílí
nevěděl, jaké náhlé přechody jsou v lidském ži
vobytí možné. Bylo mu, jako by byl stržen z rů
žových obláčků přímo do kaluže, Takové nadšené
vukrování, tak něžná slova — a nahle všecko se
změnilo v nehorázné rány a nadávky. Konečné
na venkově jsou takové přechody velmi časté. —
Ale Francek toble už tak nenechá, musí schystati
odvetu za tak nekřesťanské přivítání, Aspoň té
slotě štěkavé zavře nectnou tlamičku nadobro. Na
toho Vořecha měl smutný brdina dopal největší;
ta bestie ho vždycky vyslídí a spustí rámus, jako
by chtěl Francek nejmíň půl vesnice vypálit;
vždycky ten pes přivolá jiné hrubiány; celý mlýn
od Vořecha až k starému Horálkovi jest neurvalý
jako doupě loupežnické. Aspoň dnes Francek Vo
řecha šeredné holí poznamenal; jinak by byl pejsek
tak pronikavě nelamentoval a neutíkal. Co taková
skromná fialka, jako je Bětuška, musí v té spo
lečnosti zkusit!

A Bětuška zkoušela opravdu jako v tatar
ském táboře. Hned potom, když hoši v zahradě
úkol otcem uložený až příliš důkladné vyplnili,
děly se ve mlýně věcil — Ouvé,ouvél -- — Bě
tuška se s tím nadělením ani Franckovi nikdy
nepochlubila,

Za týden byl v městě trh. Jak to oba mi
lenci zařídili, že se zde nepozorované sešli, o tom
se nikdo z mlýna nedověděl. +Ach, Francku, ty's
tomu našemu Vořechovi dall Kulhal čtyry dni,
než se vylízal. A já jsem musela zkoušet i pro
toho psa.«

»Však mu to slotě patřilo. Bodejt, budu
čekat, až se mi zakousne do nohy| A poslouchej,
toho dédka Vašeho zabiju, na mou duši že bo

na mne ty dva neurvalce jsko na vlke, pak —
pak uvidíš, že ho někdy zabiju; já už to nevy
držím.«

*Rány Boží, Francku, ne; pamatuj, co před
sebe bereš; vždyť je to přece jen můj tatínek.
Pro pět ran Krista Pána nela

S n —— ——
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kapitalisté, musí býti se svým katulictvím ve
lice opatrný, i kdyby jinověrci anebo sociali
stovi ani stéblo křížem nepřeložil.

Co je vzorných učitelů, kteří si ještě zu
chovali neotřesené katolické přesvědčení! Ale
aby vždy vystupovali jako ueohrožení katolíci,
toho od nich nežádejte. Oni musí dělati jen
plaché Nikodémy, aby nebyli strhání jako
největší nepřátelé pokroku a uároda v pokro
kovém tisku. To mu ještě pokrokové listy mi
lostivě dovolí, aby vystupoval úředuě při put
ných příležitostech jako representaut Školy
s katolickými dětmi, běda tmu však, kdyby 6e
opovážil jít do kostela mimo povluný dozor
nebo kdyby Šel veřejně k sv. zpovědi! To by
poznal, jak těžko se v „zklerikalisovaném“ Ra
kousku po katolicko žije. V katolickém spolku
koná se poučná přednáška třebas rázu mimo
náboženského, třebas cestopisná, přírodovědecká
a pod. Ale katolický učitel ani tehdy nesmí
se do schůze dostavit, cítí-li, že ho Ššpehují
aspoň dvě slídivé oči kollegy-pokrokáře. To by
bo stihla okamžité pokroková klatba. Vzpo
mívám, co všecko musil přetrpět již před osmi
lety pro své katolické přesvědčení p. řídící
Špaček z Kušátek. Nejen že byl přepadán vášni
vými oovinářskými články, ale postlány mu od
„pokrokových“ mužů pobledky adopisy 8 obrazy
a poznámkami tak sprosťáckými, že člověk
trne, k jaké úrovní ta pokroková vzdělanost
dospívá. Tak byl mrskán vychovatel, který
vzdělává mládež svěřenou tak vzorně a svědc
mitě jako málo kdo.

Jsoa i jiní intelligenti, kteří upřímně
skatolickou církví cítí, Ale žádejte od některého,
aby veřejně něco pro společnost otevřeně ka
tolickoa učinili! Poprosí vás důvěrně, abyste
ho nevystavovali jízl“vým úšklebkům a vášni
véma poplachu protikatolického tisku. A uči
ní-li vám přece po vůli, odhodlá se k tomu se
srdcem tak těžkým, jako by směl jíti na pc
pravu. Mačednictví katolické církve trvá dále
a Šíří se, pouze forma Be mění.
o ——

Francek těžce oddychoval; bylo mu Bětušky
tolik líto, mrzelo ho, že se dal najednou vášní
tolik uchvátit ...

Za dva dny po trhu soptěl bněvivý pan otec
jako posedly, až Rětuška strachy umírala. Co se
stalo? Vořech přiběhl do šalandy, najednou se
začal svíjet, pronikavé vyl, až se natáhl na po
dlahu a zůstal bez hnutí,

»Tohle je dilo Frantovo,« rozhodl hned Hc
rálek; »já vím, že ten ničema to dobré zvíře o
trávil. Ten lotr je všeho schopen. Ale tohle nema
darováno, to ne, to ne. Počkej, já ti zatopím. A
ty se ani, Běto, nepřetvařuj, jako bys se s t-m
taškařem nescházela! Ale to ti povídám, jak Frantu
uvidím večer u naší zahrady, že ho zabiju; dám
mu sekyrou. že bude po něm hned, kdybych měl
proto třeba šibenici dostat.«

»Rány Boží, tatínku ne! Pamatujte se, co
před sebe berete. Však to ani ještě nevíte, proč
Vořech pošel. A k vůli Vořechu byste chtěl zabit
chasníkal Pro pět ran Krista Pána pamatujje se.«

Jdi pryč, jdi pryč, nebo tě uhodím. Ty mne
prostopášná holka, ještě do hrobu přivedeš.«

Tentokrát plešatou hlavou pana otce pro
blesklo podezření velice odůvodnéné. To mohla
vědět Bětuška dobře. Francek zkrotil na vždy ští
kavou šeJmu zcela jednoduše. Měl za sebou dlouhou,
mrzutou zkušenost; proto vyrukoval na psa místo
s holí — s krajícem chleba. A že se s vlídností
třebas falešnou vždycky víc dokáže než krutou
sečí, to se osvědčilo i nyní. Vořech byl právě až
moc při chuti. A i ta psí nátura je příliš vrtkavá.
Hoď krobiánskému hafanovi něco na zub a hned
se z něho stane beránek. A Vořech si konečně
myslil, že je přece líp dostat něco do huby než
přes hubu. Měl taky své zkušenosti a už věděl,
že boj s Franckem není právě nejvděčnější. A tak
se dal podplatit; spořádal krajíc v minutě a ještě
vrtěl ocáskem, na znamení kompromissu a že by
rád znovu od repetice. V ten okamžik ještě ne
pocítil, jaký danajský dar obdržel. Do chleba byla
totiž úkladně vpašována praobyčejná smůla, která
při použití zevně znamenitě může prospívat, sle
kdykoli se polkne, dělá ukrutnou svízel jak člo



I pro etudujícího ua universitě jest ho
tovým mučednictvím, prohlásí-li otevřeně, že
jest upřímným katolíkem. To byste měli sly
šeti ty jízlivé úšklebky jeho akademických
kollegů, kteří sice v theorii horují pro svo
bodu myšlení, ale sami bezmyšlenkovitě pří
sahají na průzračně lehkomyslná dogmata té
či oné „vědecké hvěsdy“. Kollegové začnou mu
před oči klásti všecky možné — skutečnéi
vymyšlené — chyby katolíků; a odkazuje-li
je katolický student na obranné spisy katoli
cké, ozve se jen potupný smích. Těch spisů
pánové nečtou; ve své vysoce „vyspělé soud
nosti a nestrannosti“ mají za to, še by své
pokrokovosti smrtelnou ránu zadali, kdyby se
odhodlali— popřáti slyšení straně
zákeřně přepadané. Nelze si na př.
jinak vysvětliti leč hotovou bezmyšlenkovitostí
a soastavoým pohrdáním spisy katolickými,
že také studentszá intelligence ©považovala
prohnaný helvetský pamflet Lžipogiův za vzá
cný historický dokument o Husovi a dle něho
přednášky své pořádala. A tito pánové pohrd
livým posměchem odbývali každého katolického
intelligenta, který se odvážil nestranné a kri
ticky o našich dějinách přemýšleti.

Jak nad míru vlídně v našem státě za
chází se se sociální demokracií, i když tato
napadá katolickou representaci probnanými
nepravdami a 8 vášnivostí přímo barbarskou,
o tom by se dala napsat hezky objemná kniba.
Na ukázku jenom něco. Na Chlumecku rozši
řován minulého roku v květnu prolhaný soci
alistický pamflet „Jak povstali svatí“; v pam
fletu tom se na př. mimo jiné tvrdí, že Otcové
církevní teprve v Efesu po velikých hádkách
a rvačkách prohlásili Krista za Boba, u od té
doby prý se masí věřiti v Krista jako v Boba.
Taková nestoudná lež, kterou by se styděl
sám žid pronésti, tiskla se u nás a rozšiřovala
bez zakročení se strany pokrokového tisku,
bez překážek se strany státní censury. Kaplan
jedné osady na Chlamecku v neděli po Božím
těle měl kázaní o Božském srdci Páně; při té
příležitosti zmínil se 0 onom rouhavém pam
fletu a varoval před kupováním snůšky tak
ničemných lží. Hned na to však byl napaden
mstivým socialistickým tiskem; v „Záři“ se
o něm tvrdilo, že prý místo kázaní onu bro
žuru „8 gustem“ věřícím předčítal; pak prý,
aby se u svých představených ospravedlnil,
hrozil, že dá zavříti (I) každého, kdo si tu bro
žuru koupil, atd. Kaplan zaslal opravu zod
povědnému redaktoru „Záře“. A čeho docílil?
Za měsíc mu vrácen poštou dopis zpět s touto
poznámkou, že redaktor není v redakci k „na
trefení“. Pod tím ještě připsáno: „Ani po
drohém avisování nebylo vyzvednato.“ Zaslán
tedy přípis policejnímu řiditelství v Praze,
v němž si stěžováno, že 8e nevěnuje vydávání
„Záře“ povinná péče, Nechť se sdělí, kde zod
povědný redaktor bydlí. Tu teprve byl zodpo

věku, tak zvířeti, A tak svou mrzkou úplatnost
zaplatil Vořech životem. — A starý Horálek o
plakával tklivě »dobré zvíře«, o které ho »ničema«
člověk připravil. Spřádal si ve své prosté (filosofii
docela takový myšlenkový závěr, že takový dareba,
který dnes otráví Dsa, může jindy lehce namíchat
jedu jemu — starému, poctivému muži. Tuhle
(ilosofii by si byl nedal vymluvit ničím.

Za dva dny měl Horálek na dvoře už hií
dače většího, statnějšího. Trocbu ho zlobilo, že
se nový hafan nevztekal tolik jako on sám. Inu,
Taksl měl už za sebou hezkou řádku let, rád si
pohověl a po dlouhé hlídačské praksi přišel k té
zkušenosti, že se nemusí hned do každého cizince
pouštět jako do cikána.

Starý Horálek dělal nad klidnou letorou
čtvernohého pomocníka kyselý obličej. Holku ne
pouštěl sic z otcovské lásky a starosti nikam, jen
aby se s Franckem na delší rozhovor nesešla;
ale přes to věděl, že ji sotva sám uhlídá, Přivázat
ji provazem k pelesti přece nemůže a kdo mu
poví, zdali se Francek někde kolem plotu nepo
tuluje? Taksl je většinou ticho, a bafne několikrát
jen tehdy, když se vleče kolem zabrady některý
rozjařený kmotr z hospody s hlasitým zpíváním.
Na takové věci přece Horálek Toxiovo aviso málo
potřebuje. Škoda Vořecha| Ten uměl jinek hájiti
čest Horálkova domu než tenble starý lenoch, Pan
vitc aspoň se kojil nadějí, že na té samotě Taksl
při dobré dresuře něčemu se přiučí.
stanou se psi vždycky kurážnější, než když se válí
v městě pod stoiem. Ale nástupci Vořechovu se
do učení nějsk nechtělo; nedal se lehce uchvátiti
prudkou vášní, ačkoli se mohl příkladem vzte
klého Horálka lehce nakaziti. | Minuly už čtyry
týdny, a Takslova snášelivost byla stále stejná.
Bětušce tato okolnost znamenitě svědčila, byla
jaksi spokojenější a veselejší. Ale podivnol Mi
lujícímu a starostlivému otci se ta její spokojenost
přostávala líbit. Stávají totiž i takové okamžiky,
kdy i milující rodiče neradi vidí na dítěti veselost.
A proč starý Horálek se při úsměvu Bětuščiné
vždycky zamračil, to uhodne každý mladý mi
lenec. Ale kdyby byl starý Horálek věděl, že ten
huňatý Taksl ke všemu svého pána přivede do
velkého neštěstí!...

vědný redaktor protokolárně vyslechnat a vys
mlovil se, že dochází do rodakce jen v pondělí
a úterý. Jindy tam sedí Antonín Svěcený, který
jeho adreesu zná; ostatní personál prý neví (?!),
kde zodpovědný redaktor bydlí, a oprava přišla
asi (I) v den, kdy -Svěcený v redakci nebyl,—
Na, a co se mělo po tomto „opřímném“ vy
znání zodpovědnému redaktorovi státi? Socia
listiští redaktoři dovedou vyklouznouti epra
vedlnosti jako úhořové. Lhou a pomlouvají
katolické representanty koždýden; a kolik jich
za svoji velkovýrobu lží bylo potrestáno?

Když byl konán porotní soud nad de
fraudanty Svatováclavské záložny, tu „Právo
lidu“ přímo vášnivě napadalo kněžetvo vůbec
a neohlížejíc se na paragraf, který zapovídá
v průběhu přelíčení působiti na porotce, činilo
přímý nátlak, jak mají rozhodpati. To bylo
den ze dne. A co se za to stalo zodpovědnému
redaktorovi? Kdyby stál před soudem žid a
katolický žurnalista jen řádkem v tom směru
zavadil, bylo by také tak? Ocitne-li se sociali
sta před porotou, pro urážku kněze nebo ka
tolické víry, pošle mu hlavní štáb advokátů,
kolik mu libo, kteří už bo dovedou z největší
bryndyvysekati.Katolíkvšaki proti mstivému
a nepoctivému udání socialisty těžko se hájí;
masí obyčejně podstoupiti obranu na vlastní
pěst a poněvadž Istivých „knifů“ socialistických
nezná, podlehne. Tu vinna ovšem také naše
slabá organisace.

Proti faráři Krounskému dp. Mimrovi
napsány do „Záře“ v holvetsko-židovském
zpracování nejnesmyslnější lži, jichž prohnanost
musil každý slušnější evangelik tamější od
soudit. A pisatel u vědomí své prolhanosti a
nepoctivosti, aby aspoň trochu se zabarikádo
val proti poctivé odpovědi, hned připsal, že
bade farář „tiskovou ligou, bandou klerikáluí
na potírání pravdy“ přinucen lživě se vykro
covat. Prý podivné by bylo, kdyby oprava ne
byla zaslána. To by prý „náčelníka tó bandy
klerikální mohla ranit mrtvice“ A teď se
braňte proti takovým prolhanostem, snažte se
sotřásti se svého roucha dokonale kal na ně
metaný! Pražští soudruzi srafinovanou drzost
překroutili řeč dp. Dlouhého-Pokorného na
veřejné schůzi proslovenou, a jakkoli se na
padený třikrát hájil, jakkoli se odvolával k po
sluchačetvu, lhalo se vesele tiskem dál totéž.
Pak se braňtel .

Vymazlená socialistická žurnalistika ne
maosí právě vybírati opatrně prostředky k ne
pěknému znásilnění volnosti a cti katolictva.
V „zklerikalisovaném“ Rakonsku jest katolíku
dasno.

Obrana.
(8) Herbemova odpověď. Na můj článek

nazvaný „po kolínském sjezdu“ odpovídá p.

Právě se vyhoupl ze zálesí nad obzor stří
brný srpeček měsíce, když Běta s Franckem u
sedla na lavičku pod hrušní, Francek dovedl Taksla
různými úplatky tak si nakloniti, že se již mobl
odvážiti dokonce do zahrady. Hunáč z vděčnosti
při příchodu Franckově nikdy ani nebafl; však
mu to mlčení vynášelo víc než Vořechovi nej
vzteklejší povykování. Pak měla vychovací metboda
Horálkova něco dokázat! Dnes se to milencům
zvlášť příjemně sedělo. Hoši spali po krušné práci
jakozabitíastarý Horálekbylv limbu taky.Teď
pustili oba milenci ze zřetele všecka bezpečnostní
opatření, Viděli jen sebe, myslili jen na sebe. Až
v tom náhle ozval se za dvorem chraplavý hlas:
»sTeda dobře, teda dobře; když ty mě, vzteklá
Kačo, z chalupy vyháníš, když's mně dala hrncem,
že jsem si trochu víc na zlost přibnul, teda jdu
do hospody zas. Budu pít na zlost ještě víca ne
vrátím se leda až v pátek, rozumíšle A v tom
už vyrazil Taksl z boudy na dvůr a zahafal na
kmotra hodně důrazně. Ale už dostal huňáč do
hřbecu kamenem, až se rozkatil k útoku. ještě
vášnivějšímu.

»=Rány Boží,« vzkřikla Bětuška ustrašeně a
už běžela ke komoře jako splašená laňka. Ale už
klapaly taky dřeváky pana otce, který se bned
po tom povyku probudil. Opilý strejda zatím do
bojoval a vytratil se kolem zahrady do lcsa. Huňáč
pobíhal s divým bubováním dále. Starý hnal se
v před jako bez rorumu. A právě když šlápl na
okraj podezděné a hluboké nádrže užitečné ho

jest způsobilá, Taksl se mu vpletl pod nohy tak
neobratně, že pan otec spadl střemhlav do černé
tůně, jejíž chlad v okamžiku změnil páně otcův
bněv v žalostný strach. Starý v pudu sebezáchrany
zavesloval dvakrát rukama, ale bned musil uznati
svépomoc za nedostatečnou; proto vyrazil dvakrát
za štěkolu psa zoufale: »Pomoc, pomóócl=

. A na toto žalostné vyzvání stál v šesti vte
řinách u nádrže — sám Francek. Vedle vyjícího
psa leželu opuštěná hůl, která nyní místo tance
ne Franckových zádech posloužila dobře k záchraně
starého života,

Když staroch vybředl, prohodil Francek:
Vidíte, dědo, že nejsem tak zlý.«

dr. Herbenk „čase“ Udno 14. březnaa volísi pro vývodysvé me u velmipohodlnou.Jádro sporu, vyvolaného „Časem“ tvrzením,
že kněžetvo katolické nemá žádných zásluh
probazenských, pustil ze zřetele a rozepsal se
o stránce vedlejší. Řekl jsem proti „Času“, že
kněžetvonepotíralo mladočeskoustranu pro de
mokratiem, nýbržpro protináboženský
liberalism. Herben však nechce popustit
a jako černokněžník ve své „Besedě“ „přede
říkadla, dělá kouzla a cituje dokonce na pomoc
dra. Ed. Grégra z roku 1874. Tedy ten Grégr,
jenž tolikrát byl v „Čase“ skritisován, še na
něm ani jedna dobrá nit nezůstala, pojednou
jest Herbenovi závažnou aotoritou. Jakjsem
pravil, černokoěžnictví, metamorfosy|

Bylo by vlastně mou povinností krok za
krokem Herbena vyvraceti, ale úkol ten ob
staral za mě laskavé jiš sám. Přečtěte si jen
jeho „Besedu“, která nemůže nikomu zapříti,
že Herben důkladně potvrdil, co chtěl vyvra
ceti. Citovaný Grégr potvrzuje mínění naše do
cela. Věc rozumí 86 sama sebou, neboť čeští
katoličtí kněží, po výtce synové rolníkův a
řemeslníků, nemohou býti nepřátely demokra
tismu, ale tady nad to jedná se také o stránku
formální,jak totiž Herbeo umí překru
covati. Ostatně již Masaryk minulé napjetí
mezi kněžstvem a stranon mladočeskou cha
rakterisoval bojem náboženství jako statku
lidového proti povrchnímu liberalismu.

Podobně překroucen účel katolicko-poli
tické Jednoty. Herbeu ovšem, aby to hodně
vydalo, bájí o mnohých takových jednotách,
které prý zakládány byly proti straně Rie
grově a Palackého. Zatím každý ví, že kněž
stvo podle zdání svého nenacházejíc dosti o
pory zájmů náboženských ve straně staročeské,
proti tendencím protikatolickým založilo kato
licko-politickou Jednotu jako prostředek o
branný. Nepřátelský poměr, jak jej vymyslil
Horben, byl by se musil nutně ukázatv životě
politickém a zejména ve volbách a tu přece
kněžstvo šlo všndy se stranou Riegrovou.

Herben pak ještě jednou vzpomenav vý
roku mého, že kněžstvo bojovalo jen proti ná
boženskémuliberalismu, dokládá: „tomu nikdo
nevěří“. Uveďte pro něco doklady jako cepy,
Herben, když se mu to nehodí do krámu,
mluví sem, mluví tam a na konec připíchne:
Ntomunikdo nevěříl“ To jest ta realistická
autosuggesce, která udělila si výsada o všem
neomylně rozhodovati, ale té neomylnosti te
prve již nikdo nevěříl

Když však již Herben do toho demokra
tismu se tak zakousl, připomínám mu hezky
důrazně, že kněží katoličtí nikdy tak nenaplili
na demokratism jako on sám, vysmívaje ve
„Českému Bratru“, že v jeho redakci sedí
kotlář a švec. A takový plesirovaný invalida
opovažuje se nás mistrovati v demokratismul

Herbenovi zdálo se, že napsal nesmyslů
————————————————————

»Mohl's mne tam, Franto, radši nechat, bez
toho ten můj život nestojí za nic!a

»Proč pak jste se tedu chytal? To byste
měl divnou smrt.«

»Však se mi to neštěstí stalo stejně k vůli
tobě... ..«

Když hoši s Bětuškou na dvůr přikvapili,
zmizel už Francek v noční tmě, Ale pohnutá ka
pitola se neskončila jen tak bladce. Starý si od
nesl z oné noci silný zápal plic, tak že se čekala
docela katastrofa. A Francek jako dobrý diplomat
pratoval spolu s Bětou při této vhodné příležitosti
se vším úsilím na obměkčení tvrdého srdce. Než
se dostavil pan farář nemocného potěšit, už musil
převzíti prosebné poselství Francka a Bětušky. —
Dostavil se i starý Sehnal pohovořit, potěšit a
přemluvit. A tak srdce pana otce naposledy roz
tálo jako máslo na sluníčku. Když Horálek obrat
svého smýšlení Bětušce sděloval, dal se docela do
pláče. Ach, tenkráte tatínkovi Bětuška líbala ruku
s přerývaným vzlykotem jako nikdyl A pak se
pan otec uzdravil přece, ale byl už jako vymě.
něný. Nemobl zapomenouti, že mu nedávno
Francek otrhané hrušky a otráveného psa stoná
sobně zaplatil.

* o
“

Teď už se Bětuška nepotřebovala scházet
s Franckem za hluboké noci. Oba mladí lidé vá
žili si obratu okolností tím více, čím krušněji si
musili radostnější okamžiky vybojovati. — A když
bylo po svatbě, odváděl si Francek z mlýna Taksla
s sebou. Však to zvíře mělo na změně okolností
taky svůj podíl.

»Počkej, počkej, šelmo,« hrozil žertovně
staroch za Franckem, ejá ti tobo psá taky někdy
otrávím.«

»Vždyt, pantáto, nemáte proč, protože Vám
tenhle pes nikdy nesmí ublížit. My Vás budeme
mít vždycky rádi.«

. Staroch se obrátil a zaslzei; přece jen stím
Franckem.necbybil. Bude to -dobrý zel ..,+



málo a
hlouběji. lo prý na sněmu českém o zlepšení
platův učitelských, o vyvazení pozemkův, o
novém řáda čeledním atd. Ve všech těchto pří

ech měli Štaročeši a Šlechta návrhy zpáteč
nické. Kdyby Herben byl jeů toto pověděl,
mohl ge ho hned každý ptáti: ale kde zde pro
Běh důkaz, že kněžstvo bylo protidemokra
tické? Herben však na tuto otázku nezapomněl
a hned bez usardění doložil: „Ve všech těchto
případech kněží šli vůbec se šlechtou i v tom,
že šlechta chtěla mít právo čeledína položit
na lavici“ A my dokládáme, že obzvláště
v tomto případě Herben ohavně lže. Nelžeme
však my tvrdíce, že nejlepší přítel Herbenův,
Machar, v nynější tak demokratické době chtěl
dáti kněžím špangle proto, že hájili se proti
absolotismu svého představeného. Herben pak
názory tyto otisknuv, stotožnil se s kasárni
ckými tresty reservního lajtnanta. Nuže tak,
ryba polkla háček a třeba ji tedy vytábnont.

A jako vůbec Herben: jest často pln mou
drých sentencí, kterých nezachovává a bází na
jiného různá přirovnání, "která vlastně patří
jemu, podobně zakončil miku i ce mnou:
„Malé děti se strašívají, kdyžlžou, že se jim
žhavým uhlíkem apálí jazyk; kdyby se měl
dnešním lhářům klerikálním pálit jazyk, ne
stačilo by uhlí z celého severočeského revíru.“

Retour! Proto Herben, nejsa již dítětem
a věda, že se ty hrozbý neplní, lže tím nebo
rázněji, jak jsem dokázal. Kdyby však to stra
šení mělo se plnit, řekl bych, že na jazyk
Herbenův 8 hlediska hospodářského škoda jest

oEdého uhlíku, natož celého severočeskéhorevíra!
Poznámka redakce. Bylo sice vhod

nější odmítnouti jízlivé útoky ihned z redakce,
ale dali jsme raději slovo našemu p. dopiso
vateli, který příslušný článek sepsal. Hoj, to
by byla pro „realisty“ radost, chytacut „Ob
novu“ při podobné lži, jaké proti nám sype
„Čas“ i „Naše Doba“ přímo z rukávu, bez
azardění| Příkladů jsme již uvedli celé kopy.
Občas pleskneme příliš drzého lháře realisti
ckého přes raka věcnou polemikou, na kterou
„Čas“ a „Naše Doba“ obyčejně chytře mlčí,
protože mlčet musí; to raději tito frázisté
spředou lži nové, a to tak neomalené, že je
dovedou ztrávit s chutí pouze čtenáři „časo
pisu české intelligence“ A ty přece některé
„realistické“ odpovědi? Zase paušální, frázo
vité lži. Jedoou psal Herben, že by mohl Ob
novu utlouci, kdyby prý každou její lež chtěl
konstatovati. Vyzvali jsme jej k-dílu — ale
marně. Teď najednou by potřeboval celý se
veročeský revír uhlí k pálení našich jazyků —
které ovšem takovému frázistovi pohodlné býti
nemohou. Víte co, nechte toho kalvínskéko
pálení a odpovídejte vždycky raději — reali
sticky.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně přijat byl návrh

Derschatův, aby byl zřízen výbor parlamentní
na prozkoamání poměru Rakouska k Uhrám.
Poláci hlasovali proti. Všeněmcům však nej
méně záleží na tom, aby Rakousko pokořilo
Maďary, ba oni od Maďarů očekávají úplné
rozbití Rakouska, aby tím snáze země české a
alpské dostaly se vod moc pruskou. Hrozí
opět obstrukcí na sněmu českém, následkein
čehož vláda míní prý sněm český rozpustit.
Poslanci čeští mají postavení věru málo závi
dění hodné. — Křest. socialové vídeňští na
pondělní své schůzi vyslovili se pro zachování
říšské jednoty, jednotné armády a jednotného
celního území jen tenkrát, bude-li poměr mezi
oběma polovicemi náležitě a trvale upraven.
Jinak ať se neprodleně provede rozlaka, nic
však ať se nečiní bez vlivu 4 souhlasu rakou
ského říšského zastupitelstva. — Na sjezdu če
skoslovanské straav agrární v Přerově 19. t. m.
vysloven protest proti smiřovačkám na Moravě
a požadována bezobledná celní rozluka s Uhrami.
— V Čechách utvořena nová agrární strana
německá, k níž se již přidali četní něm. po
slanci pa sněmu českém. — Ministerský před
seda Gautech churaví.

Nový ministr zemské obrany Schónaich
prohlásil, že armáda rakouská za všech okol
ností zůstane jednotnou a velení německé. Tím
ovšem rozčileni jsou ještě více Maďaři, mezi
nimiž už také vládní jejich etrana Tiszova
prohlašuje maďarštinu jako velicí řeč a vojska
za nutnou. Mocoář dlí právě v Bodapešti, aby
o poměrech uherských nastalo vyjasnění. Po
'slání Andraesyho 8enesdařilo. Korona odmítá

dice odmítá utvoření koaličního ministerstva
a prohlásila se pro další trvání spojené opo
sice.

Ve francouzské sněmovně jedná se nyní
o rosluce státu a církve.*

€ Rasku 60 vnitřní poměry poněkud u
klid nily o reformách však mooho neslyšeti.

boje dostal do rukou japonských, nastala v ra

tímním vrchním velitelem jmenován generál
Lioěvič. Přese všechny výtky Koropatkinovi,
byl en dobrým vojákem, opatrným a chladno
krevným. Žeho nezdar provázel, na tom vinu
má byrokracie raská. Sám car ve válečné radě
v Petrohradě velmi se zastal Kuropatkina,
který jest přece ponechán na bojišti jako ve
litel 1. armády. Generál Liněvič jest stár 67 let
a už 50 let slonží na vojně. Vyniká rázností a
u vojska jest velmi oblíben. Japonci dosavad
ními úspěchy jsou jako zmámeni; až i na Pe
trohrad mají chut. Ustupující vojsko raské na
Charbin svádí s pronásledujícími je Japonci
neastálé šarvátky. O podrobných ztrátách ru
ských není dosud nic určitého, jistě však zmen
Šenu armáda ruská o 100.000 mužů. V Rasku
nařízena mobilisace nových 400.000 mužů, rov
něž v Japonsku mobilisojí nově. Také nové
peněžní půjčky uzavírají se na obou stranách.
O míra nemůže býti ani řeči. Boj až do vy
krvácení!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecósmí. Vyznamenání:p. Váci.

Jílek, k. a čestný konsist. rada, notář a děkan
v Petrovicích (arcid. Pražské), jmenován čestným
konsist. radou. Ustanoveni jsou: p. Dr. Karel
Kónig za koop. v Starém Městě (u Trutnova), p.
Mat. Kačer za výpom. kněze v nemocnici Milo
srdných bratří v Novém Mésté n. Met, p. Jos.
Smíšek, koop. v Klášterci, za administr. do Č. Pe
trovie, p. Frant. Lexa, koop. ve Stokách, za koop.
do D. Libehav, p. P. Kosmas Pytlík, O. Praem.,
za administratora do Senožat, p. P. Odo Vorlíček,
O. Praem, za kaplana do Humpolce, p. Frant.
Nosek, kaplan v Necbanicích, za kaplana do Hořic,
p. Kliment Němeček va zámeckého kaplana v Žam
berku, p. Frant. Peťfura (Litoměř. diec.), za zpo
vědníka v klášteře Kocléřovském, p. Vít Kaska,
katech. v Červ. Kostelci, za katech. na dívčí
škole v Náchodě.

Jubileum kněžství. soletou památku
avého vysvěcení v Hradci Králové oslavují letos vdpp.:
Št. Dvořák, děkan ve Skutči, Frt. Douda, farář v Do
baličkách, V. Ebl, farář ve Schwarzenthalo, Joa. Hájek,
farář ve Vel. Borovnici, V. Havla, farář v Pěčíně, G.
Chmelíček, děkan v Dol. Kralovicich, Jos. Kavan,farař
v Záloňově, P. Met. Laudín, O. S. B., farář v Machově,
Jos. Pohl, farář v Lukavici, Ant. Seliger, farář ve
Stračově, Dr. Frt. Šulc, professor bohosloví v Hradci
Králové.

Sv. biřmování adílel u Panny Marienejdp.
biskap Dr. Jos. Doubrava dne 2%. t. m. ráno studu
jícím z gymnasia, reálky, paedagogia, obchodní aka
demie a z odborné školy zámečnické. Jeho Biskupská
Milost předeslal velmi případnou promlava o štěstí,
jaké člověk nal zá v Boba. Dovodil, že pravé, nezka
lené štěstí bez Boha jest nemožno. Svátostí sv. biřmo
vání přijalo na půlpáta sta středoškolských etadentů.

Ve schůzi městské rady Králové
hradecké dne 20. března t. r. asneseno: ©Měst.
divadlo Klicperovo zadáno bylo na den 8. dubna t.r.
pro koncert El. Buchtele. — K žádosti p. učitele
Josefa Štrégla prodána mu byla stavební parcela
v bloku 0 ve výměře 14073 čtv. sáhů, 1 čtv. sáh
po 7 K. — Schválen byl vávrh vodárenského odboru
na snížení ceny vody užitkové panu F. Hlávkovi pro
lázně jeho do té doby, pokud obec nepostaví své
vlastní lázně. — Zároveň pan F. Hlávka se vyzve,
aby podal návrh na poskytnutí výhod pro koupele
městských chudých. — Schválen byl městskou policií
předložený seznam osob, kterým by svěř:no býti
aohlo uzavírání vody v městských domech a správě
vodárny uloženo, by dale jim potřebné instrakce. —
Návrh živnostenského odboru ve příčině šetření o žá
dostech zdejších živnostníků za sleva daně výdělkové
byl schválen, — Žádost paní Kamily Skfivánkzvé za
za koncesi hostioskoa pro dům č. p. 13. zde ©po
stoupena městskému zastapiteletvu. — Návrb zem
ského spolku pro chov drůbeže, aby prodávány byly
drůbežaické prodakty na zdejších trzích dle váby na
ten čas, nebyl schválen. — Schválen byl návrh pana
Fr. Černého, mistra zednického, na změnu fasady va
uovostavbě na parcele číslo 9. v bloka 0. — Panu
J. Komárkovi uděleno bylo povolení ku postavení no
vého domu na stavební parcele číslo 10 v bloku U.
— Paní F. Riemrové uděleno povolení ku postavení
kolny a obytného domku na prodaném jí pozemku
u Střebše. — Schválena byla koopě 10 g kuinitu
pro meliorací luk Březhradských.

Čtvrteční přednášky odborně vzdě
lávací, pořádané za pomoci technologického musea
v Praze zdejším průmyslovým moseem, těší se značné
pozornosti živnostenských krabů našich. O prvním ve
čera přednášel p. insp. Leop. Weigner „O úpravě
úvěra a platebních podmínek“. Přednáška sledována
byla bedlivě četně shromážděným obecenstvem, velkou
většinou ze živnostníků a obchodníků se skládajícím,
se šivým interessem a vzbudila místy binčný souhlas
s přesvědčivými vývody p. přednášejícího. Přednáška,
jejíž obsah neměl by jen tak brzo z mysli přítomných
živnostníků vymizeti, vyšla ve sbírce rozprav živoo
stenských, vydáraných nákladem Ustředníhospolku
živnostníků moravských v Brně a zaslouží co nej
většího rozšíření i mezi naším živnostnictvem. —

Drabou ještě četněji navětívenou byla přednáška p.
inž, Břet. Setlíka „O acetrlénu.“ Pan přednášející

na malém poknueném přístroji k vyvozování plyna
acetylénového, system Fr, Novák vKrál, Dvoře, před
vedl veškerý postap výroby, čistění i používání plyno
tohoto, osvětlil veškeré jeho přednosti, ale nezamičel
ani jebo vady. Vyvrátil veškeré přebnané obavy z vy
buchnatí acbázejícího plynu, správač dovodiv, že jen
naprostá neznalost neb uudbalost při zacházení s pří
strojem může přivoditi výbuch. Odporačoval zavedení
jeho všade, de jeduá se o jasně bílé, kl'dné a při
tom vzduch neznočisťající světlo, zejména pro ne
mocnice, sály zábavní, ústavy atd. Vzpomenul také
značně vyvinntého českého průmyala zabývajícího se
vyráběním těchto přístrojů a zaváděním tohoto světle,
který činí zbytečným zakupování podobných přístrojů
z cisiDy.

Divadlo v Adalbertimu. Lidováhra a
pravená dle povídky Kosmákovy „Jakou našel Jakub
metlu na zlou Teklu“ vzbudila v obecenstvu širší zá
jem, který se zvlášť projevil při jejím představení
v Adalbertinu dne 19. t. m. Hra tato ovšem nehonosí
se zvláštní uměleckou propracovanosatí, nicméně její
děj, vzatý ze života lidu našeho, není prost zajíma
vosti, v mnohém pak ohledu vyniká nad různé, bez
cenné, pikantní kusy cizokrajné. Oživena-li bra tato
procítěním, jaké při provedení jejím 19. t. m. pozo
rovati bylo, pak věru hodí ee i obecenatva vyspělej
šímu. Hlavní úloha Tekly v rukoa el. Švarcovyne
mohla býti ani lépe sebrána, Z herecké routiny aleč
niny na každém místě vyplynula jasně ráznost Teklina
a konečně její pokoření Jakubem. Mařenka umělecky
předatavila sl. Novohradská, která v ladném ústroji
svém živě ukázala kus toubyplného ardce dívčího, jež
se zračilo také v labodném zpěvu. Beze vši nacenosti,
jistě a nelíčeně vedla si al. Náhlíčková, jejíž Baruška
nemálo so všem zamlouvala, Žid Šimek byl skvostně
podán routinovaným hercem p. Beránkem; jeho mluva,
pobyby a celý ústroj snoubily se v podařeném typu
žida. Pan Dvořák v úloze Jakuba svým klidem a
opravdovostí, která se pří jeho uměleckých výkonech
jevívá, i tentokráte velini se zavděčil obecenstvu.
Jeník p. Soudilův ladně se hodil k Mařence; vystou
pení jeho oduševnělé svědčí o uměleckém pokroku na
prknech divadelních. Starosta Procházka v osobě p.
Svatáka zanasl na javištň věrnan m Živon postava ze
života vesnického. Ke všem těmto ocbotníkům jak
svými pohyby, tak i mlavon dražil se věru i p. Mar
tincův Ondřej. Četně shromážděné obecenstvo neskrblilo
pochvalou překvapeno jsouc výkony našich ochotníků.
Mravní výsledek pro Všeodborové sdružení křesť.
dělnicéva vzešel tím nemalý. Díky vzdány bnďtež
režiséru p. Beránkovi a všem spolaúčinkujícím za
jejich ochota.

Z městského Klicperova divadla
v Hradei Králové. Jednotadivadelníchochot
níků „Klicpera“ sehreje v sobotu 25. března na oslava
20. výročí otevření městského divadla Klicperova di
vadelní představení: „Hadrian z Řimsn“. Rytířská
hra o 4 jednáních od V. Klicpery. Tím provedeno zá
roveň 200. představení jednoty. Začátek v 7 hodin.
V meziaktí bude koncertovati hudba p. Česenkova
z Kuklen.

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Veřejnoučítárna průmyslovéhomuseana
větívilo v měsíci února ve 12 večerech 700 osob.
Domů zapůjčeno 209 osobám 189 odb. spisů a 1762
předloh, do okolí 5 osobám 7 odb. spisů a 318 předloh.
V čítárně samé vydáno na 468 žádanek 291 odb.
spisů a 376 předlohových děl s 11.618 předlobami.
Z dárců sluší jmenovati: P. T. Jana Kotěra, arch. a
profes. v Praze, který věnoval opětně du sbírek ně
kolik předmětů porcelánových (českých) a zdařilou
dagaerrotypii. P. Victor Dvořáček zde věnoval 6 av.
knih. Za přisp člena musea přistoupila „Místní ska
pina svazu krejčí a příbazných odvětví“ a p. J. Šorm,
c. k. prof. reálky zde. — Výstavka ukázek mod. re
produkčního průmyslu otevřena bude oi 6. do 11.
dabna v čítárně prům. musea,

Jarní málada zavládla v Hradci Králové
v neděli na av. Josefa, kdy hřejivé jarní slunce od
polední vyvábilo do volné přírody nesčetně Hradečanů.
Jarní slunko vykouzlaje až z nalitých pupenců za
hradních keřů velené lístky, také osení se sytě rozze
lenalo a na sušších místech připravují rolníci půda
na setí. V noci jsou ještě mrazíky. Zatím v podhoří

£rkonodském a orlickém pokrývají půda mocné vratvysněhové.

Úprava Žižkova náměstí vHradciKrá
lové tento týden zvlášť účinně započala. Zdi po sho
řelých kolnách jsou už vybonrány, zahoustlé bývalá
zahrada učitelského ústavu řidne, stromořadí líp a
kaštanů podél cesty u shořelých kolen se kácí a zí
skané takto místo urovnává se hlinou, dováženou ze
zbylého náspu pevnostního před Adalbertinem. Upra
vené místo na Zižkově náměstí pod zahrádkami měst
ských domů, okrášlené zelení stromů, keřů a travin,
stane se věru útulným koutkem. Větší krasochotí
měli by se též obobatiti majitelé jmenovaných zahrá
dek, jinak z nich dále bude etrašiti nelad a všecka
sponsta na útalné náměstí Žižkovo.

Z kruhů těsmopisných. Ústřednísvaz
chorvatských stenografů v Záhřebé oceňuje záslaby
zdejšího advokáta p. Dra Alfreda Rudolfa o slovanský
těsnopis vůbec a o chorvatskou literatura těsnopisnou

zvláště, zvolil jej 12 t. m. evým čestný m členem.Zpráva ta je pro české kruhy atenografické pozor u
hodnou již -proto, že nejde ta o poctu pouze osobní,
ale dochází tím uznání snaha v českých těsnop. kru
zích co nejlépe známého a neúmorného pracovníka,
docíliti savčas potřebné shody mezi stenografy jiho
slovanskými za účelem projednání dosavádních českých
pokusů o původní těsnop. soustava slovanskou
(Důrich, Krondl, Holas) na sjezdě Bělehradském, který
připravuje se oa měsíc září t. r. Poctou zmíněnou
tedy potvrzen jaksi domácí náš stenograf za prostřed
níka s Jihoslovany za účelem konečného rozřešení
obtížného problému původní slovanské soustavy, kterou
vymanili bychom se v zójma národní cti a skutečné
jiš potřeby z podraží německého, neboť, jak zaámo,
stenografaií dosud v Čechách i na Moravě a také



v ostatních semích slovanských dle německé soustavy
Gabelebergerovy. Lze tedy očekávati, že s nastávajícím
jsrem i na Královébradecku bývalý rach těsnopisný
opět ošivne. — Neškodilo by.

© krásách Krkonoš. V měst.Klicperově
divodle v Hradci Králové pořádají v neděli dne 26.
března spolky a korporace sdružené ve „Veřejné čí
tárně Palackého“ vHradci Králové přednášku pana
J. Buchara, říd. učitele z Dol. Štěpanic: O krásách
Krkonoš Přednáška bude provázena množstvím pů
vodních skioptických obrazův. Začátek o půl 8. hod.
večer, Předprodej lístků v knibkapectví p. B. E. Tol
mapa.

Rusko-Japomskeé možno příští týden od
25. do 31. března t. r. viděti v 50 skvostných
obrazích v pánoramě Národní Jednoty Severočeské
v bývalém klášteře za kostelem sv. Docha v Hradci
Králové, Z obrazů těch uvádíme: Petrohrad, Zimní
palác. Carské Selo. Zlatý sál v Kremlu. — Tokio
Sibepark. Hroby 47 Roulaů. Sacba velkého Badby.
Japonky na vyjížďce. Jejasův chrám v Nikko atd.
Veškerý čistý výnos na podpora českých menšin
v poboří Orlickém, zejména na letošním školním rokem
zřízenou a otevřenou Českou školu v Téchoníně.

Dobytčí tria v Hradci Králové dne 31. t.
m. vynikl jak velkým účastenstvím kopců, tak i
množstvím přibnaného dobytka. Probouzející se pří
roda vyvolala velkou poptávku po dobytku.

Koks v měst. plymárně dle usnesení
městské rady prodává se každodenně pa celý den,
avšak jen proti stvrzence důchodenekého úřadu, že
by! koks nupřed v témž úřadě zaplacen.

Z úřadních nařízemí a jiných opa
tření roku 1704, která se vstahují
k válce s Framelí. Dle jednac. protokoluKrá
lovéhrad. magist. podává V. P—s. (Pokrač.) C k. kraj
ský úřad povzbuzoval vynesením z 29. března 1794.
veškeré obyvatelstvo všech stavů a důstojenství, aby
z nepotřebných kousků starébo plátna dali dělati cu
panina a aby ji c. k. krajek. úřadu k další dopravě
plakům Geming, Dalton a Josef Colloredo odevzdávali.
(Č. 536.) — Panství, která na ně vypadající počet
branců posud uedostavila a ta, která tak nčinila jen
částečně, byla 6. února 1794. k tomu c. k. krajským
úřadem naposled vybídnuta. (Č. 658.) Odrod byl v Li
tomyšli. (Č. 665. a 671.) Hezcí mladíci honetních ro
dičů a dobrého chování, kteří chtěli jako kadeti u
pluku Jos. Colloredo nast+apiti, mobli se přihlásiti a
3. praporu v Litomyšli. (Č. 562.) — Nejvyšším re
skriptem ze dne 14. ledna 1794. (gabern. nařízení ze
dne 24. února) byla pro rok 1794. vypsána válečná
půjčka. (Č. 660.) — Dne 26, března 1794. Frant. Cejp,
Václav Cbonura, Frant. Černý, Jos. Makovec, Frant.
Černikovský, Jan Fink, Václav Nab! a Mikoláš Ša
fránek, sousedé Královéhradečtí, kteří koňský dobytek
v městě drželi, žádali, aby Janu Jeništovi, Janu Gri
movi a Václ. Beerovi zamezen byl nepravým způso
bem s koňským dobytkem provozovaný sousedaký
obchod. (Č 452.) Avšak c. k. krajský úřad žadatelům
sdělil, že jest vždy s výhodou, když se při větší po
třebě, zvláště pro vojsko, více potabů sežene a proto
žádost jejich zamítl. (Č. 855.) — Všem úřadům bylo

resid. vyn. 1. března uloženo, aby všecky cizince,
teří opatření průvodními listy v Basilejineb jiném

švýcarském městě vystavenými, se zde objeví, bedlivě
vyšetřovali. Opatření to nařízeno z té příčiny, že „rota
30ti francouzských emisarů do Basileje se odebrala,
aby se zde průvodními listy opatřila a přes Šafhau
sen do říše římské ae vloudila. „Č. 766.) — Dne 19.
května 1794. oznámilo bisk. konsistoriam magistrátu,
že na poděkování Pánu Bobu za slavné vítězství dne
26. dubna konati se bode slavné „Te Deum“ v kate
drál. chrámu páně dne 29. května t. r. (Prot. č. 904.)
Ve příčině té nařídilo vys. zem. gubernium vyn. ze
dne 13. června, aby se ve všech hlavních kostelích
celé země slavné „Te Deum“ s ostatními církevními
slavnostmi konalo. (Č. 1071.) (Pokrač.)

Humoristický a kencertmí večírek
ma Pražském Předměstí v restauraci„Chi
cago“ pořádá v sobotu a v neděli 25. a 26. t. m. známý
pražský komik p. Šmíd a jeho syn Vít. Šmíd, badební

skladatel. Začátek v 8hod. večer. míč, hadobo
Presba. Dne 2. března t. r. vyhořel ve Svo

bodných Dvorech u Hradce Králové domek patřící
Čeň. Rykýřovi. Neštěstím tímto uvržena rodina Ry
kýřova, čítající 8 dětí, z nichž nejstaršímu 14 let, do
velké bídy. Shuřelo jim vše, ježto většinu potřeb měli

Da půdě. Mimo to zemřela stará matka Rykýřovapodlehnavši rozechvění následkem ohně a popáleninám.
Malé pojistné nikterak nestačí na postavení domku.
Kdo můžeš, pomoz něčím|

Z Kuklem. Minalého roku postaveny byly
v zdejším chrámu Páně sr. Anny nákladem nábožen
ské matice nové varhany firmou J. Kobrle, stavitel
varhan v Lomnici n. P. u Jičína. Zpráva otom odlo
žili jeme na pozdější doba z té příčiny, až jak ae
stroj osvědčí. A tu musíme vsbledem k tomu, že
varhsny skvěle přestály neobyčejné sucho v r. 1904
a zimu na to následující, vyjádřiti firmě zmíněné úpl
nouspokojenost.Varhanytyjsou pneumatickés větrov
nicemi, osvědčené soustavy kugelkové. Velmi vhodnou
a účelnou disposici navrhnul vldp. P. Alban Šachleiter
v Praze. První manaál má 10, druhý 8, pedal 4 rej
stříky, mimo 5 rejstříků kolektivních. Veškeré rej

stříky vyznamenávají so určitým charakterem, barvi
tostí i sílou. — Rejetříkování je velmí pohodlné,
snadné, moderní; kollektivních rejstříků Ise poušiti
též velmi pohodlně, i působí spolehlivě. Měch je vel
kých rozměrů nejnovější soustavy skříňové, který do
dává píšťalám všdy stejný tlak větru, což činí, že
hra je klidná a ladění správné. Při úřední kollaudaci
shledáno, ševoškeré detaily varhan zhotoveny json
z materialanejlepšího. Můžeme tedy smíněnou firmu
p. Josefa Kobrle v obora této práce co nejlépe dopo
ručiti.

Z Dobřemle. Minuléneděle,ne densv.Joseta
alavně byl ne našem hřbitově do rodinné hrobky pohřben
sasloušilý ředitel velkostatku Osvícenosti hraběte Jana

Harracha p. Jan Ratska. Za svých mlajých let býval
správcem u baronů Dobřenských ve sdejší osadě, zde
pojal za choť dceru tehdejšího říd. očitele Golla a
proto i náš hřbitov vyvolil si za místo svého posled
ního odpočinka. Kromě místního dp. faráře vyprovo
dili bo ještě dpp. Hlavsa, farář a dp. Kolář, kaplan
z Nechanic, mnoho s okolních úředníků velkostatků
Harrachovských a veliké mnočatví lida. Dojemné zpěvy
za řízení p. říd. učitele Karla Píče přednesli zpěváci
nadebo chrámového sboru.

Z Holohlav. Náš výbor „Hřeeť.socislního
lidového spolku pro Holohlavy a okolí“ asnesl se na
schůzi 20. t. m. odebírati čas. „Obnova“ ve 3 číslech

Vyznamenání. Upříležitostizbletéhotrvání
společnosti Červeného kříše udělil císař v uznání zá
služného působení pro tuto společnost presidenta po
bočního spolku v Kutné Hořevsdp. megr. a arciděkenu
Karlu Vorlíčkovi rytífský kříš řádu Františka Josefa.

Div. ochot. spol. Tyl v Bychnové
m. im. pořádá podruhé v Pelelovědivadle v sobotu
dne 26. března 1905 ve prospěch pořízení nových de
korací Jiráskovo nejuovější velkolepé dílo „Gero“. Hi
storická bra o čtyřech jednáních s proměnou. Začátek
o 7. hod. Meziaktí vyplní hudební spolek „Dalibor“,
Po diradle přátelský večírek v místnostech spolkových

Z Libštátu. Zábavní odbor zdejší Katolické
Jednoty sehraje v neděli dne 26, března divadelní kus:
„Pro lásku a elávu.“ Obraz ze života ve 8 jednáních.
Napsal Jan V. z Finberka, Začátek v 7 hodin.

Z Kněšle u Král. Městee. Polit. klub
křesť. sociální pro okres Král. Městecký v Kněžicích
odbývati bude dne 25, března 1903 o 4. hod, odpol.
veřejnou spolkovou schůzi, při níž „o škole a rodině“
promlaví pan Frant. Jelínek, učitel v Maloticích
u Kouřimi. Zdat Bůh!

Zesurovění mravů u más. Nedávnopři
nesl jistý německý časopis emutný doklad toho, jská
surovost mravní zavládla dnes u české mládeže i lida
dospělého. Možná dost, že Němci vté příčině nejsou
daleko od lidu našeho, než přes to musíme nepokrytě
doznati, že pověděl nám trpkou pravdu. Z mnohé sku
Šenosti víme, če smutné zjevy bezcitné hrubosti, ba
surovosti jsoa ve všech vrstvách moderní společnosti,
až úžasné hrubé. V jaké míře hyne zbožnost a víra,
v témž poměru klesá zároveň «lušný mrav a ušlecb
tilý jemnocit. Má-li dnes slušný člověk potkati blou
ček klaků, hledí se jim hezky zdaleka vyhnouti. Víf
dobře, že naše „zlatá“ mládež mohla by jej bez ja
kékolí příčiny zasypati tak pěknými poznámkami a
nadávkami, že i otrlejšího člověka musí politi krev
banby a studu. V neděli, kde náš nadějný dorost má
zvláště volno a potlouká ae ryčaě po všech možných
místech, dosahuje divokost a rozpoatanost bujné mysl
až stupně zvířecího. Běda pak tomu, kdo by se od
vážil takové rozpnstilce napomenouti anebo zakřik
nouti! Takový hrabec se tak lehko nelekne, věda
dobře, že ee ma ničeho nestane. V neděli na sr. Jo
sefa ubíralo se několik takových nezvedenců po silnici
od okresní nemocnice v Pardubicích. Podle uílnice
bral starý kolovrátkář. To nebylo však zpupným sa
rovcům právě vhod a proto vyzvali starce, aby přestal
ihned hráti. Když ale tak hned neučinil, svalili jej do
hlabokého příkopu a hodili fiašinet na něj. Ubobý
zůstal zskrvácen ležeti v příkopě, až několik kolem
jdoucích ae starce ujalo a na noby mn zase pomohlo.
Nyní bychom mysleli, že surovci vesmou do zaječích,
ale kromě jednoho to žádnému snad ani nenapadlo,
naopak vyzývavě vedli svou dále. Aby byl někdo
z kolemjdoucích surovou bezcitnost pokáral, to žádný
z pochopitelných důvodů se neodvážil. Jedna paní se
však přece nemobla zdržeti, ale se špatnou se potá
zala. Zato ji klaci vyprovodili se smíchem a jízlivými
poznámkami až do městského parku a přepadená ne
mohla se proti dotěrné drzosti nikde pomoci dovolati.
To je příští český národ! Pak nemají se Němci v no
vinách zvrhlosti naší mládeže posmívati! Zmíněný
list vytýká však i lidu venkovskéma notnou porci
různé hrubosti. Ne bezprávně líčí, jak se a nás hrubě
a sprostě mlaví. Ty surové výrazy, kterých lid náš
při mlavě své na zdůrasnění svých výroků poušívá,
nelzo ovšem opakovati, ale jsou zajisté výmluvným
svědectvím nesmírné hrabosti. Ano byli jeme svědky
několikrát, že i „útlocitné“ pohlaví ženské nemá to
nikterak za nic hanlivého, mluviti v takových výra
zech a obratech, že to budí odporný bnus. O tom
všem dala by se věru napsati nehezká a náš lid
smutně charakterisující kapitolka. Kde mezi lidem
se zachovala zbožnost a úcta k věcem posvátným,
není té sprostoty a surovosti, jako tam, kde tyto u
šlechtilé vlastnosti vymizely.

Z Dubemoe. (Svěcení křížovécesty). Poutní
slavnost sv. Josefa byla zvláště pro farnost dubenskou
radostnou, neboť o pouti té byla posvěcens nová kří
žová cesta, kterou pro farní chrám dodala umělecká
dílna Viktora Foerstra z Prahy. Obrazy křížové cesty
jsou z pálené hlíny chýnovaké, rámy pak z mosaiko
vého skla. Jest to první křížová cesta v Čechách toho
drabu. Touto křížovou cestou ukončena vnitřní vý
zdoba farního chrámu v Dabenci, která provedena
byla nákladem 16.500 K, Malba chrámu, rámy ku
křížovécestě, práce zednické a trahlářské stojí 12.600 K,
coš bude hraditi záduší kostela. Polychromii oltářů,
kazatelny a zpovědnic dal provésti na svůj náklad
duchovní aprávce za obnos 1600 K. Kříšová cesta po
řízena sbírkami za obnos 1300 K.

Z Jičína. Dne 15. t. m. předváděl v „Soko.
lovně“ na žádost zdejších turistů známý cestovatel
z Prahy dp. Al. Svojsík dlouhou řadu skioptických
obrazů, jež asi vystihovaly hlavní jeho dojmy z cesty
po Palestině a Egyptě. Taristická tato extense dobře
te bodíla pro nynější dobu postní, ješto byla oživena
obrazy ze života Krista, pocházejícími slavných
malířů světového jména. Slova, jež doprovázela řadu
živých obrazů, byla milá, každému přístapná. A právě
proto se tato extense posluchačůmtolik líbila — byla
totiš opravdu lidová. Toliklidových extensí letošního
roku bylo v Jičíně pořádáno: universitních extensí
realistických i středoškolských protirealistických, ale
málokterá byla tak četně navštívens, jako tato turi
stická a při šádné ae neozýval depot posluchačů: to

jest to krásné, to jest pěkné, ten mile'přednáší, Véra
sejímavý zjev pří této přednášce!

Slavnostní večer v Jléšmě na roslou
Šenoo s Jar. Vrcblickým, který tu v univ. extensích
přednášel o anglické novodobé poesii, pořádala Ob
Čanská Beseda as zpěv, spolkem „Smetana“ dne 19.
t. m. v hotelu „Hamburk“. Rozebirati obdivabodná
provedení jednotlivých míst prvgramu, uastaviti se
u těch význačných, překrásných wfst, kde účinkující
jednotlivci vší silou provedení přítomnému velikému
mistra dávali cítiti jeho geniálnost, ném nemožno;
vědyť slavnostní večer patřil pouze oslavé Jaroslava
Vrchlického. Myslíme, že apravedlivou chvála by ani

Sn kající nepřijali, ostatně básník je sam veřejněodměnil.

Krajkářství na Žambersku. Zanikání
domácího průmyslu tkalcovského na Žambersku 8 im
hrozící bída přiměla muoché činitele, aby lida zjednán
vedle polního hospodářetví nový prameu výšivy. Ze
tel obrácen ku krajkářetví. Přičinéním p. ukrou. hejt
mena žamberského p. K. Vojáčka vyslány na studijní
cestu slečny A. Dostálová, M, Sokolová, F. Topin
ková a p. fíd. učitel J. Březina, a odbýráno několik
karsů pro paličkování krajek; všímáno si ta i oraa
menta národního a krajkářetví se takto ujalo a nové
výživy lidu poskytlo. Colá taro akce vyžadovala ná
kladu 6000 K. Koncem roku 1900 napočítáno v okresu
Zamberském přes 1000 krojkářek. Čilejší ruch v hraj
kářetví nastal, když se celé akce za příčinoa většího
odbytu a zdokoualení výroby chopl výbor průmyslu
vého musea v Hradci Králové. Dosavadní výsledky
prací krajkářských, které se r. 1903 zapostřily na vý
stavách v Pardubicích a Hořicích, zakoupeny průmy
slovým maseem a ještě téhná roka na podzim způ
sobily zájem moobých na zvláštní výstavce starých a
nových vyšívek v Hradci Králové. Kuratoriam musea
vypsána soutěž na dodání vzoru krajky a vložky
v rázu národního ornamentu; dle takto získaných
vzorů vyrábény nové krajky ne prodej Při průmyslo
vém massn utvořen krajkářský odbor, kterýžto zase
založil ústřední tržnici žamberských paličkovaných
krajek v Hradci Králové, jejíž řízení na se vzala pí.
M. Klomparová. Za necelý lonský rok odebráno od vý
robců za 7866 K krajek, prodáno za 6z18 K, krajkářkám
dodáno a jimi zpracováno přízea hedvábí za 780 K.
Ústřední tržnice zaměstnává nyní na 80 krajkářek po
skytujíc jim slušný výdělek. Nejvíce krajek prodá se
ve Vídni, Karlových Varech, Olomouci, Brné, Praze
atd:, ba navázány styky i s Angliía Amerikou. Velké
obliby získaly si lidové krajky z Litic, t. zr. „vláč
kové“, které jemností svou vyrovnají se světoznámým
krajkám broselským. Krajky tyto, které ss vyráběly
výhradně pro Halič u raské Polsko, uvedlo na širší
trh průmyslové museum v Hradci Král. Na rozšíření
lepší výroby krajek, zvlášť vláčkových, dosud jen
v Liticích vyráběných, uspořádán zvláštní kurs. Z
84 dádostí o účastnění se kursa přijato celkem 9 in
dustriálních učitelek a 13 pokročilejších krajkářek,
jimě poskytnuta denní podpora 1 K a veškerá patřeby
k paličkování. Náklad na kore činil 112851 K. Zpod
něta p. okres. hejtmana K. Vojáčka zavedeno na 20
školách okresu žamberského paličkování krajek mezi
ruční práce, aby se poličkování rozšířilo mezi vrstvy
lidové. Nyní si vydělají nedospělé krajkářky 50—70 bh
denně, dovednější doapělé 0-90 —2 K. Zde nejlépe se
uplatnila ochota a obětavost mnohých činitelů na
povznesení národního hospodářetví. Kéž i na jiných
stranách spojíme we v účinné práci pro vlast svou

Z Kutné Hery. Afiera, která odehrálase
v městském zastupitelstvu a o uíž jeme přinesli zprávu
v minulých číslech, vrhla své stíny i do drahé kor
porace samosprávné, do zastupitelstva okresního. Po
slední sohůze, která měla býti jakei slavnostní, protože
měla vyjádřiti city uznání starostovi okresu p. Vý
bornému, jenž alavil 5Oleté narozeniny, zvrhla 60
k svému konci v divokou vřava agitační interpello
vanou záležitostí parkmistra p. Macháčka. A tak, jak
se zdá, ještě dlouho bude barcovati klid našeho měste
i venkova choulostivá tato věc, zvláště když dosud na
žádné straně nejeví se ona potřeba energicky vystou
piti a jasné avětlo bez ohledu na osoby do spletené
záležitosti vehnouti. Pranýřování, jehož evědky jsou
čtenáři listu kutnobbrského e kolínského, rituaci ješté
více zamotá a ještě více bahno poměrů zvíří a potom
snadno se může státi, že přijdou lovit té i oné straně
nezvaní hosté. Beztoho pomalu sice, ele systematicky
vystrkuje růšky pokrokářetví, ješ naleslo průbojníka
v kolínské Stráži České, která přináší lhavé a štvavé
dopisy, látané ve známé officiné, pouštějíc se do je
dnotlivých stavů, posledně do sbora professorského,
o němž z nějakého holobradého pramene čerpané zprávy
a farizejským rozhořčením pranýřaje. — Jako radost
nou zvěst zaznamenáváme, že okr. zastupiteletvo chápe
se čile projektu regulace Vrchlice a še povolilo i sammu
potřebnou na předběžné práce. Otázka tato jest jak
pro město, tak pro osady na dolním toka řeky velmi
důlešitá, ba životní. Velmi dobrý po našem sonda
návrh učinil malešovský p. starosta Vepřek, aby se
regulace dála systemem nádržkovým. Obnoveno by ta
bylo to, co kdyai Kutnoa Horu drželo při jejím but
nictví. Dostela by tu opět mohutnou sílu vodní, jež

prakticky regulována mohla by sloušiti ku vskříšeníojného průmyslu, jenž odkázán jest na užití vodní
síly, byť ne mohatné, tedy aspoň stálé. Soad takové
otásky dovedou ajednotiti to, coteď tek jest rozděleno.
A venkov s městem podá ci přátelvky race.

Z Kolíma mad Labem. Nails dicssine
lines říkával starý mudřec a my 60 v jistém smyslu
podle toho řídíme svědomitě. Není dne bez nějaké
sensace. Přičiňojí se o ni páni v městké radě, místní
spolky, nade vše pak místní naše žarnály, z niché

materiálu ©vycházeti týdně dvakráte. Neoblekne-li
nyní Kolín ještě pokrokový kabát, pak uš věra ne
zbude pokrokovému štábu, než vyraziti prach 2 obuvi
a dáti nevděčný polabský Manacheater v klatbu. Kam
ale povede toto hnutí sa sensacemi, to by nejlépe do
vedl říci p. státní nádvladní v Kutné Hoře, kde ko
línské špinavé prádlo se dopírá. Nedivíme se potom,
že občanstro Kutnohorské ci v pravdě naříká na Pách.
A k tomu všemu blíší se nové volby. Bůh pomos, to



bode teprvé rumrejch! Uš teď je shon po plných mo
cích e agitátoři jednotlivých etran si mohoa ubdhat
poby. — Jako hřející paprsek v pnstých mracích svítí
v tomto zmatku vášní šlechetná snaha spolku panía
dívek, které věnují evojí všecka péči dobru těch, kte
rým život tak málo dává — chudým, zvláště pak chu
dým dítkám. Udršuje spolek tento „Jeulo“, kde za
nepatrný poplatek 10 h ošetřovány jsou dítky dělnic
po celý den. A letos rozšířil spolek svou péči i o dítky
zálabské zřídiv tam filiálka „Jeslí“, která od 1. dubna
počne svoji činnost. V čele toboto humanního epolka
utojí osvědčená dobroditelka pí. A. Radimeká. Tatáž
dáma stojí v čele i drahé korporaci dámské: Fondu
pí. Marie Riegrové, jenš stará se o chndé matky a
jich nemluvňátka, vyhledávaje jích v rodinách a pří
nášeje jim v době nejkritičtější hmotnou í mravní
pomoc. Obě tato adražení mobla by býti vzorem mu
žům, aby svoji energii místo často malicherných osob

ních třenic obrátili v ta stranu, kde potřebíjs tolikpracovníků, k povzoešení a zašlechtění sociálního po
stavení lídu mnohdy odetrkovaného neb zpenžívaného.

Z Čáslavě. Mezitím, co naše sousední města
prožívají bouřlivé kriue, my žijeme tu klidně. Kdyby
uás novyrašily občas zapadnovší sem Časopiey ze
sousedních měst, v nichž uleví ei dopisem některá
nespokojená daše, ani bychom snad nevěděli, že j u
nás jsou Achillovy paty, o něž není radno zavaditi.
A protoše tu máme tak klidno, proto nemáme jiné
starosti, než se baviti. A to umíme! V minulém maso
pustě bylo a nás 21 plesů a co teprvé po venkově.
A potom se divme, že statistický přehled za r. 1904
udává v okresa čůslavském 790 exekucí. A to, prosím,
nebyl masopust tak dloubý, jak teprvé letos! A aby
chum ani v postě ze zábav nevyšli, o to starají s6
borlivě naše korporace i jednotlivci. Není neděle, aby
v ní nebyl projektován koncert neb divadelní před
stavení. K tomu navštívily nás dosud tři divadelní
společností! Hezká hromádka zábav! Není divu, že,
když jeme tak rozdovádění, vážné snahy nenaleznon
u nás porozamění ani podpory. Bylo to viděti na
přednáškách pořádaných „Badčí“, bylo to viděti na
přednášce pořádané spolkem paní a dívek a můžeme
říci směle, že to bude viděti i na výstavě plakátů
projektované o svátcích velkonočních. Jen tak, že se
neutrží fissko! Mladí nadšeuci chytají se sice přitom
za hlavy, ale to jenom proto, že neznají dachs města
tak výlučně garnisoního, jako je královské naše město,
Radikálnější pak domnívají se, že by ne tyto poměry
bylo potřebí nového listu. Myslíme, že ani ten by to
nezvedl. Zamíchal by snad trochu bahnem veřejného
Života, ale až by ho energie přešla, pak by se pomalu
bahno asadilo opět. Takhle nějaká prudká řeka, te
by bo odplavila, ale té není a v dohledné době ne
bude.

Ze Žlebů. Opět vynořila se několikrátejíš

přebřásnná otázka spojení okresu čáslavského s chraimským prodloužením naší dráhy dosud jenom do
Třemošnice vedoucí. Projektovaná spojovací trať má
véstí Pekelským údolím koli Kraskova v Vápenému
Podo'u. Podniknuty byly již také příslušné kroky
V ministeratva želoznic a náš p. zástupce by se nám
velice zavdéčil, kdyby spolu se zástapcem chradim
akým plánu tohoto te ojal a jej uskutečnil.

Spořitelní a záložní spolek v Červ
Janovicích, společenstvos račením noobmezeným,
oslaví letos při valné hromadě 7. května desetiletí
svého trvání. Činnost epolka, v jehož představenstva
jest i dp. farář V. Bartoš, utěšeně se rozvíjí. Koncem
r. 1904 bylo členů 249. Stav závodních podílů činí
5200 K, vkladů epořitelních 132.13368 K, vkladů na
běž. účtech 11.730:88 K, pohledávek na zápůjčkách
jest 80.778-34 K, na běžných účtech 24.29494 K, zisk
za r. 1904 53689 K. Obrat peněz 418.140*04 K.

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Na účel její v době od 20. února do 30. března 1905
mimo sbírky kostelní odvedli: 200 K J. B. M. Dr.
Josef Doubrava; po 40 K: nejmenovaná a firma Jin
dřicha Frapcka Synové v Pardobicích; po 20 K: pp.
manželé Gabriel a Alšběta Holzbechrovi + Starém
Městě n. M. a p. J. Špaček z Náchoda; poio K:
A. Balcarová ze Slaného, R Bosel v Náchodě, nejme
novaný na uctění sv. Josefa a pí. R Selingrorá v Ná
chodě; po5 K: pí. P, Dlouhá, choťředitele továrny ve
Frýdku, p.J. Domanyv Aradu v Uhrách a p.J. Šrůtek,
c. k. oadporočík ze Lvova: 4 K rodina p. V. Rokoše
z Náchoda; po 2 K: p. JŠ.Fetter « Bělovse, pí. J.
Fibírové v Náchodě, vdp. P. Jan Hejtmánek,děkan
v Něm. Bělé, pí. B. Hofmanová v Náchodě, pí. F, Jir
manová z Vyeokova, p. Jan Lancar, řídící učitel v Ná
chodě, p. V. Maršík ml. v St. Městě n. M, vdp. P.
J. Pettera,děkauvNepomyšli,p. Aug.Ryšavýz Bražce
a pí. P. Vejrová v Náchodě;po 1 : kněšskýspolek
ev. Josefa v Górzau a p. V. Hrouželka ze St. Města
n. M. —Stavební fond dosáhl výše 74.649 K 26 h. Šle
chetným dárcům a přísnivcům projevují se nejvřelejší
díky se snažnou prosbou za další dobrotivépříspěvk
jež se přijímají na děkanství aneb zasýlati mobou
přímo na spolek pro vystavění nového chrámu Páně
av. Vavřince v Náchodě.

K těm pokrokovým přednáškám
v Kestelel m. Orl. Předněs veřejnostísdělujeme
že našemu p. dopisovateli vloudil se do póra omy
v adresse. Nikoliv p. professor Pixa, nýbrž p. prof.
Jaroslav Knitti mlovil o Masarykovi jako o spasné
hvězdě našeho národa. Dopisovatel sám tento týden
nás písemně žádal, abychom opravili jeho nábodný
omyl; po něm sám p. prof. Pixs vlídným dopisem
šáda! za konstatování pravdy. K tomu ještě dodá
váme, že p. prof Pixa vůbec veřejných sporů se ne
účastní, šťvavých přednášek nenavštěvoje atak nebyl
téš přítomen ani pokrokové přednášce poslední. Jinak
bylo v naší zprávě všecko úplně pravdivé. Tolik dle
informací z našeho tábora nám adělených. — Nedi
víme se pranic obrašení pana profossora; vůdyt ta
korá „pokroková“ schůze málo cti účastníkům přidá,
A nyní ještě jiné dodatky, jež nás došly o té pokro
kové osvětě v Kostelci. Že věsho, co posud zdejší
strášcové pokroka ve veřejných schůzích podnikli, jest
zřejmo, že se pánům jedná výhradně o anidování cír
kve a jejího učení. Pánové by nalesi ku přednáškám
dost a dost themat akutečně vzdělávacích a obecně

ros, eh. Kdyby promlavili po náležité přípravě
oBateleokách, o našemnárodohospodářskémúpadka,
o příčinách nynější politické krise a pod., bylo by
Osvětě v Kostelci praktičtěji poslouženo, než kdyš ze

dvou, tří ns rychlonehnaných astrannických knížekněkdo slepí přednášku o původu lideké řeči, lidského
pokolení atd. Kdyby si pánové dali Čas a důkladně
tyto otásky prostudovali, poznali by, že se i velicí
učenci v luštění těchto problému rozcházejí a — že
tadíš není niktěrak vhodno a spravedlivo, jestliše ne
odborník některon náhodně sacbycenou domněnkou
začne „porážet“ katolický článek víry a bašit do ka
tolíctva tak dlouho, až některá naivní duše o svoji
víra přijde. Pověste přece už jednou, jakou chcete
dáti kan nábradu zskatolické přesvědčení. Neví to
s nepoví to ani Vámi osluvovaný Masaryk, natož Vy,
kteří mu bezmyšlenkovitě přisvědčojete. —Kdybyste
chtěli při čtení jeho protikatolických spisů aspoň
trochu přemýšlet a erovnati skutečný stav katolické
církve s jeho povídáním, masili byste so té „učenosti
útrpně usmát. To až je přece emělvst vyššího draho,
vkládá-li Masaryk do úst Kristových pravý opak tobo,
co náš Spasitel kázal Taková tronfalost jest možná
jen u nás v Čechách, kde „myslící intelligence“ boze
vší kontroly, bez vlastního stadia přijímá za bernon
minci všecko, co se proti katolické církvi píše. Jest
to bohužel nepopěrné faktam, če právě v Čane „svobo
domyslnosti“ ae myslí nejméně a če v Čase „snášeli
resti“ vůbec se nechce dopřáti sluchu stále napadané
církvi katolické. Četl na př. někdo z Vás katolickou
brožuru o moderním náboženství Masarykovu, která
vyšla v Hradci Kr. v „Čas Úvahách?* Pánové, kdy
byste srovnali tuto klidnou úvabu s frázemi Masa
rykovými, užasli byste, komu jste dosad věřili. Ma
saryk po vydání této knížky chytře a opatrně mlčí.
Ale Vy to číst nebudete. Raději se necháte stokrát
„pokrokově“ napáliti, než abyste vyslechli blas obou
sporných stran. — A věřte, že byste udělali velmi
dobře, kdybyste místo štvaní proti církvi radějičistili
na vlastním vědeckém bumně a v táboře všech proti
katolických stran, ktoré vydávají opisy a spisky Da
hotové mrzačení Jidského rozumu. Nemluvíme zde ani
o pověrách spiritistických, protinimž jete dosud no
vystonpili. Ponkazujeme však na to, jak hanebně byl
náš český lid bromadně šálen do nedávna helvetským
podvodným pamfletem Lžipogiovským; upozorňujeme,
še vydává socialistická atrana za důsledného mlčení
strany realistické brožury nejdrzejší a nejpodvudnější.
Vydává a odporočaje „řeč generála jesnitů“, která
nikdy proslovena nebyla, „zpověď papeže Alexandra“,
kterou si sestavil jen moderní aocialistický švindléř,
upozorňujeme, že jiná pokroková strana vydala proti
církevní „řeč Strosamayerova“, kterou tento dosud
žijící pastýř jakživ neproslovil a také proti prohna
nému podvoda několikrát ae ohradil. Tskových pam
flstů, jež se vdesetiticících na oblupování lidu rozha
zují, jsou celé řady. Kdy pak jete, pánové, na tyhle
Švindle poukázali ? Nejslavnější lékař a přírodozpytec
devatenáctého století Pasteur, který pro pokrok tolik
vykonal, věřil pevně všem článkům katolické víry.
Ale ubohý diletant plete se takové autoritě do vědy
a chce na sákledě „přírodozpytu“ bojovatí proti víře
a přesvědčeníPastenrovu. Jeden pan professor se chlubí
jako největší přítel pokroku a vědy, musil také „po
učovat“ proti názoru „zpátečníckého klerikaliamn“ a
„probouzet“, a zatím mu hezky dlouho trvalo, než
ho uznali páni v Praze za dostatečného odborníka
v předmětu jema nejmilejším, který měl přece studo
vat nejpilněji. A ještě jednou se důrazně ohražujeme
proti připouštění studující mládeže do schůzí tolik
štváčských, s tendencí tak průhlednou. fZač badou

ovažovati studenti třeba sobe vzdělanějšího svého
stechetu, budou-li krmení přednáškami, v nichž se na

kněžatvu poctivý chlup nenechá u kde ge bije pro
chyby jednotlivců do kněžatva vůbec. Co byste říkali,
kdyby katoličtí sociálové před mládeží Vám svěřenou
paušálně enižovali a tupili Váš vlastní stav ? — Něco

si necháme v póře ještě na příště. A bude-li potřebí,sábneme do domácnosti zdejšího „pokrokářetva“ trochu
hlouběji a ukážeme ještě markantněji, kdo se všecko
u nás o pokrok stará.

Různé zprávy.
Mariamský komgres. Zakončeníma do

vršením oslav na památku padesátiletého jubilea pro
hlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie
mé býti Marianskýkongres, který se bude konati ve
dnecb 12., 13. a 14. června letošního roku v Praze,
na němž vřelá úcta, kterou katolíci čeští projovili
Neposkvrněné Matce Páně ve dnech slavnostních, do

Inčna býti má praktickými úvahemi, jež by přispěly
k prohloubení života katolického v Čechách. Sjezd při

jaje se k svátkům Svatodušním a rozvržen je takto:
pondělí dne 12. června odpoledne jest „Den kato

lických spolků“, z nichž české rozděleny budou v osm

skupin (Marianské kongregace — Třetí řád sv. Dominika — Třetí řád sv. Františka — Vedělavací spolky
mužeké — Vzdělavací spolky ženské — Charitativní
spolky mužské — Charitativní spolky ženské — Spolky
literární a umělecké), kdežto německé seskapí se kolem

Katholischer Schalverein.“ Spolky budou se pak ra
diti o praktickém povznesení spolkového života a čin
nosti pod záštitou Rodičky Boší. Večer téhož dne bude
„Zahajovací schůze kongressn“ spojená s českou před
náškou o poutních místech Marianských (s obrazy
evětelnými). V úterý dne 18. června ráno budou „Slavné
služby Boší“, dopoledne „Zasedání sekce pro tisk“
(české a německé zvláště), odpoledne „Zasedání sekce
pto kult Morianský“ (taktéž rozdělené), večer „Slav
nostní schůze kongressu (epolečná). Ve středu dne 14.
června ráno „Schůze závěrečná“ s pořadem: Usnesení
o resolucích a volba výkonného komitétu ejezdového.
Schtize (kromě skupin spolkových) budou se konati ve
velikém sále ostrova Žofinského.

Obsazování olomouckých kamonikátů.
Metropoiitní kapitola olomoucká vypsala právě konkurs
na nesfdelní kanonikát olomoucký. Mezi podmínkami
šádá so též průkaz dlechtictví, což se však příčí

Brána církevnímu i občanskému. Sama apoštolskátolice rozhodla, še ve šlechtictví neprávem žádá jako

podmínka k dosašení kanonikátu olomouckého; ale
ve“Vídni nechtějí to uznati, ač na celé Moravě není
jeďiného ze 2000 kněží, který by požadované podmínce
vyhověl. Tím ovšem řadě vzdělaných a zasloužilých
kněží zabraněno jest, aby se ocházeli o církovní úřad
ve vlasti své. Tak hlásívejí se do Olomonce cizinci,
neznalí poměrů, ba někdy ani jazyka většiny věřících.
Proto posel.dr. Hruban a soodrozi podali u ministra
kultu a vyačování protest proti obsazování olomouc
kých kanonikátů.

Kříš ma umiversitě v Pešti. Křestanětí
studenti na maďarské universitě v Pešti eřídili mezi

sebou organisační výbor, jenž se vynaenažuje, aby
opět dán byl do učeben kříž, před lety z nich od
stranéný a aby se ho používalo ve schůzích senátů i
při promocích. Ovšem židovsko-maďarští student. ne
zůstávají při tom nečinnými.

Nový útvar politický mezi českým
duchovonstvom schválen v Praze na důvěrné
schůzi, jíž se aúčastnilo na 60 kněší. Přijat tu návrh
dp. J. Panlyho, aby se celý český kleras spojil v pov
nou organisaci politickou, která by měla v Praze
svůj výkonný výbor a po celých Čechách avó rozvět
vené organisace.

Zase číslice! Pokrokářekélistyavádějívpo
slední době jeden po druhém, co prý v roce 1900 měla
církev katolická jmění. Majetku za 813,612.301 K,
z něho příjmů 60,763.818 K, plnou prý čtvrtinu všech
příjmů v Rakousku a z nich uložila na úroky 429,
to jest 26 millionů K. Postavivše tyto číslice, prolě
vají hořké slzy nad tím, co má mrtvá ruka. Že *by
uváděli tito ouvěcovatelé lidu, co má známá třetí raka,
to jsme se nedočetli, ač vrabci na střeše zpívají, že
na př. Rotšild má ne čtvrtinu majetku státního, ale
celý v kapse, pardon ve vertheimce. Ostatně musila
by býti ta katolická církev v Rakousku nějakým fi
nančníkem, aby pracovala na 8%, s mrtvým fondem,
když každý pokrokový sedlák redakci při vší avé po
krokovoati může přesvědčit, že s námahou dobode
mizerná poloviční procenta. Nebylo by dobře, kdyby
tek úbytěmi kassy trpící redakce vzaly ei finančníky
z těch řad mrtvé raky? Pomohly by si a to přece
stojí za tol

Korael ma útěku. Jak jsoužidé statečnými
vojáky, dokazuje právě Tálka rasko-jsponská. Od po
čátku této války nprchlo z Ruska přes hranice ra
kouské 37 tiso osob, z nichž bylo 31 tisíc židů a
toliko 6 tisíc křesťanů. Z křesť. mužíků ždímat ko
pejky, to židé dovedou, ale v reji válečném srdnatost
ukázat, to by se mnaol svět obrátit.

Německá Vídeň. Miaaléhoroka napočtěno
ve Vídni 7857 českých ačňů, německých pouze 4650,
čímě ovšem vzmáhá se ve Vídni český živel v řeme
slech. Z toho velký poplach mezi Němci. Na odvrá
cení vážného nebezpečenství, jež takto v ohledu ná
rodním brozi „německé“ Vídni, vyzval centrální spolek
vídeňský pro obstarávání učňů všecky německé avazy
a organisace rakouských zemí, aby nával české mlá
deže do Vídně zastavily doporačováním německých
učňů, Tak vida! Němci sami dokazují, že Vídeň není
německou.

Gemerál Liměvič, vrchní velitel ruské ar
mády v Mandžuraka, jest katolíkem; pochází ze staré
polské katolické rodiny v Haliči.

Plám rolníkův. Každým rokem stává se
rolník zzušenějším a získaná zkušenost má seproje
vovati víc a více. Nemá býti roku, v němž by ae byť
v sobe menším nenkázal v hospodářství pokrok. Co
míst na dvoře, na domě, v zahradě, na poli, kdež
každoročně naskočiti může zisk ze zkušenosti. Ale
ptejte se našich lidí, čím jejich hospodářství vzkvetlo
letos, loni, předloni, kde se jeví třeba nepatrná stopa
pokroku, zda ei někde poznamenali průběh hospoda
ření svého! Odpovědí bude vám mrzatá a často i po
hrdlivá tvář a spousta slov o dluzích, o velkých da
ních, če není čsen všeho ai všímat atd. A přece ipři
mnohých vydáních, dluzích i čas se při dobré vůli
najde, kdy pilná ruka rolníkova na statku svém vy
kouzliti může kus novoty proapěšné, když ne za zlaté
korany aspoň za prosté balfře. Rok od roku jen8 tro
škou zlepšení a získu počítejte a uvidíte, že i při rů
zných strastech dopracujete se lepší budoucností, když
ne vy sami, aspoň vaše děti.

Jak třeba hospodařit? Obilínic ne
platí, řepa také málo, čím tedy se udržím na zděděné
půdě, zevzdychne si mnobý rolník. Když se nedaří
jedno, chopí se sedlák jinébo způsobu hospodaření
s větší ještě anaživostí. Že příroda při neúmorné práci
roloikové není tak skoupá, ukázal rok předešlý, su
chem tak proslavený. Dle statistiky ministerstvem
orby vydané v Čechách za lonského sucha úroča pše
nice a žita předčila dokonce průměrnou žeň desíti
let předchozích, u ječmene klesla úroda jen nepatrně,
značněji toliko o ovsa, Úroda Čech a Moravy byla
loni a všech druhů obilí nad průměrem rakouským.
Že loňský rok nepůsobil zkázou na všecky, to přičítati
dlužno většímo technickému pokroku v zeměděletví,
ač pokrok ten daleko větším se jeví v méně úrodoém
Německa. Na jednom hektaru osevné půdy sklidilo se
r. 1904 v metrických centech pšenice v Čechách 146,
v Německu 20, žita u nás 12:7, v Německu 166,
ječmene v Čechách 142, v Německa 18.1, ovsa a nás
9:5, v Německu 166, bramborů u nás 59:1, v Ně
mecka 1104, sena a otavy v Čechách 169, v Ně
mecku 362. Větší výnos v Německo dlužno přišítati
hospodaření, znalému všech moderních pokroků ve
zpracování půdy, hnojení, vbodné volbě semen a me
liorací používajícímu. Kdyby se u nás píce tak raci=
onelně pěstovala, nedošlo by tsk časte k citeloým
nedostatkům píce, čímž naše dobytkářství velmi trpí.
O kolik milionů se ročně takto připravujeme?

Majitelůmzahrad k letošnímujaru.
Nelse ani uvěřiti, ale je předce pravdou, še u nás
dosad dost a dost lidí, kteří při nakupování potřeb
do sshrad, novšímajíce si českých závodů domácích,
obracejí se objednávkami do ciziny. A to se děje
v době, kdy stále se mluví a píše o důlešitosti hesla



„Svůj k svéma“ a kdy stále se poukazuje na potřebu
emancipace od ciziny s smohatnění závodů a podniků
našich. Nedávno stěžoval si v jistém časopise jeden
nešťastník, který „obšťastněn“byl firmoa Mauthnerovon
v Pešti, — jež jak známo, naše nádraží a hostince
plakáty přímo zaplavuje, — že při objednávce za
115 K nebylo manničeho sleveno, zásilka nefrankována
a že zboží přišlo mu ještě o 8 K dráže, než u zá
vodů českých. My se zcela klidně tážeme: proč pen
postižený utíkal až do Budapešti k židovaho-německé
firmě, když máme u nás solidní závody domácí? Kdo
na př. jen viděl rozsáhlý zahradnický závod V. Maška
v Turnově, zajisté seznal, že noní nám třeba reklamou
bubnujících Manthnerů z Maďarie — a kdyby si jen
o cenník dopsal, žasl by nad nepřebraným výběrem.
Jest to s podivením, že mnoho a mnoho Němců ob
jednává v Tarnově, Čechové pak v Erfartu a v Bada
vešti! Vedle V. Maška v Tarnově máme v Čechách
ještě několik českých nolidních závodů zahradnických,
Jichž snaha bývá často našínci zneuznávána. Nehlá
sejme jen heslo „Svůj k svému“ ale — také dle něho
jednejme. Vždy a všude!

Ubohé dítě. Die „Měsíčníhověstníka“, pěk
ného časopisu českých Redemptoristů v Nov. Yorka,
bydlí v Nov. Yorku miliardář Jan Jakub Aator se
svým devítiletým synem Williamem. Toto dítě používá
celého jednoho křídla paláce svého otce, kde tráví
svůj život v rozmrzelosti a zahálce; žádný sondrub
neúčastní se jeho her a nerozveseluje bo v jeho od
lončenosti. O jeho obsluhu starají ae francouzská ga
vernantka, dvě panské, dva lokajové, dva slahové, dva
kočí a šest štolbů. Každodenně vyjíždí na procházku,
ale gavernantka bo nesmí nechat s někým mluviti.
Žije v největším přepychu, ale přece odloučeně, jako
Robinson Crusoe na pustém ostrově. Jaký div, že je
tento hoch zasmušilý, smutný a mrzntý.

Automaty s mlékem. V boji protialko
holismu zavádějí nyní ve Švédsku automaty s lékem.
Jsou to skříně asi 3 stopy široké a hluboké, 6 stop
vysoké. Na přední straně nalézá se malý otvor na
vhození peníze, dva knoflíky ve Spojení s vnitřními
rourami a dvě číše na řetízku. V malém zaskleném
okénku označují číslice, kolik pohárů mléka jest ješté
v antomatu. Uvnitř jest nádržka vodní, do které se
staví nádoby « mlékem. Voda — a tím i mléko —
udržují vo pumucí plyuvvýců plaiňsůů v lopioto až
750 C. Automat nevpustí mléko do číše dříve, dokud
tato není horkou vodou propláchnuta a dokud se ne
vloží určený peníz. Ve Štokholmu jsou v činnosti
dnem i nocí. Zvláště drožkářům, povozníkům a pad.
zamlouvá 8e toto zařízení, a mnohý chuďas bez pří
střeší « blahořečením vypije číši teplého mléka za vy
žebranýpeníz.Číšeobsahujeasi '/,litru mlékaa stojí
asi 6 hal. Mléko daleko účinněji vynikne tu nad ko
řalku; vždyť nejen zahřeje, ale také částečně i naaytí
hladového.

Pro domácnost. Masopustníknedlík
Dvě a půl žemličky se rozkrájí na listky a na misce,
kde se má knedlík zadělat, poleje se tato Žemlička
deseti Ižicomi studeného mléka. Jedna a půl žemličky
se rozkrájí na kostičky a osmaží se ve dvanácti dkg.
sádla neb slaniny. (Slanina může býti s polévky se
brána, když se vaří tučné uzené maso.) Na m:sku,
kde je namočená žemlička, se dají tři žloutky a míchá
se to s tou žemličkon asi deret minut. Pak se tam dá
malý talířek sekaného vařeného uzeného masa (mohou
to býti zbytky), též se tam zamíchá ta smažená že
mlička, dá se tam ze třech bílků sníh a do něj se dá
4 vrchovaté lžíce mouky, vše se dobře promíchá, čistý
ubrousek se omočí ve studené vodě, uprostřed 8e po
maže vádlem, hmota se tam vloží, zaváže motouzem
tak, aby měl knedlík volné místo k nabývání a dá se
do většího hrnce do vířící so vody a vaří se jedna
hodinu. Po té se dá na větší mísu, rychle z abronaku
vyndá, aby voda ve do něj nevtáhla, rozkrájí se na
plátky, poleje horkým sádlem a na stůl se k něma
podá zelí. Teoto knedlík jest výnosnější a stravitel
nější než tličkywuzeninou.— Paštika z telecích
jater. Dobré a levné předjídlo we takto připraví:
Osm lžic strouhaných syrových telecích jater dáme
na misku, přidáme k tomu půl malé, na lžící slaniny
malinko udušené cibule a lžičku zelené petržele;
protlačí se to k játrám řídkým cedníkem, aby tam
nebyly koneky. Přidají se téžčtyři vrchovaté lžíce
husího sádla, dvě lžíce strouhaného špeku, dvě celá
vejce a jeden žloutek, půl lžičky paštikového koření,
na špička nože jemně vekané citr. kůry, dle potřeby
soli a vše se awi čtvrt hodiny tře. Pak se vymaže
kastrolek neb malá forma sádlem, smíšeninka se tam
vleje, pováže papírem, neb přikryje dobře přiléhající
pokličkou a vaří se v páře jednu hodinu. Studená
tato paštika se pokrájí na tenké řízky, okrášlí aspi
kem a citronovými čtvrtkami. (Pozn. Když mení sádlo
husí, může se dát dobré sádio vepřové. S husím sá
dlem má chuť jako paštika z jater husích.:

Člumost Ústřední jednoty českých
hospodářských společemstev v království
Českém, v níž sdruženy jsou spořitelní a záložní
spolky a hospodářská družatva, dle právě vydané vý
roční zprávy za r. 1903 byla utěšující. Spoř. a zálož.
spolků jest celkem 745, znichž jest nejvíce v obvodu
krajského soudu katuoborského (95) a pak králové
hradeckého (88). Z Čínovníků spolkových bylo nejvíce
rolníků 47%, učitelů 25e/,, živnostníků 119, dachov
ních 8%, a jiných stavů 6%, Členů bylo vůbec 59.147.
Závodnich podílů bylo celkem 728.795:11 K Úroková
míra vkladů pohybovalu se mezi 51/,—41/,0,, ze zá
půjček inezi 4'/,—5'/,9/, Na vkladech spořitelních bylo
r. 1903 ve vdech spolcích přijato 14,337 849, ulav
vkladů spořitelních koaceru r. 1903 byl 24,140.869.78 K.
— Společuého nákupu účastnilo se v r. 1903 491
epořit. a záložních spolků a 30 boapodářekých druž
stev. Zakoupeno a prodano různého hnojiva, pícnin,
obilí, semen, strojů atd. celkem 2820 vagonů v ceně
1,116.489-99 K. — Blahodárnoa činností epořitel. a zá
lotenských upulků, která si všímá nejen hmotné ale
i mravní stránky naších malých lidí, měli by všude
na venkově více oceňovati,

Národaí podnik obchodní a prů
msyslový + Praze dle 11. výroční avó zprávy utě
šeněji vakvétá. V r. 1904 prodáno zboží za 320.403'78 K,

čistého zisku jest 18.869- 837K, Na kupon č. 10 vy
plácí se dividenda 8:/,%,. Nové podíly do konce března
t. r. složené mají právo úa plnou dividendu sa rok
1906. Podnik jest nyní na zdravém podkladě. Jest nyní
na obecenstvu, aby i tato hledělo ci více hesla „Svůj
k svéma.“ Tašky a jiné psací a kreslicí potřeby Nár.
podnikem vyráběné zasluhují přednosti před cizími.

Narozeniny J. A. Komemského,
našeho arciučitele, připadají na den 28.. března
Ve vlasti naší na všech stranách cbystají se dů
stojně oslaviti památku slavného krajana.

Zemský spolek proti alkoholismu.
Klub přátel veřejného zdravotnictví svolal na 3. t. m.
schůzi veřejnou do Praby, jejímž hlavním účelem bylo
učiniti první veřejný krok k organisaci všech, kteří
uznávají velikou škodlivost alkobolismu pro šťastný a
klidný rozvoj lidské epolečnosti. Schůzi bylo přítomno
asi 200 osob. Dr. J. Šimsa, řiditel eauatoria pro cho
roby nervové a duševní v Krči, přednášel ta o vztahu
alkoholismu k nervovým nemocem, načež po sdělení
statistických podrobností ohledně pražského alkoho
lismu Dr. Záhořem konánu porada o založení Zem
ského spolku proti alkoholismu. Usneseno zalošiti sa
mostatný „Zemský spolek proti alkoholismu“ a zvoleno
komité, jež pověřeno vypracováním stanov. Komitét
ten pak vypracoval stanovy na elaborátu p. řiditele
Dra Šimsy saložené, po jichž schválení úředním bude
— v několika nedělích — avolána ustavující schůze.

Odbornou výstavu mnobs drahů zboží
» přístrojů ua měření, vážení, zkoušení, čištění atd.
zboží uspořádá v době od 30. července do 8. září t. r.
Obchodnická jednota pro Moravu a Slezsko v Brně,
Podmínky sdělí se ocbotně.

Pozor ma losy | Různécizozemskéžidovské
firmy svými egenty nabízejí po vlastech našich lehko
věrnému lidu rozmanité dovolené i nedovolené losy
na eplátky, vyssávajíce ho takto a přivádějíce ho
často da namilých rozpaků, když ne úřady naše 0
koupi takových nedovolených cizích losů dovědí. V Bu
dapešti jsou firmy takto o svou kapeu se zajímající:
Fischer a Riess; Ungarische Bauk und Wechelstuben
aktiengesellechaft; Schona Breitner; pak firma Weiser
4 spol., Bankgeschiift Globus St (Gallen ; v Mannbeima
firma „Mercur“ atd. — Věpmcizozemským agentům,
byť hovořili jazykem českým, ukažte dvóře, a hleďte
sí více hesla „Svůj k svémul“

Přistupujte zn člemyČeského Ob
chodního Musea! Členové Musea příspěvkem
svým nejen uenadňují Museu plněuí duiežitých úkolů
všenárodních v oboru národohospodářském, na kteréž
úkoly Museum dožaduje ve hlavně také subvence
zemské « státní, subvence nejbohatších obou komor
českých pražské a plzeňské — nýbrž i zabezpečují
si tak pro své vlastní zájmy obchodní účinné a roz
vážné rady a ochotné pomoci. Zakládající členové
platí ročně nejméně 20 K, členové řádní 14 K.
Všichni členové Českého Obchodního Musea do
stávají „Obchodní Listy“ úplně zdarma, což už
samo sebou je značnou výhodou, nebledíc ani
k tomu, že ae obsah „Obchodních Listů“ stále pod
statné rozšiřoje. — | Másteká zastupitelstva i obce
venkovské a okresní výbory najdou v Museu vždy
ochotnou a spolehlivou poradu ve věcech obchodu so
týkajících. Informační oddělení musejní počalo úřado
vati 15. březnem. Adresa k dopisům: „České Ob
chodní Museum v Praze“

České cestování 1905. Potřeba—nut
nost cestování jeví 86 dnes u nejširších vrstev, 8 1
ten méně zámožný dovede oceviti význam cestovní
pro svůj další vývoj. Náklad s cestou spojený desa
teronásobně je kryt prospěchem z ní plynvacím. 0
rozmach v cestování u nás v první řadé záslaby 8i
dobyla pražská cestovní kancelář Čeněk Šale € Spol.,
jejíž dosavadní pokasy společných výletů byly koru
novány výsledkem nejlepším. — V lednu t. r. počala
firma Šulc vydávati měvíčník Cestovní rádce, věno
vaný otázkám cestování. Pryní číslo je velmi pěkně
vypraveno a obsahnje kromě jiných etatí programy
62 výletů, které firma Šale letos pořádá. Předplatné
na celý rok obnáší 1 K.

Velikenoční pohledmice Ústřední
Matice Školské jsou letou dvojí, barevné i
světlotiskové. Kresba pochází od akademického ma
líře H. Bottingra a reprodukci obstarala česká akciová
grafická společuost „Unie.“ ©Matiční pohlednice vel
konoční, jež lonského roku do-ábly veliké obliby obe
censtva, budou zajisté i letošního roku hojně bupo
vány, pročež upozorňujeme na to české obchodníky
jiš.nyní. Prodávají se v drobném prodeji barevné po
12 hal., avětlotiskové po 10 hal. Obchodníkům posky
taje se při odebrání 60 kusů jednoho druhu obvyklá
koihkopecká srážza. Na úvěr 8e neprodávají.

Výzkumná stanice pro choroby ro
stliumé při král. zemské hospodářské akademii
v Táboře upozorňuje, že veškeré choroby rvstlinné
obledává úplně zdsrma a žádá ve všeobecném zájmn
ochrany kulturních rostlin, by vzorky nemocí na ata:
nic: byly zasýlány. Zpráva o výsledku ohledání, spolu
i s návodem na ochrana ana ničení škůdců zasýlá
se bezplatně.

Máte uahrádku, ale jste v rozpacích,jak
ji upravit, abyste zbytečně nevyházeli mnubo peněz.
Potřebujete vůdce a učitele. Nuže, takovým jest Ča
sopis „Praktický rádce pro zabradnictví a chov drob
ného zvířectva.“ Vychází v Milcicích u. Bečvou (Mo
rava) a stojí ročně pouze K 3. — Každé číslo obva
hoje 35—40 akvostných obrázků. Žádejte číslo na u
kázku a budete velmi mile překvapeni, neboť lista
tak pěkné úpravy a tsk bohatého a rozmanitého ob
sabu nemá žádný jiný národ v Rakousku.

Vyvlastnění při regulael. Právo ná
mitky při vyvlastňování mejí nejen vyvlastněnci, nýbrž
každý, kdo ae lomnívá, že projektem bade poškozen.
Pochozí komise musí vysloviti se o všech ačiněbých
námitkách a vyšotřiti, zdali jsou důvodnými čili nic.
Jednání o náhradě škody za vyvlastnění jest při po
obozí komisi úplně vyloučeno; v náhradě té jedné se
tobdy, až vyvlastňovací nález vešel v moc práva.
Prot: vyvlastňovacímu nálezu podati může stížnost

jen ten, kdo proti žádanému vyvlastnění námitky
podal. Rekurs musí býti podán v 8 dnech ode dne
doručení nálezu. Rosknrsem zdržuje se vyvlastňovací
řízení až do rozbodnotí ministerstva. Stížnost k upráv
nímu dvorn soudnímu nemá všakodkládacího účinka;
i přes tuto stížnost možno v řízení vyvlastňovacím
pokračovati. Když nález vyrlastňovací vejde v moc
právní, mohou vyrlastněnci až do doby, kdy vyvlast
něný předmět přejde v držení podniko, užívati vy
vlastněné věci a prováděti ony práce, které spojeny
jsou s řádným provozováním hospodářetví. | Jestii
vlastník reality, které podnik potřebuje, dobrovolně
realitu tu před vyvlastňovacím fízením postoopí pod
niku a obledně kupní ceny se a podnikem dohodne,
netřeba vyvlastnění. Vejde-li vyvlastňovací nález v moc
práva, soud na žádost p.dniku ustanoví nábradu. Ale

Ještě tehdy jest možno stranám dobodnoati se na ceněupní. Váznou-li na realitě nějaká práva třetích osob
(služebnost, hypoteky, pachtovní práva! jest možno
mimosoudně se dohodnouti o ceně, evolí-li tyto třetí
osoby k tomato prudeji. Proti způsobilosti znalců
mohou strany až do početí vyhledávání činiti námitky
Zvláště mají znalci, když ae vyvlastní jen část po
semkn, o sobě vypočísti a udati sumu, která se má
dá náhradou za zmenšení ceny pozůstalé Části po
zemku.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne. 18. března 106. 1

hl pšeniceK 16 20—17-10,tits. K 12-30—12-80,ječme
ne K 11*60—12*40,ovsa K 800—820, prosaK 00*00
—0000, vikve K 17:00—19 00, brachu (modrý) K 2600
—00'00, čočky K 3200-0000, jahel K30 00—00'00, krup
K 22:00—2400, bramborů K 6-00—0'00, jetelového
semenečervenéhoK 116'00—120'00, jetelového semene
bílého K00:00—0000, růžáku K 00:00—0000, máku
K 36'00—40:00, lněného semene K 20-00 —00*00 100

kg žitných otrab K 1400—0000, 100 kg pšen. otrab
K 13'50—00'00, | kg másla K 778—3 80, | kg sádla
vepřového K 176—000, 1 kg tvarohu K 036—0'00,
1 vejce K 0*06—0'00, 1 kopa zelí 00 00 —00'00, 1 kopa
petržele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty K 8:00—0'00
t hl cibule K 14:09—1600, 1 kopa drob. zeleniny K
1:00—2'00, 1 pytel mrkve K 3:00—14'00, 1 kopa cerele
0 00—000, 1 kopa okurek 0:00—00'00, 1 bl jablek 000
—000. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 18. měs, března 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 356, žita 235, ječmene 211, ovsa
360, prosa —, víkve 87, brachu 7, čočky 2, máku
4, jahel 11, krap 9, | jetelového semínka 13,
Iněného semene 91. 2.) Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 69 kop, cibule 23 pytlů, drobné zeleniny
71 kop, mrkve 19 pytlů, cerele — kop, brambor
234 hl, okurek — kop. 3) Ovoce: jablek 23 hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 32 kusů, podevinčat 325
kusů, kůzlat 56 kusů.

Listárna redakce.
Na stížnost některých pp. odběratelů, že jim

„Obnova“ příliš pozdě přichází, odpovídáme, že ae
„Obnova“ dévá na poštu v pátek před šestou hodinou.
Dojde-li na místo až v úterý, není vina na nás, ani
na poštov. úřadě v Hradci Král, sle na poštov. úřadě
dodacím.

DoPardubic, Rychnova, Dašic a Pražského
Předměstí. Uveřejníme příště.
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hloubou kašdé hospo

dyně jest dobrá káva.y
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sladová káva Kneippova /
neměla by při přípravě den
niho kávového nápoje v žádné
— domáonosti více chybětl —
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Žádejte výhradně Jen původní ba
ličky se jménemKathrelnere a nikdy
nekupujte zbožiotevřené (vyvášené).
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Divka z venkova,
která by se ráda naučila vaření a spravování
lepší domácnosti. přijala by vbodné místo sa

složku, nebo paní (bospodyni) k race.

Laskavé nabídky pod spačkou C do administrace
tóboto listu.
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Prodán

lomek
ve Slatiňanech

číslo 109

blíže dráhy, nově sta

věpý. Pět místností,

dvě zahrédky, studna,
sklep.

Bližší sdělí

Antonin Škarnital
Chrast.

Cojest!

„Silk“
výtečná, čistě vlněná
látka v barvě černé,
hodicí se | na taláry.

1 m. zl. 2-80.
Vzorek této látky, jakož i
bohatý výběr moderních
drahů ns obleky a svrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
požádání ku nahlédnutí

franko zašlou.

První český zasilatelský
závod soukenného zboží:

Ed. Doskočil
v Chocni.

Filialní závody:
Praha, Vodičkovaul. 22
(vedle vyšší dívčí školy.)

Plzeň, Školní ul. 13.

||
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Baf nákrčníky, Ba

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

OE“ kanafasy, "JB
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

jj s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čis. 136. Velké náměstí čis. 136.
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Josef
Krejčík

V PRAZE,
Ý umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny naLetné čísle G18—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, olčáře,
klšové cesty, jesle, Boli hroby, kříše,

ovédnice, křištelny, komsoly, ovícny,lustry, pul

ky ne fotog | ostelů, řesný rámce adbrány,
promie, btogra a . nábytek arůs Předměty hodič se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty berplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařisení.

ČY 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,

střížného, modního, soukenného,
lněného a bavlněného zboží, jakož i

krejčovských příprav.

M
edl

PLS

p|p

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

| OKO
Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukor, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

:

k rom„ Fodehnala
v Hradci Král, Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.KOKKKK KOKOKOOKO

Seno luční
a jetelové, většímnožstvísemeno
jetelové růžák(inkarnát)a wilkku, dokud

zánoba stačí, prodá levně

JE. Dorchánek v Hradci Král.
(Daubkův moačný sklad.)

KIOOOOOKIOCXXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadalní oblekyvšech druhů.
IUpozorňnji zvláště na svůj bohatě sásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Rradec Král., Pětidomy, č. 288.

AOX

X

Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se snačnou slevou
buď jednotlivé „neb v celku

čhneď na prodej. %s
Bližšísdělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

Továrnarare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likórů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na sušitkování ovoce, salošený $ ;
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé I červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmí levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálenía vlastní výroby.
Závod vyznamenánbyl. nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a doplomem slaté medaile, a mnohými ji
nými diplomy s právemrašení -slaté 'medasile.

"knůa
»-xe*

Pronajme se

kupecký krám
v .Exostelocin. Orl.

v živé ulici.

Zboží přenechá se v továrních cenách. Bližší sdělí

František Dostál,
w Kostelci n. Orl.

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 levně

ILIA RADULOVIČ
umělecký závod

wPředměřicích u Hradce Král.9 KNV a
První nákupní pramen
látekprodomácnost,jakoži dámskýchapánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole
čemnstva „Vzájemuost“ v Hronově. Též lze
obdržeti partie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé ty, zejména:plátna, oxfordy,bar
chenty, sukóuka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 1I2-—, vyplaceně od koruau 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.



obchodní dům
v Rychnově ». K.

Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně.Látky
Dovoluji si tímto uctivě oznámiti,

že jsem přeložildílnu
hodinářskou

do domu p. purkmistra dr. Ulricha |
lč. 88 na Sv. Janském náměstí mezi Besedou.

a domem p. Skuherského,

kdež bude, jako v dřívějších místno
stech, i nadále snahou mou,ct. obecen
stvu dobrou a levnou prací posloužiti,

Pro pány studující a c. k. vojsko
zvláště levné ceny.

Děkuji současně za laskavou pří
zeň a prosím, aby mně i na dále byla
zachována. ,

V dokonalé úctě

František Reischl,
hodinář.

|

J

: mm:Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Chrámové svíce
voskové“

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty promístapout
nická, prvnější pří
padvými obrázky 0

polovoskovéi zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové ;

velikonoční svíce Instry,1 svícekostelníste
(paškaly) s krůpě- r rinovéové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třinožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a Sv.

zápalkový drát,
svíce obětní "Mg

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřmování se stuhami Řachovnímnejvětší speci.
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální sklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorkya cenníky zdarma a franko,
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Melichara
' v Hradci Králové.
) (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání

zaručeno.
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o Kávu4
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1 kg. za 2 koruny 50 hal.

Ghrudimskou zdravotní žitnou Kávu
5 kg. za 4 koruny.

Rvčte učiniti zkoušku! — Badete s mojí vzornou
obsluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
v Hradci Králové.
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Veledůstojnému duchovenstva
dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený

SB-sklad fl

soatýdi obrásků ©
k nastávajícímu velikonočoímu obdebí.

Upomínku na sv. přijímání
: v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vášené přízně odporočůje se v hluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků

v Hradci Králové, Tomkova ulice.00)

(0666606
Poděkování.

Můj choť Josef Celler byl pojištěn
oa 3000 korun u ctěné

=E= oravské =E=

zemské životní pojišťovny
prostřednictvím p. vrch. insp. Svobody
v Hradci Králové, a ač jen 4 měsíce
od uzavření smlouvy se společností
uplyouly, byl mně pojištěný obnos bez
veškeré erážky hotově vyplacen. Dopc
ručuji tudíž tento ústav co nejlépe
veškerému obecenstvu.

Hradec Králové, 24. března 1905.

Marie Cellerová.
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v Čáslavi

AMCE,

děvy
hotové a stejnokroje

doporučuje

Em. Bělský,
c. k. dvorní dodavatel

v EHradoi EKrálové.

g -2
= Založeno1853. u

(© Provedeno přes 500 oltářů a Božích (
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec.závodsochařský ařezbářský 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

me“ a knihkupectví.9

Telefon č. (7. Psací stroj.



Jarní a letní novotiny

: Vápno bílé i hydraulickéCement
© Ia portlandský, též truskový i románský,

3: Sádru la stukatérskou,Roury kame
+ ninové Ia, též cementové, různých světlostí,

$ Dlažby cementové i šamotové různých
© barevi tvarů,Šamotové oihly, jakož
© i veškeré stavební potřeby v továrních

: cenách odporoučí

$ JOSEF MANYCH,
3 první Královéhradecká továrna cemento
© vých výrobků, vlastní výroba rákosových
© rohoží, rabicových stěn, podnikatelství be

% tonových staveb
4
o
+

HRADEC KRÁLOVÉ.
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JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výbětu:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhůa soustav.er. 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
Da požádání zašle.

Důvěryhodnýmeásilky na výběrtéš i na splátky

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového náčiní.

se na požádání franko zašlou.

Pllnáčkovo

mýdlo S pvečkou

namýdiaaevičky

Vyrábístaráčeská rana
PilnáčekKkrátevé.

kčCSDX643X663X

jest pravé, nepadělané jádrové m
jakosti, velice vydatné a p

= ryze český výrobek I —=
Podporujte proto náš český průmysla kupujte vědy

a všude Vybrané jen

„Pllnáčkovo mýdlo s ovečkou“!

do„pejlepí

Železný nábytek.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

'pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice $ se čelegnými rámy. sí

těmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná

rada be latně, bezevší závaznost!efinitivní objednávce.

op- Nvačetné4 veřejnáii písemnápochvalnáuznání.jj
Založeno roku 1836.

REDXCBIKRPIXPIX62X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějšíchdruhů pravýchč

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvlíště 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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Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk, ZSká
Konviktské ul., patě. spe
cielné na kostel ený dovoluje
si doporučiti avůjhojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco

>- vaných kostelních nádob a náčiní,

jako monstrauce, kalichy, ciboria,amp“, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob: at. d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

intenci a jem v ohni slaté a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené 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 beseenné. Vše posílám již posvěcené.



Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších 8oustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planlin.
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyzuam. na výstavách.C3

o o

Malbu
. kostelů,*
malby
dekorační,
facadní

; a treskové
e o dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

o o© Def“
První český katolický závod ve Vídni.

1 oFrantišek kuber

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

provádí přesně dle moderních

Dílna ku vyšívání

PaAVidCŘ,

o
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hlížením k příslušnému slohu

stelních rouch,

Aploní (LOLA,

požadavků, s uměleckým při

a zhotovení ko

VH. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

TY

(o
Yzo

Fi

vlastního!

způsobu,kterénejen

hotoví

kna

lecký"ústav

promalbunaskle

B.ŠKARDA,Brno Rozpočtyprachrámov

bezplatn

vlašské

MOSAIK

vzezřenímale|

imosaiky

novějšího,

1svoulácipředčímo

sklenné

profagadyidekoracivnitřní,nej=
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Založeno r. 1860. Odměněn státní cenou.

Velkozárod sochařsko-kamenický
rmy ——

ZDENKO JEŽEK
v Hradci Králové

Čelakovského ulice č. 363 ve vlastním domě

doporučujese k prováděníveškerých prací hřbitovních
z České světlé i tmavé žuly, sienytu, Švédské černé žuly a labra
doru, dekorativních prací z červeného mramora sliveneckého a

tmaňského i mramorů italských,

práce sochařské = pískovce hořického a mramoru
carrarského,

při uměleckém provedení, solidní obsluze a při cenách nejmírnějších

Stálá výstava hotových náhrobků se všech druhů kamenů.

Přímý dovoz italských a belgických mramorů, švédské žuly a

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivé opravy, zlacemi a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

© První Královéhradecké

(OpDaArnía vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny budou dne 18. t. m. od 9 hodin
dopol. do 8 hodin večer.

č Parní lázně pro pány v pondělí a večtvrtek, pro dámy v pátek celý den.
ORp*>Lázně vanové denně. ij

© Passiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

OOOOO00000

| Chemické
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
conejdokonalejifja„levněprovádíve'svémodbor.
k FZústavu :

JAN MACH
:a Nábřežív Hradoi Králové důmp. Rosy.
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Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

každého slohu,

první odborná dílna pa
siřská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradol Král.,

č. 88. JN gap č. 85.
Palackého třída. ,



Předplatné na čtvrt roku 2 k so h
Číslo 14. > na pl roku $k — A

Jest potřebí obratu.
(8) Termin vyčkávací politiky našich po

slanců pomala dobíhá a již opětné vykříkuje
se komando, co mají činiti, jestliže vláda zná
mým dvěma požadavkům našim nevyhoví. Ze
jména „Nár. Listy“ předpovídají jistou ob
strakci, kdyby Gautsch své srdce proti nám
zatvrdil jako Kórber. Také jsou politikové,
kteří zpívají touže rozhodnou notou, buď že
způsobem tím obstarávají své zvláštní zájmy,
anebo že ničemu jinému nerozamějí, co jest
mimo obstrukci.

Jest ustáleným zvykem tříditi spisovatele
ve dvě skupiny. Jedni svými uměleckými a
duševními schopnostmi směřají k tomu, aby
čtenáře zušlechtili, proloali svými vznešenými
zásadami a povzneslí na ideální výši obecného
lidského dobra a drazí, u nichž převládající
silou jest chytré sobectví, válí se v bahně
Spodních padů, dráždí rafinovaně smysly a
obraznost. Těmto spisovatelům nejpřednějším
účelem jest výnosný obchod. .

Měřítko toto docela správně lze přenésti
i do politiky. V určitých případech dokládáme

pravdy této zkušenostmi, čerpanými z řečí,teré po odstoupení Kórbrovu až do dnešní
chvíle od poslanců v Čechách byly prosloveny.
„Jsou poslanci, kteří plně chápajíce vážnost po
litické situace, odporočují rozvážný postup.
Jiní zůstávají dole a plují po prouda, jsouce
konservativci ve špatném smysle. Voličské bro
mady byly příliš dlouho mrskány řinčivými
hesly a vtloukána do nich příliš dlouho nálada
obstrukční, než aby se mohl od nich očekávati
snadný obrat k politice rozvahy. V takovém
ovzduší schůzí a článků vládnoucí žarnalistiky
vyrostlí poslanci, z nichž ti, kteří jsou slabé
intelligence a obmezenějšího vzdělání, nemohou
řešiti dané poměry jinak, než jak je naučila
moda, a moda, jak známo, otrocky napodobuje.
Tito žurnalističtí a poslanečtí politikové, jak
patrno z projevů jejich, ani z daleka nechápají,
že nadbíhá opětně kritická chvíle a že nejistota
toho, co přijíti může, odkazuje nás železnou
natností na cesty politiky realné, jež odmítajíc
citové návaly, říditi se musí záměrnou prozí
ravostí. Mnozí pánové na nečinnost, kterou
obstrukce dovoloje, navykli si tak, že těžko
jest jim opustiti od prostředků, jež obklopily
je populárností. Obávajíť se, že za pravidelného

FEUILLETON.
Špatlové na Česko-Skalioku.

Historický obrázek.

Déjiny po věky věkův památného roku 1848,
v němž ujařmenému lidu zasvitlo slunce svobody,
po dloubou dobu ještě budou poskytovati bojnost
látky k vypravování dosud málo známých i taje
ných detailů historických.

Vlast naše podobala se rozrušenému mrave
ništi ; radost pojila se s nejistou a marně tajenou
bázní, aby zvěsť o lepších časech, jež nastati měly,
neklamala zase tak, jako četné zvěsti podobné
z let dřívějších; uvědomění lidských práv vyšinulo
se tu i tam z kolejí střízlivosti a dopouštělo sei
skutků násilných, za to majíc, že má k tomu
práva dostatečnélho. Lid náš něco cítil a neznal

toho do sahu, id náš podobal se tomu, jejž po
dlouhé uzavřenosti vyvede ruka spravedlivá ven,
aby plným douškem saál svěží, oživující vzduchzahradní...

Byl to rok podivný, ten rok 1848 — plný
nemozností a protiv, plný scén kaleidoskopických.
Maj předchůdce, řídící učitel p. Prokeš, napsal

-o něm lapidárné, ale karakteristicky ve »Školní
kronice« brzické jen toto: +V r. 1848 propukla
konstituce«. A tím, myslil, pověděl dosti.

+ o.
Hlavní touhou tehdejších sousedů bylo sudr

žení pořádku,« jemuž věnovánapozornosta jehož“
se domáhali všelikým spůsobem. Před r. 1848
zmohlo se v Čechách, zvlášté pak v Čechách se

sněmování, kdy ukáže 8e,čím kdo jest, klesnou
v bezvýznamnost a že doma ústap od obstrakce
vykládán bude za nestatečnosta porážku.

Teuto typický drah politiků jest ovšem
dítětem zásadně chybného názoru na konání
politické vůbec. Dlouhá léta obracela se naše
pozornost jen k Vídni, odkadž očekávána všecka
spása národní. Odtud pravidelně opakující se
záchvaty: nechtějí nám povoliti? nuže, hrr na
ně! A přece politika jest vrchní a výslední
stavba na podkladě hmotných a duševních sil
národních a obecného vzdělání vůbec, či ji
nými slovy, politika jest otázkou moci.

Mezitím, co noviny a poslanci radikál
nějšího směru již jali se tlouci na meč proti
Gantschov', že se pořád k tomu nemá, aby
jazykovými nařízeními a ouiversitou nás usmí
řil, vynořovala se pomalu otázka rekonstrakce
ministerstva. A hle, jak se samo sebou roz
umí, i tato otázka hoed luštěna rázně a jedno
duše podle obvyklé formule: „pokud Gautsch
nám“ atd..... „ jak již vrabci na střechách
čimčarují. Jest to tak jasná formule, že nežádá
diplomatické opatrnosti a nemusí se při ní
myslit a pracovat!

Tedy: pokud Gautsch nám nedá jazyková
nařízení a universitu, nesmí našinci vstonpit
do ministerstva. Ovšem rekonstrukce kabinetu
není ještě aktaální, mlaví se o ní jako mož
nosti, ale byť bychom nestáli ještě před prak
tickým jejím řešením, přece spůsob, jakým se
u nás přetřásá, odhaluje staré chyby, které
způsobily nám nejedno sklamání a ztrátu času,
jehož využitím mobli jsme v nejednom směru
získati. Kdykoli poslanci naši, potlačujíce lepší
své poznání, zařídili svůj postup podle onoho
komanda, byli vždy poraženi, protože nemohli
v rozhodném okamžika hoditi oa váhu tolik
politické moci, kterou věta ona předpokládá.
A přece bohaté zkušenosti důtklivě přemlou
vají, aby tento neosvědčený prostředek zaho
zen byl do haraburdí opotřebovaných hesel.
Polnice tato ztrativši jarý, válečný hlas, dues
již nikoho neleká, nanejvýš znepokojnje po
slance, kteří chtějí voliti a prováděti jinou
taktiku.

Pobříchu nepozorovali jsme ani u jednoho
z vůdčích poslanců, že se rázně opřeli a nalili
čistého vína bez obavy před veřejným míně
ním. Pravda, veřejnost naše není ještě dosti
na obrat připravena, ale kdo pak jiný má

verovýchodních po obcích venkovských povážlivou
měrou zlodějství. K tomu tedy obrátily hlavní
zření nově zřízené občanské gardy k zachování
veřejného pořádku sloužící. A gardy na Česko
Skalicku vzaly věc hezky z ostra. Postrachem ob

na skončinácba slatinských. Jejich loupežení bylo
až příliš odvážlivé a drzé, jaký tudíž div, že lid
prahl po pomstě. »Propukla konstituce« a lid náš
měl za to, že si může nyní pomoci sám, jak chce,
Prach byl nahromaděn, scházela jen jiskra, která
by zapálila. A ta přilétla brzy, jako na zavolání.

Jedné noci přeplašení byli zlodějové při lou
peži v Mezlečí u Hořiček. Soused jeden, jenž
v pronásledování odvážil se příliš blízko, postřelen
byl na noze. Ale jeden ze zlodějů ztratil na místě
činu čepici, dle které brzy vypátrán i majitel její
a tím nebyl nikdo jiný, než jeden z končinských
Špetlů...

Garda z Hořiček za pomoci gard jiných
přistoupila ihned k vyšetření věci a k případnému
ztrestání těch, kdož by nalezení byli vinnými. Za
tmavé noci přiblížila se garda k obydlí Špetlů

šlo o život, jelikož Špetlové odvážili se často nej
horšího. Zastihli je právě při večeři, aniť pojídali
kaši hodně maštěnou. Obstoupivše obydlí, bez
váhání vrazili někteří gardisté do světnice. Starý
Špetla, netuše nic dobrého, vyskočil na lavici a
sahal po nabité ručnici, zavěšené u stropu. Ale
gardista jeden, postřehnuv jeho úmysl, chopil se
ručnice sám. Boj s obleženými byl krátký, ale
krutý. Všichni svázání bezpečně a když důkladné
prohledán příbytek jejich, odvedení na Hořičky,
kdež byl hejtman gardy J. Pich, tehdejší poslanec
sněmu zemského. Na Hořičkách zaveden byl se

[nserty se počítají levně.
di

Obnovavychávív pátek v poledne. Ročník XI.

ozdravojící léčení podniknouti, nežli poslanci,
kteří obtížnost politic ých poměrů znají a kteří
při každé významnější akci domácí romantism
politický tak neblaze pociťují?

Na vážnost situace, zatížené poměry u
kerskými, na nutnost změny politické fronty
ukazovali ve svých řečech Kramář, Herold,
Pacák a jiní, A co jest pozorahodno, poslanec
Fořt,mužvelikéhorozhledua hlubokéhovzdě
lání, jenž na sebe často zřetel obrátil svými
přednostmi jako nedůsledným svým radikalis
mem, v nedávné řeči vyhostil nálada obstrukční
a sbrooje důvody pro novoa taktiku, 0 jazy
kových nařízeních a universitě jako podmín
kách klidné parlamentní práce ani se nezmínil.
Ale ani on, ani jiní přímého a tolik potřeb
ného slova neřekli, Odhalili jen cípek záclony,
pravda jen napovídali, tu a tam naráželi dá
vajíce na sroznměnoo, jak si přejí, aby jim
bylo rozaměno. Kdo můžeš pochopiti, pochop!
vanulo z jejich řečí.

Bohužel, poslachači ve velké většině ne
pochopili. Jedni odešli ze schůzí s neporoz
uměním, lhostejně, a jiní zachytivše se na věty
ráznější, domnívají se, že vše zůstane při sta.
rém. Nechtějí pochopiti ani noviny, jež existenc;
svoji mají založenu na ráznějším tempu, nebog
již zase deklamají, jak nás chce Gaatsch ob
louditi, ten Gautsch, o němž nedávno psali
že přichází s dobrou vůlí. '

Nemůže-li nám Gautsch najednou vyho
věti, pak to zajisté neu. v jeho vůli, nýbrž
v nesnadnosti sitnace. Platí tady pronikavé
slovo Žáčkovo: „to jsou cíle a ne rady“. Máme
své určité cíle a zapomíná Se, že jest potřebí
také rady a radou rozuměti jest prostředek,
jak určitého cíle dosáhnonti. Není pochyby, že
Gautsch vzhledem k nesnadné situaci meziná
rodní a vzbledem k obtížnému poměru k Uhrám,
rád by nás upokojil a síly cislajtánské sou
středil, ale jak to učiniti? Ministerský před
seda s otevřenou náručí přijme toho, kdo mu
takovou platnou radu dá, jež by obtíže ke
vzájemnému uspokojení sporajících se stran
rozluštila.

Jest nesporno, ža -na naší straně jest
právo, což uznávají spravedliví Němci a 8pra
vedliví ministři. Právo to splněno bude a spl
něno býti musí, ale stane se to pravděpodobně
postupně a nikoli rázem, jak přejí sí mnozí
horkokrevní politikové. Ve spojení s tím jest

Špetly krátký výslech a odvedení byli do Mezleče,
kdež blíže domu Václava Tylše přivázám byli
k topolům a vyslýcbáni. Lidu, kterýž zvláštnímu
tomu divadlu se díval, byl zástup veliký. Komu
se co ztratilo, přišel, aby se tázal chycených chla
píků, kde se věc nachází. Neodpovídaleli tázaný
ibned, byl s povolením velitele bit poblíže leží
cími holemi; přiznal-li se, byl odsouzen ihned
k jistému počtu ran holí a ty mu také okamžitě
byly vyplaceny. Hořičský učitel Repka byl při
tom zapisovatelem, Pich felčarem, jenž dával do
brozdání, mohou-li odsouzení určený trest snésti.
Nebožtík ©MUDr. A. Teuchmann, purkmistr
úpický, jenž jel právě okolo, byl zastaven.

»Pane doktore«, voláno na něho se všech
stran, »Vy nám poraďte, co máme s těmi dare
báky dělatila

»Nevím určitě, oč se tu jedná, ale stalo-li
se něco, jděte na zámek a tam se vše zajisté
vyšetří,« odvětil kliďné purkmistr, když mu zále
žitost stručně vysvětlena,

«E, co na zámek,« volali opět přítomní, stam
jsou také takoví a ještě by se jich zastali! My
si to rozsoudíme sami la

*To' máte pravdu, lidičky,« ozval se v té
chvíli jistý venkovan; sale máte přece míti také kus
citu; takhle jako Vy, nenakládají s lidmi ani Turcile

»A ty poběblíku«, zvolal nejbližší ze zástupu
»nám tu budeš kázání dělat a nás kárat?«

«Co je to zač? Beztoho je také jedním
z těch zlodějů! ©Nasekejte mu jichl« Tak a po
dobně voláno z hrdel lidu rozezleného. A co by
napočítal pět, ležel již nepovolaný zastance lupičů
na lavici, na kteréž vysázeno mu — ne-li více —
pět notných na pamětnoul Seskočil a byl rád, že
jej utéci nechali,



také uvážiti, že naše přítomná politika není
povahy dobývací, nýbrž spíše obranné, o čemě
svědčí sestup v našich požadavcích. Od stát
ního práva, jež napsáno bylo na praporech
mladočeských v letech devadesátých, ustoupili
jsme k autonomismu, pak přáli jeme si jaz3

ková nařízení a universitu a odtud, je ro£umný člověk může čísti v řečech vůdčích po
slanců, jest zabočiti s prací parlamentní a
vtlačiti své sjly ve státní správu. Jestliže při
jata jest pravda, že účinně možno dosshovati
prospěchův účastněním se ve státní správě a
obsazováním důležitých míst, pak jest nesmy
elno zabraňovati křeslům ministerským. Tam
mířil zajisté posl. Stránský pravě, že docela
dobře možno přijati úřad ministerský, aniž se
tím může překážeti velikému dílu smiřovacímu.
Očekáváme tedy od našich poslanců, co napo
věděli, že také dopoví a že přijmou minister
ství, jestliže tím způsobem Gaaotsch bude ra
ziti cestu ke spořádanějším poměrům.

Ruská liturgie,
(14) Rusko poutá dnes k sobě pozornost

celého vzdělaného světa. Do nedávna předsta
vovali si je mnozí jako říši na polo zamrzlou,
moderním společenským hnatím a vládním for
mám oopřístapnou, avšak události poslední
doby dokazojí, še i tam bydlí lidé horké mysli
a vášnivého srdce, třeba se o nich nedalo říci,
še co podnikají, podnikají v pravý čas. Roz
hodně nezůstanou nynější těžké chvíle bez
vlivu na vnitřní obrození veleříše ruské a že
při tomto obrození i náboženské roměry se
změní, t. j. zlepší, rozumí 8e samo sebou.

Uveřejnili jsme na tomto místě článek,
v němž jsme dokázali, že Rusko bylo až do
12. stol. katolickým, že k odtržení od Říma
nevedlo ten věřící křesťanský lid kacířství,
jako leckde jinde, nýbrž samovláda jeho vládců
jimž úplatní a povolní patriarchovécařihradětí
vícese zamlouvali,nežpapežové; ukázalijsme,
že ještě v 15. stol., ba dokonce v 17. stol.
staly se z Ruska pokusy k smíření se západem.
Dnes chceme poukázati na literární zjev, jenž
vzbudil nemalou pozornost zvlášť v Německu
a to ne tak pozornost protestantů, jimž není
sympatickým, jako spíše katolíků. Je to dva
náctisvazkový upis probošta při vyslaneckém
kostele ruském v Berlině Alexeje Malceva o
liturgii, či obřadech pravoslavné církve ruské,
z nichž ty nejstarší, pocházející z doby, kdy
Ras byla katolickou, dlužno od nás považovati
za vlastní, Nebudeme zde uváděti obsah knih,
jež jsou opatřeny německým překladem a ne
sou se duchem katolicismu veskrze přátelským,
spíše povíme, jak 86 o nich katoličtí učenci
vyjádřili.

„Kéž by brzy přišel čas“, píše sám autor,
„kdy by se spojily ctihodné církve východu 1
západu, které přes rozkol starou víru a staré
obřady věrně si dochovaly, kéž by se spojily
v bývalé lásce, aby vyplnila se vroucí mod
litba Spasitele, kterou před svým umučením
8u modlil: aby všichni jedno byli!

Učený jesuita napsal o díle Malcevově do
„Etudes“: „Všem, kdo se o náboženské poměry
orientu, zvlášť ale Ruska, o východní obřady,
životopis svatých a učení o svátostech zají.
mají, prokázal p. probošt obzvláštní službu

Z chycených lupičů byl nejzatvrzelejším
starý Špetla. Když jej bili, ani necekl, ano něko
likráte prý si zabručel: »Hubo mlči«

Zbití zlodějové vlečení pak do Slatiny. Po
cestě rány se na ně jen sypaly. Když pak přive
deni jsou blíže ku »končiníma, starý Spetlav pra
vém slova smyslu ubit. Tak a podobně dělo se i
jinde. V parný den sv. Ducha téhož roku přive
deni byli na př. do Čes. Skalice jeden ze Špetlů
slatinských, Špetla ze Zliče, Kluština ze Žernova
a říkovský Exnar a na náměstí byli nemilosrdně
biti od každého, komu zachtělo se je trestati. Ve
zeni jsouce do nemocnice v Jaroměři, byli u
Rousína tři z nich ubiti, Ernar pak skonalv osmý
den po kruté exekuci.

Běda bylo těm, na něž trápení prozradili,
že s nitni drželi, jim nápomocni byli, nebo věci
pobrané jim přechovávali. Byli chyceni a biti
zaroveň. Aby pak působilo se i na potomstvo,
voděny jsou tu i tam děti okolo zbitých, »by si
to pamatovaly a takovými se nestalye — — —.

Rozumí se, že toto interregnum práva ne
trvalo dlouho a že mělo i další následky v zá
pětí. Brzy ujali se úřadové celé záležitosti a po
čalo vyšetřování velmi energické. V místnostech
su Vitoušků« na Hořičkéch vedeno bylo
po několik dnů vyšetřování události v Mezleči
odehrané a su končin« dokonané. Ale — Bůh ví,
takounáhodou—jedné nociseněkolikdůležitých
akt ztratilo a tak prý vše ješté dosti lehce prošlo,
Jední odpykali si. prudkost krve své ve vězení,
jiní prý moc a moc dobrovolně i nuceně platiti
musili, Ale v okolí česko-skalickém prý bylo
1 ubo ticho a bezpečno, jako nikdy před tím.

Nned lidu způsobil upomínku odstrašující. — —
—-m.

Svým německým překladem učinil stasoslo
vanskou litargii, přístupnou až posed jen. ně
kolika učencům, majetkem celého obecenstva.
Dílo má svůj zvláštní dčel a svou tendenci;
má sblížiti bohoslovce ruské se sápadními, cíl
až posudsice daleký, ale ma obou stranách
společný. Co obřadům raským dodává zvlášt
ního rázu, jsou mnobé svátky mariánské a po
božnosti k zázračným ikonům (obrazům). bla
hoslav. Panny. V této úctě mariánské pozdma
Yujeme vzpomínku na bývalou duchovní jednotu
a jakýsi posud stávající přátelský poměr mezi
Rasy a námi. Snahy protestantů, seslabiti učení
víry a zvlášť do východní církve vlivem svým
vniknouti, jsou známy; zvlášťjsouto anglikáni
a starokatolíci, kteří na věroučném kompro
misseu (shodě) s východem mají zájem. Církev
ruská však co taková zůstala ku všem podob
ným pokaosům cbladnou a my konstatujeme se
zadostiučiněním, že i spis p. Malceva týmě
směrem se nese. Drží sice spisovatel to své,
co církev ruskou od pravé církve Kristovy
dělí, ale člověk z každého slova cítí, že by si

přál, aby toho, co nás dělí, bylo co nejméně.eho řeč nese se úctyhodným, sympatickým
tonem a prozrazuje to smýšlení v pravdě kněž
ské, že důraz klade 8 pečlivostí a umírněností
více na to, co Spojuje. Kdyby všecky nábo
ženské rozpravy tím duchem byly psány, doba

no spojení východu se západem byla bybližší, než myslíme.“ Tak napsal katolický kněz
a jesuita.

A co my o té věci myslíme? Již v Jeru
salémě osobně jsme se přesvědčili, že panuje
tam napjetí mezi Rusy a ortodoxními Řeky,
ač je to jedna církev s jednoo nejvyšší hlavou,
cařihradským patriarchou. Rasové byli od kra
mářských Řeků v pravém smyslu slova odí
ráni, a řecký představený dával jim všude
svou převahu cítiti. Až do války s Turky dali
si to Rusové líbiti, ale po válce poslali tam
svého biskupa, dali mu 1'/, mil. dolarů na cesta
a poručili mu, aby pod horou Olivetskou vy
stavěl ruský kostel, který patří dnes k nejnád

Bot a aby se svými lidmi se u něhousadil. Od té doby « Řeky nedrží aže i ostatní
Slované nemají k této řecké dochovní nadvládě
chuti, je viděti ze spora patriarchy cařihrad
ského s bulharským exarchou. Kdyby Rakousko
neb Italie dnes nebo zítra opanovaly situaci na
Balkáně a rozumně si tam vůči Slovanům vý
chodního obřadu vedly, t. j. kdyby 8e jim
opravdu jednalo o spojení těchto odlomených
větví s papežstvím, což za cenu protektoráta
ochotna by byla učiniti každá z těch dvou
mocí, pak by se sen Lva XIII. mohl vyplniti
dříve, než si my na západě sami myslíme.

Též v Rosku nastanou nynější válkou jiné
vnitřní poměry, t. j. zavládne tam větší nábo
ženská svoboda a t. zv. sv. synod, který byl
vždy proti všem politickým svobodám a cary
v jich absolutismu jen podporoval, ztratí a
musí ztratiti na své váze, jest-li vůbec celá ta
instituce nevezme za své. Při nových politic
kých poměrech nebude se pak ani carům jed
nati o udržení vlastního duchovního pohla
váretví, ano oni brzy acítí, že jsou na to slabí
a že mají dost starostí se svým světským pan
stvím. Dostane-li se ruským katolíkům více
svobody, vzroste tam tím samým vliv Říma
a katolíci budou moci teprv ukázati celou
svou lepou liturgii, na kterou Rusové tak drží
a nebude-li zde přísných fermanů vládních
proti katolické ofrkvi, pozná i ruský lid, že
jej od západu vlastně nic nedělí, než slůvko
„filiogne“ a ta latiuská řeč, od které Řím
upustil jinde a ustoupil by i tam. My bratřím
ruským jejich porážky jistě nepřejeme, ale to
je. jisto, že by ruské vítězství sotva otevřelo
brány náboženské svobodě. Jest-Ji Čechové usa
zení v Rusku musí před ukončeným třetím
rokem odstěhovati se na čas do své vlasti,
ježto s tříletým nepřetržitým pobytem přijímá
každý obyvatel podle ruského zákona roskou
příslušnost a ruskou víra, pak to jsou poměry,
které se nenajdou ani v Turecko, kde se k is
lamu nutí jen státní úředníci. Rusku vzchází
nová doba — bohdá i pro katolickou církev.

Obrana.
(2) Oslava Komemského. Na žádost

prý p. dr. Dardíka, nyní evangelíka, udělila
místní školní rada v Hradci Králové mládeži
prázdno na oslavu památky Komenského. „O
světa lidu“ již před několika týdny poukazo
valo na to, že prý mládež „nuceně se musí
súčastňovati všelijakých processí, jež nejsou
ke škole v pražádném prý vztahu“ a dodávala
místní školní radě karáž proti „dlouhým pr
stům klerikalisma“. Nemůžeme pověděti, pokud
žádost „evangelíka“ dra. Durdíka aneb důvody
„Osvěty“ působily ve školní radě k uznání
význama Komenského. Ale vyslovajeme názor,
že místní Školní rada nemosila ani čekati na
zevní popud při luštění otázky eminentně pe
dagogické, aby nemohlo ani podezření vznik
nouti, že český bratr Komenský má přispívati

ku glerifikaci pruské konfssse nynějších ovan
ik, aneb že škole je pod komaadempokro

kého štábu. Pedagogický význam Komen
ského je bezesporným a prote má býti i ny
nější dobou ceněn. Jenže nevíme, zdaž 60 pa
mátka velikého pedagogauctívé přiměřeněpouze

sovnější okázalostí. Přáli bychom si braby duch Komenskéhovládl ve školách n .
Náboženská lhostejnost aneb docela ná

božeaská nevěra nynějšího očitelstva divně se
erocnává s vynčovacím principem Komenského.
Komenský učil, še „dítě Bohu se rodí“ a že
má výchova školní díti se na základě zásad
křesťanských. Moderní „ctitelé“ Komenského
chtějí vychovávati člověka pouze na zásadách
humanity. Oni nechtějí z dětí vychovávati náro
dovce a křesťany, nýbrž pouze lidi. Těmto
pánům by se měla pravidla z didaktiky Komen
ského kap. 24. častěji připomínati, aby nebrali
jména velikého pedagoga nadarmo.

Zejména mělo by se jim připomenonti:
1. Péče vštěpování náboženství ať počíná

v útlém dětství. (Tedy děti školní na processí
mohou býti voděny, protože od dětství se
v nich nábožné city mají posilovati).

2. Když pak děti cvičeny již býti mohou,
třeba jim především vštěpovati, že pro tento
život zde nejsme, nýbrž že k věčnosti směřu
jeme. (Tedy nepřecpávati jenom mozek věde
ckými formulkami, nýbrž buaditi též cit zod
povědnosti před Bohem!).

Ukázky tyto stačí, protože snad jsou
spisy Komenského „ctitelům“ jeho známy.
Chtěli jsme jen křesťanským rodičům ukázati,
v čem vlastně oslava Komenského měla by zá
ležeti, aby byla důstojnou.

(3)Uši úmyslně hluché aoči schválně
zastřené. Naši odpůrci jsou s pokrokem a
vzdělaností již tak daleko, že přímo 8 pově
rečným strachem vyhýbají se kterémukoli ne
strannému posudko o katolickém táboře a že
zavírají násilně dvéře, kdykoli se katolík se
svojí obranou třebas i nejspravedlivější při
hlásí. Místo zjemnění mravů a snášelivosti vi
díme na straně odpůrců vztek přímo šílený,
který se vybíjí nestoudnými nadávkami a po
mluvami nejtroufalejšími. Stojí za poslechnutí,
jaké paušální lži bylv vrhány v tvář církve
právě v parlamentu. Poslanec Rieger: „Kleri
kálnímu panství není žádný prostředek špat
ným, jedná-li se o to, svobodnou myšlénku
rdousit a ideje, jež se jim nehodí do krámu,
hanobit. Mám vypravovat o tom, jak římsko
katolická církev zneužívá všech (|1) kazatelen,
aby tapila nauky socialismu nebo aby napadala
nejeprostším (!) způsobem přívržence sociální
demokracie ?“

Pos). Seitz: „Kněžoury s kazatelen měli
bychom jednou vymést a připravit je o jejich
pomoc.“Posl. Rieger: „Netahá se v klerikálních
hanopisech všechno do bláta, co 8e nechce
podřídit Římu? Klerikálové házejí po všem
blátem, co nemyslí jako oni. Nabromadí přímo
fůry lží (11) o svých protivnících. . . Mlaví-li
klerikálové v Rakousku otom, že katolicismus
jest vydán ve psí a že příslušníci katolické
církve jsou pronásledování, pak 8e nemohou
takovéto stížnosti nikoho ani dotknout, neboť

p v nich velice mnoho lží, pokrytectví a perdie.“...
Když 5. břazna pokrokové státoprávní

studentstvo pořádalo v Praze veřejnou schůzi,
tu se snažili sociální demokraté svým povykem
schůzi rosbiti. A jakou lekci jim stadentstvo
udělilo? V „Samostatnosti“ sic napsalo, že
„Právo lidu“ v referátu o schůzi lže, vědomě
lže, přidavši k tomu otázku: „Lhou-li noviny
vědomě, jaký pak může býti lid, jenž je čte ?“
Ale dále studající sdělují následující: „Na
schůzi bylo přítomno několik sociálních demo
kratů, kteří se snažili způsobit povyk, aby
schůze byla snad rozpuštěna. Takto sociální
demokraté zanáčejí do veřejného života to, co
dosod všemi slašnými lidmi bylo reservováno
klerikálům, to jest terorismus. — Právo lidu
bojuje proti klerikalismu v theorii, v praxi
řídí se úplač dle nich“.

Zde máš tedy, katolíku, dvojí vysvědčení
— jedno prolhanější než drahé. Kdybysk vůli
pokoji a míru do země se zakopal, ještě po
tobě budou nepřátelé vášnivě dupat s vyjeve
ným pokřikem, že jim překážíš. A až se pod
hlínou udusíš, zhanobí tě ještě tiskem.

Že se tu a tam kněx ozve proti nepocti
vému socialistickému Štvaní proti církvi, že
se odhodlá hájiti vlastní tvrze proti vášnivým
vetřelcům, už je to „nejsprostší napadání“
soudrahů, už by se měli „kněžoaři“ vymést
s kasatelen. Odváží-li se v katolickém Rakousku
kněs proti zúmyslnému balamocení socialisti
ckému vydati věcnou odpověď, až je to ba
nopis, už se hromadí prý fůry lží, už jest to
pokrytectví a perfidie. Redakci t. I. hnusí se
znovu opakovati titaly rafinovaně podvodných
socialistických brožur, jimiž se mrzačí rozamy
lidn zrovna fabricky s drzostí nejtroufalejší.
Ať někdo dokáže církvi, že takovou zúmyslně
podvratnou literaturu vydává. Ale to je zna
mení doby, že přes naše časté volání vášnivé



Někdose aoodváší rásně prohlásiti, še seciali
stiockášorealistika místo vážného seznamování
čtenářstva s moderními výskomy historickými
a přírodozpytnými obetkává mysl svých eton
penců copařskými výmysly:; jen když se tak
dá bojovatě proti katolictva'! (Paušální,ničím
pedoložené parlementní výtky o katolických
„lších, pokrytectví, perfidii, hanopisech“čteme

vě v socialistické „Rovnosti“, která v témže
ele odposučuje „protiklerikální“, zcela pod

vodné brošury.
A kdyby katolík ke všemubezpráví mlčel

jako ryba, bode beze všech důkazů každodenně
dále blásati socialistický tisk o „klerikální

rfidii, útočnosti, sproatotě“, a t. d. Mlavte
nším hluobým, žádejte ty sfanstisované lidi,

aby aspoň na chvíli ustali ve svém lbanf! Kdo
pravdu slyšet nechce, kdo nechce -nestraoně
pohlížetě na přítomný stav věcí, 'toho nedo
jmou ani slova andělská.

Tážeme se při této příležitosti oněch pp.
akademiků, ada žijí na měsíci —či 00? Které
pak listy to jsou, jež vyhrožovaly zcela
nepokrytě krajní metou oněmživnostníkům,
kteří si chtěli vůči soudrubům trochu svobody
zachovati? Ka které straně náležejí ti lidé,
kteří se nerozpakují vytloukati okna oněm re
dakcím, ječ šlápnou někdy soudruhům na kuří
oko? Ten hromadný :a dobře sorganisovaný
raadál, jimž bylo novítáno představení vídeň
skvch hostí ve Varióté, také nepocbázdl od ka
tolíků. Tohle všecko se děje již ode dávna od
sociálaích demokratů; ale katelici se posud
od nich nenakazili. Pořádá ne katolická schůze,
dvě etě upřímných katoliků poskytne při ní
pohostinství patnácti silným hrálům sociali
stickým; a tato hrdla počnou pracovati tak
vydatně, že ee „útoční klerikálové“ raději
s vlastní místnosti vytratíi Takové výjevy jsou
zoela obvyklé.

Když však tři výrostoi křikli za Masa
rykem „pereat“, bouřilo 8e proto v socialieti
ckém a realistickém tisku přímo vášnivě proti
kněžím, proti arcibiskupovi a to i za hrani
cemi Kdyby páni akademikové chtěli
být upřímní, masili by dozmati, že v sociali
stické žurnalistice jest škola takového terorismu,

tak postých nadávek, že o tom o všem sotva
mají ponětí národové postrádající všeliké civi

non Strkejte chomout vědy na ten krk, kampa
(3) Něce pre Kolín © české refer

mnaci. „Česká Stráž“ namáhá se obvyklou hel
vetskou praktikou zatašovati tu pravdu, že
hositskou reformaci utrpěl náš národ velikých
ran. Citoje z Palackého jen ta slova, která
jsou hositskéma hnutí přízniva, ale o jiných
výrocích téhož dějepiece ani muk. A hned
potom uvádí jako na pranýř slova Schwarzen
bergova: „Reformace byla neštěstí národů“;
a dále slova jakéhosi p. řiditele Kroutila:
„Národ český reformací utrpěl.“ A tahle slova
Krootilova jsou prý „baď ignorance, buď zlo
mysluost. Obé jest hanba na može, jenž chce
slouti vzdělaným a osvíceným“. — Neznáme
právě vzdělanostní úroveň p. Kroutila a nevíme,
zda mu tato slova nevyklovzla třebas jen
2 odporu proti klice páně Daškově. Ale tolik
my zase se svého stanoviska zcela rozhodně
tvrdíme, že nenkazuje osvícenost, ale spíše
maprostou ignoranci nebo zlomyslnost, kdo
ještě tohoto času dává se voditi belvetskými
ohlupovateli, kteří s drzostí bezpříkladnou do
cela dovedli balamatit po třicet let český ná
rod podvodným pamfletem Lžipogiovým, aniž
ve své „pravdymilovnosti“ odvolali. Jen zlo
myslnák, který mocí »mermochce mrzačiti české
mozky, může tvrditi, že náš národ reformací
neutrpěl. Jaké požehnání pro národ náš v sto
leti husitském a protestantském nastalo, o tom
jeme šíře již několikrát v Obnově promlavili;

m aspoň něcoz té smutnédobyzopakovati.

V XV. století po zabrání duchovenských
statků „nezištnou“ šlechtou stal se z kněze
ubobý odvislý žebrák, jenž masil tančiti podle
noty zbobatlého aristokrata. Aby hlady neze
mřel,musil si vypomáhati řemeslem, vydíráním
a nejhrabším evatokupectvím Poněvadž se za
takových bídných poměrů málo kandidátů
hlásilo, přijímala husitská konsistoř za kněze
poběhlíky, ano i zločince trestu aprchlé !Luther
sám peal r. 1632 českým stavům, že Čechy
jsou zaplaveny Špatoými kněžími, kteří šíří
lebký mrav; praví přísloví, že kdo z Němcův
se dosta) na šibenici a na kolo, takový by byl
v Čechách vždy dobrým knězem. Tak soudil
sám Lutber o husitském kněžstva. (Denis-Van
čara: Konec samostatnosti české, 365). A kon
sistoř husitská byla tolik pokroková, že nutila
kandidáty k dvojímu odpadu,jen aby vyloudili
svěcení — oa katolické církvi. Český mládenec
tedy spěchal do Italie, kde před biskupem
eložil katolické vyznání víry, pak teprve byl
posvěcen; po návratu z Italie před konsistoří
Čivil „pokání“, že zapřel „kalich Páně“ a sli
boval, že teď bude opravdu knězem podle
srdce husitské konsistoře. Toť se ví, že kon

sistof velice ráda odpostila. Pak zde měli být
charakterní kněží, když konsistoř kasdidáty
vedla k polsrytecké komediil Tohle byl —
veliký „pobrok. Za doby protestantské byl
zotrošen kněz ještě víc a mravy dachovenstva
rotestantského byly ještě horší než husitského.

Že za 'takých okolností se rozšířila mravní
nevázanost i mezi věřícími, o tom netřeba se
ščířiti.

Právě ve století husitském spečetěna ná
tlakem šlechty poroba rolnického lidu; 80 8e
dlákem zacházela „reformovaná“ šlechta hůře
než s galejním trestancem. K tomu ty úporné,
nevlastenecké spory mezi pány, rytíři a městy!
Hositeká bouře porašila sociální rovnováhu a
výslednicí toho byly vysilující rozepře sociální
a politické, podrývání moci královské k vůli
zmobutnění šlechtické tyranie nad lidem.

Není potřebí zvlášť dokládati, že země
naše představovala sa Karla IV. koltarně a

hospodÁ oky nejvyspělejší zemi v střední Evropě. Když však hasitští dobráci zcela nezištně
o statky oniversitní se podělili, stala se uni
versita husitská hotovým paskvilem na aku
demický ústav. Ani ta hrstka abobých mistrů,
která ještě na universitě zbyla, nemobla se
slušně z důchodů university vyživiti, tak že si
chudáci pomáhali vedlejším zaměstnáním, Záků
bylo v „osvíceném“ věku husitském na uni
versitě tolik, že zkoušky na bakalářetví, které
se dříve konaly čtyřikrát do roka, konány
nyní ročně jenom jednou a při tom všem ještě
od r. 14830 do 1525 byly pětatřicetkrát vyne
chány pro nedostatek zkonšenců. (Tomek: Ge
schichte der Prager Universitát, 148). Není
divu, když busitská aristokracie nedopoaštěla,
aby studovali synkové ujařmených rolníků.
K úřadu učitelskému přibíráni kostelní zpě
váci, zvoníci a čemesiníci. Bohuslav z Lobkovic
a Kornel ze Všehrd lomili rukama nad ton
českou vzdělaností, jaká při takových poměrech
v Čechách „kvetla.“

Zluthoranisovaná šlechta držela ze samé
pokrokovosti groš v kapse ještě lakotněji než
husitská. Stalo se sice několik protestantských
resolucí, aby ve universita podporovala, ale —
skatek atek. A tak na věčnou ostudu českého
jména bladoví mistři universitní počali voliti
naposledy za rektory university — mladičké
synáčky šlechtických kapitalistů, kteří sotva
psáti uměli. Čekali, že vyznamenaný otec dá
nějaký dar, ale zmýlili se vždycky; atržili jen
posměch. Na místo dlouhého rozepisování
o úpadku českého průmysla a obchoda pravíme
jen tolik, že dle slov Karla ze Žerotína by
byli lidé v Čechách za protestantství hladem
zemřeli, kdyby nebyla půda česká úrodná. —
Jen tolik zatím jako odpověď na helvetské
tvrzení „České Stráže“, která se farizejsky zlobí,
řekne-li někdo otevřeně, že národ český re
formací trpěl.

Překracování české historie a klerikálního
evangelíka nijak překvapiti nemůže. Vždyť na
př. sám akademický orgán helvetský „Čas“
napsal loni, že v husitském století byli Čechové
národem nejvzdělanějším a že se tehdy nábo
ženství projevovalo ve všech oborech (1)
krásným květem. Kdyby ten pisatel „realista“
byl aspoň četl bědování samých vzdělanějších
hositů! Máme snad k věcem sbora uvedeným
znova opakovati líčení nelítostné inkvisice ka
lišné i táborské? Už dost; přejí-li si pánové
více, jsme k službám. A že budou překrucovat
a lhát dále, o tom jsme úplně přesvědčení. Kdo
dovede mrzačit český rozam Lžipogiematolik
ubohými frázemi, jest schopen každé lyriky.

Pro vělšinu nejsou lo ani tak veliká hoře,
nemoc anebo smrt, jako spíše malé všední úzkosti,
jež v mraky zahalují slunce života. Mnoho klopot
našeho života jest samo sebou bezvýznamných a
mohli bychom jím snadno uniknouti. Jak by náš
rodinný život mohl býti všeobecně šťastný, nebýti
Moupých trampot aneb lak zvaných nedorozumění!
Jest vždycky naše vina, jsme-li svárlivi, nebo mr
zuté nálady. Lubbock, Radosti života.

Politický přehled.
Většina železničního výboru posl. sně

movny projevila ministra železaic dr. Wittkovi
nedůvěru, že o své újmě několikrát změnil
stavební program a o těchto změnách, jakoži
o překročení úvěru povoleného nepodal sně
movně včas zprávu. V tomto spatřuje výbor
želez. velké nebezpečí pro státní finance a
státní bospodářství i porušování zásad ústav
nosti. Ale ministr je na svém křesle dále. —
Posl. sněmovna rozhodla, aby byl posl. Haack
vydán soudnímu stíhání pro urážka nábo
ženství. Při tomto hlasování vyznamenali 8e
Mladočeší tím, že, ač zastupojí zájmy katol.
obyvatelstva, ze sála vyšli, aby nemusili hla
sovati. Rovněž vydán posl. hr. Šternberg pro
urážku red. Penížku. — Němci prý přece vzdají
se na chvíli obstrukce, aby se zemský sněm
český mohl sejíti ke l4dennímu zasedání. —

Hladina soěmovny posl. rozčeřila předloha zá
kona o zákazu rayonování řepy, jenž podán
vlastně na ochrana zemědělců; nejsou však
s ním příliš epokojeni ani zemědělci a zvlášť

proti vystupují továrníci; třeba jeho vybronní.
Krise aherská dosud vleče ge dále. Po

volán do Pešti k mocnáři rakouský vyslanec
v Berlíně br. Szógyenyi, aby vyslovil své mí
nění o přáních Maďarů. Přijati i jiní, ale roz
hodnotí se nestalo žádné.

Německý císař Vilém II. při odhalení
pomníko císaře Bedřicha v Bremách prohlásil,
že mn záleží na tom, aby říše jeho pokládána
od všech za pokojnou, míramilovnov. Vybídl
mládež, aby 8e těšila z vlasti, jaká jest, a ne
toužila po nemožnostech.

V papežské konsistoři 27. března vyslovil
se lítostivě sv. Otec o proticírkevních snahách
ve Francii a o hrozné válce rosko-japonské.

jichěE em néé vypukly zase nepokoje,ic elem jest, aby ostrov ipoj

p Řeen. . y byl připojenrus. Polskuzavedena bode na středních
školách polština jako řeč vyučovací. Nepokoje
v Ruska neutachají. V několika okresích bouří
se sedláci, dělníci stávkojí. Ve Varšavě bodili
revolucionáři pamy, jimiž zraněno několik osob.
Z mandžarského bojiště zpráv málo. Ruská
armáda stále prý ustupuje a Japonci jim v pa

tách, hledice je obklíčiti ; chystají se oblehoonti
i Vladivostok. Zprávy o srážce loďstva ruského
S japonským jsou uvepravdivy. V květnu má
býti vysláno do Asie čtvrté loďstvo raské, se
stávající většinou z nových bitevních lodí a
křižáků. Pověsti o míru stále se opakují.

Zprávy místní a z kraje.
Jubileum kměšství. 2óletou památku

svého vysvěcení na kněze v Hradci Králové oslavují
letos tito vdpp.: Antonín Bartoš, farář ve Vřešťové
Jos. Bednář, farář na odp. v Badenu, Jos. Baben,
kurát voj. v Praze, P. Benno Christoph, 0. S. B., farář
v Ruprecbticích, P. Aeg. Kmínek, O. S. B. v Brou
mově, Frt. Kuhn, katecheta v Ústí n. Orl., P. Raym.
Lang, rektor kongregace Redemptoristů v Králíkách
Al. Lanč, kurát voj. ve Slavkově, Jan Limberský farář
v Bačicích, Vinc. Němeček, farář v Kněžicích, Ant.
Šklíba, farář v Újezdě u Chocné, P. Kajet. Treutler
0. S. B., farář ve Verneřovicích, Frt, Vintera, farář
v Žiželicích, Frt. Voříšek, farář v Sezemicích, Jan Zá
ruba, farář v Granté u Kolína.

Svátost sv. biřmování udílenavečtvrtek
30. t. m. mládeži obecných a měšťanských škol chla
peckých i dívčích ve školní kapli nádherně vyzdobené.
Při mši sv., kterou sloužil ndp. biskup dr. Jos. Dou
brava, zpíval se znamenitou routinou pěvecký dívčí
sbor zdejšího pensionátu za řízení ctih. sestry Cecilie.
Velebná melodie zvyšovala krásně posvatnost oné
chvíle. — Po mši av. měl Jeho Biskupská Milost do
jemnou promluvu k přítomné mládeži na základě bi
blického příběhu o pacholatech Hebrejských, která
zpívala vstříc Kristu nadšené Hosenna! Pak ndp.
biskup udílel svátost sv. biřmování. Bifmovanců bylo
na pět set.

Z místního odberu Národní Jed
moty Noveročeské pro Hradec Králové
a okolí. Ve schůzi dne 23. března 1905 bylo
konstatováno, že kapitál na zaříz:ní panoramy vypůj=
čený jest již úplně splacen, tuk že od nynějška po
čínsjíc celý Čistý výnos panoramy bude vdevzdán
českým menšinám v horách Orlických. Usueseno, aby
panorama byla odevzdána do majetku odboru; kdyby
odbor přestal trvati, přejde panorama do majetku
městské obce král. věnného mésta Hradce Králové.
9 díky vzpomenato záslob, jichž při podniku panora
movém získala ej městská rada, zejména však starosta
obce p. dr. Fr. Ulrich. Sděleno, že ve Svobodných
Dvořích dne 19. t. ©. byl ustaven dámský odbor
Nár. Jedn. Severočeské, čítající 85 členů; delegátem
ústředního výbora byl při této schůzi pan dr. Baték.
Besidce učňů povolen bezplatně vstop do panoramy
každou neděli od 2. do 3. bod. odpoledne. — Výbor
obdržel od úřednického spolku v Hradci Králové dar
K 20, a od Jednoty učitelské měst. škol K 5, Dary
tyto s díkem kvitujeme, — V roce uplynalém daro
vali odboru knihy: slavná Beseda, spolek Nerada,
pp. dr. Klompar, Badecias, Ježek a Tolman. — Pře
čtěné časopisy darovali: Palackého čítárna, Beseda,
spol. cyklistů, pp. Urner, Bouček, Šejnoha a Darchá
nek. Výbor vyslovuje uctivé díky všem p. t, dárcům
knih a časopisů a prosí, by odboru přízeň avou i na
dále zachovali. Lze donfati, že snahy výboru, povzná
šeti a efliti české menšiny dobroa četbou, dojdou i na
dále ohlasu a podpory u všech, kteří význam našich
menšio plně pochopili.

Divadlo v Adalbertima. Vzdělavacía
podpůrný spolek křesť. social. paní s dírek v Hradci
Králové sehraje v neděli dne 2. dubna t. r. komedii
o 8 jednáních od Jos. Šmahy „Zlato“. Začátek o půl
8. hod. večer. Konec po 10 hod. Předprodej lístků
v Adalbortinu čís. dveří 1.

Koncerty v Hradel Králové. Vneděli
dne 2. dubna uspořádá v nlicperově divadle známý
mladý skladatel K. Moor koncert, jehož všecka čísla
jsou vlastními jeho skladbami. Klavírní skladby před
nese skladatel sám, písně pro soprán zapěje pí. B.
Kratochvílová z Červ. Kostelce a písně pro baryton
operní pěvec J. Karbulka z Prahy. — Dne u. dubna
vořádá tu koncert proslulý český mistr L. Buchtele,
který nedávno uklizel vavříny na Balkáně,



Jubilejní představení divadelních
ochetmíků dne 26. března t. r. pořádanév upo
mínku zabájených her v Klicperově divadle před 30
lety mělo slavnostní průběh, jenž ce jevil v povznesené
náladě na jevišti u berců a v hledišti a obecenstva.
Představení zahájil případnouřečí řiditel jednotyp.
Dr. Klompar, vysvětliv význam slavnosti a obhájiv
volbu voleného kusu „Hadrian z Římen“, jenž zvolen
byl z piety ku zasloužílému dramatikovi českému
Klicperovi, jehoš jméno nese jednota i divadlo. Volba
kry této byla odůvodněna a pečlivým nastadováním
obecenstvu, zvyklému již na jiné požadavky drama
tické tvorbě ukládané, zpříjemněna. Jen jsme poatrá
dali při výpravě bystrého dramaturga, který by obrat
nými škrty neučinil újmy ani práci Klicperově ani
trpělivému obecenstva. Hra není bez vnitřní drama
tické afly, ale trpí nekonečným počtem zbytečných
proměn, které zničí svou prázdnotou dobrý dojem
první poloviny hry. Kdyby se byla proměna v hostinské
síni a vycházka na lov vynechala, mohli se všichni
diváci v neochabojícím zájmu dočkati též konce hry.
Při „věrném“ však provedení dlouhé bry neměl skoro
nikdo napokojivýdojem při posledníjiž acéněo půl 12.
bodině. Na divadelní hru trvající 4:/, hodiny nemá
nynější generace již potřebné pružnosti nervů. Jinak
však nutno jen pochvalně se vysloviti o průběhu ve
Čera.

Nepřístojmosti. S otvírajícím60jarem za
číná u oás Čilejší komuuikace na všech stranách, a
8 ní zase —- staré nepřístojnosti. Zvláště v Komen
ského třídě, kata oko a rameno světské spravedlnosti
a denního pořádku málokdy zablondí, jezdí si každý
jak mu libo bez ohledu na passanty. A€ už jede muž
s dvojím suknem na koni nebo civilista na bicyklo,
počíná ei tak, jako by výstražné tabulky ani neviděl.
Došlo z tobo už k několika karambolům, A budou-li
ne takové nepřístojaosti enovu opakovati, posvítíme ai
na ně blíže, af až se jich dopustí některý důstojník
anebo dokonce — městský rada. Musf-li strážník při
takových kromobyčejných případech udělat „kebrt
Each“ a dívat ae místo na cesta na některý dům,
jsko by jej zcela vážně chtěl kupovat, nezakryjeme
si oči my. — V téže Komenského třídě jezdí na vo
zících se psí zápřeží chasníci vesele dál. Někdy dva
psi musí táhnonti třebas náklad tří vyspělých chas
níků. — Odporačovalo by se, aby oko strážníkovo
— ale skatečně bdělé oko — trochu častěji na místo
tolik frekventované dohlédlo, anebo aby se daly va
rovné tabulky vůbec odstraniti. Takhle jsou ty tabulky
jen pro smích. Zákon nezachovávaný horší nežli
žádný.

V Záplava = Orlice. Orlice si u HradceKrá
lové zase jednou zahlučela. Po úterním dešti, který
v horách epousty sněhu rozmočil, rozvodnily se naše
řeky zvláště Orlice, která z břehů vystoupivěi zapla
vila kol Malšovic širé prostranetví lační, tak že ae
jmenovaná obec v zátopě své podobá Benátkám.
Z Hradce nelze se do Malšovic dostati, leč po loďkách?
po silnici proudí voda. Hrůzné jest podívání na spousty
vod řečištěm se ženoncí. Teď by měli páni z Vídně
popatřiti na divokou Orlici, aby poznali, že i tady
na výsost třeba regulace.

Oslava Strossmayorova bude v Bor
romeu v neděli dne 2. dubna t. r. o 6. hod. odpol.
hudebně pěveckou akademií provedena.

The Royal bloskep pánůPoncea Kórbra
umístěn od 5. až do 10. dubna v sále „Adalbertina“
(botel „Bařtipán“) v Hradci Kr. Začátek ve všední
dny v 8 hod. večer; v neděli 2 představení, ve 4 hod.
odpol. a v 8 hod. večer. Oživené obrazy vynikají do
konalou čistotou a bezvadným provedením. — Pře
kvapojí zejména některé oživené scény, věrně repro
dakující veškerý pohyb v době 20 až 25 minut. Mimo
celé řady zábavných a zase sensačních obrazů ukazuje
bioskop pánů Ponce a Kórbra s úchvatnou přesností
hrůzostrašné scény z bojiště rasko-japonského na souši
i na moři, z nichž vyniká ukázka bombardování Port
Arturu a katastrofa obrněnce „Petropavlosk.“

Řezbářský umělecký záved panaJ.
Soudila v Hradci Králové na Malém náměstí zasluhuje
vší pozornosti.V závodě tomto možno ei opatřiti práce
umělecké: jemně řezané kříže pro chrámy, školy, do
mácnost a různé jiné řezby. Vlastní cenné výrobky
této známé staré zdejší firmy vyrovnají se německým
řezbám, jimž na škodu české práce našinci dávají
přednost. Závod jmenovaný vřele odporačujeme.

Komnaty českých hradů, přepychové
sály s mnohými vzácnými památkami historickými
zámků Hlaboké, Krumlova, Rožmberku a Vyššího
Broda prohlédnonti možno od 1. do 8. dubna 1905
v-panoramě Národní Jednoty Severočeské v býralém
klášteře za kostelem av. Ducha v Hradci Králové.

Uzákonění pemoljního pojišťování
soukromého úředmictva. Výborodboruzem
ské jednoty soukromých úředníků v království Českém
v Hradci Králové usnesl se ve schůzi, konané dne
23. března t. r., připojiti se v celém obsahu ku
resoluci soukromého nictva na schůzi, svolané
zemskou jednotou v Praze dne 14. března 1905,
neboť jest již nejvyšší čas, aby i soukromý úředník
pro sebe i pro rodinu svou domohl se zajištění exi
stence a nepodléhal stále vlnám osudu.

Dikůvzdání. Sl. křesť.soc. podpůrnémuspolku
paní a dívek v Hradci Králové za laskavě udělenou

pora 40 koran na pohřeb naší milé matinky Fran
tišky Kordíkové, členky téhož spolku, vzdáváme nej
upřímnější dík ! Zaplať Pán Bůh nastokrát | — Matylda
a Karolina Kordíková.

V Z úřadních nařízení a jiných opa
tření roku 1704, která se vztahují
k válce s Framelí. Dle jednac. protokoluKrá
Jovéhrad. magistrátu podáváv. P—a. (Pokračování.
Gubernium upozorňovalo %/,. všecky vrchnostensk
úřady na to, že Francie vysílá do sousedních zemí
emisary, aby tam obilí nakupovali. Poněvaděby tímto

nakapováním mohla povstati drahote, vybísí guber

niam, aby 00 vše Mhr say. čím by se nakupováníFrancouzům překazilo. (Č. 1081.) — Také tomu má
býti překáženo, aby zásoby obilí v Čechách nakapo
vané po Labi do Hambarku na francouzský účet do
pravovány nebyly. Doprava se pouze na průvodní listy
připouštěla. (Č. 1100.) — Vývoz válečných potřeb, sa
rového i přepouštěného loje a avíček, jakož i vývoz
surových i vydělaných hověsích koží byl zapovězen.
(Č. 1108,1086a 1291)—BrancikdoplněníKinského.
pluku jízdy měli se do 10. července b. r. do Lito
myšle dostaviti. (Č. 1368.) — Odvod branců tří branší
byl ustanoven na day 18,—26. července v Litomyšli.
(Č. 1266.) — Dvorním dekretem ze dne 3. června a
gobern. intim. ze dne 14. čĎervna1794 bylo oznámeno,
že dle epolehlivých zpráv z Cařihradu francouzští
kupci ve Smyrně se zdržající mají se státi kořistí lou
peživého národního konventa. Zdejším obchodníkům,
kteří s obchodníky ve Smyrně byli v nějakém spojení,
měla býti událost ta oznámena. (Č. 1273.) — Jak na
všecky ze Švýcarska přišlé cizince, tak i na rodilé
Švýcary všech míst byla nařízena bedlivá pozornost
jako na skutečné Francouze. Všickni, jichž průkazy
předepsaným podmínkám úplně nevyhovovaly, měli
býti nazpět poukázáni, aneb se s nimi mělo naložiti
jako s osobami podezřelými. (Č. 1306 */,,) — Dle gu
bern. vynesení ze dne 19. června 1794 ustanoven zá
vdavek pro brance, kteří se dobrovolně staví, na 10 zl.
(Č. 1307.)—Pod velitelstvím polního zbrojmistra prince
z Koburku stojící prapory a plaky utrpěly pro nepře
tržitě vedené operace veliký úbytek, proto byl na do
plnění rozepsán rozvrh branců. (Č. 1811.) Pokrač.

Osobní. MUDr. Karel Krása, c. k. zdravotní
asistent a zástupce okresního lékaře v Hradci Krá
lové, přeložen v téže hodnosti do Rychnova n.
Kn. a MUDr. V. Kracík, 'c. k. okresní lékař v Ry
chnově n. Kn., přeložen do Hradce Králové — Václav
Špalek, c. k. místodržitelský kancelista u okresního
hejtmanství v Hradci Králové ustanoven v téše hod
nosti při nově zřízeném okresním hejtmanství v Ka
menici n, L. a v Hradci Králové jmenován místodrši
telským kancelistou Jan Michálek, c. a. k. účetní

počí spojník od 27. pluku dělostřeleckého v Hradciové.

Z Prašského Předměstí. Vypsáníkon
kursa ua místo úředníka naší obce, v němž byla
poznámka, že se žádá znalost místních poměrů, bylo
okresním výborem zrušeno; vypsán tedy konkara nový,
sle zase jen na týden. Napadá nám, proč nebyl vy
psán také ve větších politických listech a una delší
dobu? Inu, protežent p. Budka přece jen se po ra
menou p. Vodičky k tomu úřadu vyšplhá. On sek p.
Vodičkovi dobře hodí, zná jeho chuti a dovede mu
potmáhati dobře i v neprospěch poplatníků. Taky je
p. Budkovi jiš 46 roků ; přijímají jiné obce tajemníka
v těchto letech? — A že mnozí poplatníci právem si
stěžují do činnosti Vodičky-Budky, také jest známo,
Doufáme, že oposice rázně se opře protekčnímu plánu
v pravý čas; a budou-li se někteří přece bát, podá
se protest — a to z důvodů velice vážných. Teď už
nejvyššíčas, aby se konečněpracovalozdárněa kpro
spěchuvšech!

Akce neusová. Za příčinoulonskýchži
velních pohrom přiřčeno soudnímu okresu královéhra
deckému 90.000 K státní subvence, jíš se má užiti
k nákupu osiva pro jarní setba a k nákupn křmiva.
Osivo, krmivo a brambory vydávají se na účet každému
jednotlivci přiřčené subvence jedině v Rolnickém obil
ním skladišti v Hradci Králové. Ovšem subvence proti
skutečné škodě jest malá,

Naše podmikavost při regulaci
Labe. Středolabský komitét konal 32. t. m. v Praze
valnou hromadu, na níž předseda p. dr. Ulrich podal
obšírnou zprávu o akci ve příčině aplavnění a úpravy
středního Labe,která se týkái úpravy Úpy a Metuje.
Důležitým bodem, jak píšou Finanční Listy v čís. 12.,
jest změna stanov, dle níž Středolabský komitét může
pečovati o zřízení akciových společností k účelům
plavby, stavby lodí a využitkování vodní síly labské,
jakož i o zřízení družstev melioračních na Labi. Změna
tato vyplynula z toho názoru, že jen tenkrát se stanou
projektované stavby požehnáním, když jich dovedeme
obchodně i průmyslové využiti. Výhody připadnou těm,
kdož dané chvíle dovedou plně využiti. Jde pejen o to,
abychom na regulovaných tocích eami provozovali
dopravu a nenechali se opět předatihnouti dopravními
společnostmi cizími, nýbrž i to, aby při úpravě po
mýšleno současně na zařízení k využití vodní sily.
Co nám prospěje regulace dle podnikatelské stránky,
když by doprava obstarávaly cizí společnosti a když
by v podnikatelském ruchu na upravených tocích ne
připadla domácímu kapitála vůdčí úloha? Účelným
řešením otázky využití vodních sil v regulovaném
středním Labi dostane se kraji na jeho pobřeží účinné
nábrady za to, že příroda neobdařila ho uhlím, a tak
může i zde rozkvésti silný průmysl. Středolabský ko
mitét béře se tím směrem, aby při současném upra
vení dráby podnikavosti průmyslové na středním Labi
také meliorací zlepšeny podmínky zemědělské. Kéž by

všecky české krab pochopily tyto snahy a nedaly sepředejíti cizinci! Cizinec budiš vyloučen z podnika
vosti v českých krajích našich! Jen tak hospodářsky
porostem, zmohutníme!

Kunětická hora pomalu zmisí s povrchu,Nedávno utrhl se následkem hrabivéholámání kamene
zase kus hory. Coš není nikoho, komu by nezáleželo
na sachování památné hory?

Z Dašic. V neděli dne 19. března odpol. ko
nale se v sále p. Šafáře „Na zeleném ostrově“ usta
vující valná hromada novězaložené katol. hospodářské
besedy „Svornost“ pro farnost dašickou za hojné účasti
kruhů rolnických. Sohůzi zahájil předseda přípravného
výboru dp. L. Hora, místní fařář. Poukáral na to, že
celých pět let, co sde působí, čekal, ujme-li se někdo
ze zdejších tak zv. vlastenců organisace malorolnictva,
však marně. Přilošil tedy a několika přáteli katol.
strany zemědělské rukuk dílu sám a podává valné
hromadě správu, še stanovy katol. hosp. besedy c. k.

místodršitelstvím ochváleny a nyní nastává chvílo
uvést besedu v šivot. Nato pak předetavil shromáš-
dění přítomného vdp. Dr.Fr. Reyla, předsedu diecósního
udražení katol. jednot, jsko slavnostního řečníka a po
žádal jej, by ujal se alora. Jméno Dr. Rsyla,výtečného
řečníka, jest tak v Čechách i dále snámo, že netřeba
se o výkonu jeho řečuickém šířeji zmiňovati. Klidně
a zajímavě mluvil p. doktor dvě hodiny „o důležitosti
edradování“. Když skončil, bouře potleska zaburácela
celým sálem, což nejlepším důkazem jeho úspěchu.
Pak přečteny a vyloženy předeedajícím p. farářem
schválené stanovy a hned konán zápis členů, jichž se
přiblásilo 60. Nato při volbě zvoleni do výbora p.t.
pánové: farář L. Hora, Kubizňák Jos., rolník z Rod
čan, Frant. Voříšek, rolník z Koštěnic, Frant. Vinař,
rolník z Dašic, Jan Rotter, rolník z Moravanského,
Tbeodor Kotyz, rolník « Dašic, Sirůček Josef, rolník
z Práchovic, Kučera Jan, chalapník z Dašic; náhrad
níky pp.: Scháněl Josef, rolník z Koštěnic, Chmelík
Ant., chalupník z Dašic, Valenta Frant., domkář
2 Dašic a Josef Zahálka, rolník z Komárova; rovisory
účtů pp. Frant. Náhlík, kaplan a Christi Josef, rolník
z Velkolánského. Přejeme novému bojovníku na poli
hospodářského sdružení, by neúnavně a důsledně kráčel
cestou sobě vytčenou a stal se jedním £e základních
kamenů organisace rolnictva českoslovanského.

Občanskázáložnav Chrudimi,4
psené apolečenstvo s ručením |neobmezeným, dle ové
41. výroční zprávy za r. 1904 má závodních podílů.
od 1407 členů 54.667-19 K, vkladů od 6886 účastníků.
12,261.568:38 K; půjček směnečných poskytnuto
2,139.306-35 K, hypotekárních 6,779,942-54 K- čistý
zisk za r. 1901 činí 54251-42 K. Čistého jmění má
záložna 719.872.603K. Ustav tento podléhá odborné.
revisi Jednoty záložen v Praze a byl jí už potřetí
revidován.

Z Lomumice m. P. Na svátek Zvěstování
Panny Marie rozloučil se s osadníky farnosti zdejší
při ranních a dopoledních slnšbách Božích dosavádní
kaplan dp. Fr. Knížek, který ustanoven farářem v Bře
zině. Odcházející pan farář, nehledíc k jeho povin
nostem duchovním, které svědomitě vykonával, získal
si neocenitelných zásluh o vyzdobení poutnického ko
stela na hoře Tábor, posledně pak o hřbitovní kapli
v Lomnici. Příchozím do obou těchto svatyň nasky
tuje se vzácná příležitost popatřiti na umělecké malby,
jež vytvořila raka umělce-kněze, kterému povšdy za
chovají vděčnou pamět zbošní osadníci a poutníci,
kteří na boru Tábor přicházejí. Přejeme p. faráři na
novém jeho působišti hojnost zdraví a všeho zdaru
v úřadě jeho a ujištěním, že povždy na něho vapomí
nati budeme.

Z Úpice. Katol. Jednota v Úpici pořádá v ne
děli dne 3. dubna t. r. v sále „Republika“ divadelní
představení: „Vesničané“. Obraz venkovského šivota
o 3 odděleních a 2 proměnách. Dle románu G. Saud-ové
od T. Megerle, přelošil J. L. Tarnovský. Začátek v 8
hodin večer. Ceny míst obyčejné.

Z Her. Jelemí. Katol. sociální Jednota
v Horním Jelení pořádá v neděli dne 2. dubna 1905
v hostinci p. Frant. Nováka divadelní představení
„Jakou našel Jakub metla na zlou Tekla.“ Lidová bra
osedmi odděleních se zpěvy. Dle stejnojmenné povídky
Václava Kosmáka upravil Jan Fróhlich. Začátek o půl
8. hodině večer. Dítky školní přístapu nemají.

Z Javermice. Od 19. do 25. březnat. r.
konali v zdejší farnosti obnovu sv. miesie vdpp. Be
demptoristé Fr. Hradilák, rektor a Ant. Vimmer ze
Sv. Hory.Účastenství jsk na cvičeních, tak i na ká
záních zvláště večerních bylo velmi četné. Na 920
osadníků smířilo se v těchto dnech s Bohem a při
stoupilo ke stolu Páně. Obnova sv. missie ukončena
krásnou a dojemnou slavností na odprošení urážek
milému Spasiteli v nejsvětější Svátosti způsobených
v poslední době tiskem. K této slavnosti byl hlavní
oltář vyzdoben živými květinami a velkým množstvím
svíček. — V příštích dnech ozdobena bude sta
robylá zdejší svatyně novými 2 oltáři a to hlavním
oltářem a oltářem Panny Marie. Stavbu oltářů pro
vádí firma Petra Buška Synové v Sychrově,

Z Jičína. Zajisté so nenadál p. professorMa
saryk, kdyš se doma úmorně připravoval na jičínaké
přednášky „o své národnostní filosofii doby novější“,
že mu po nich tolik mnoho všelijaké pozornosti
v zdejší veřejnosti bude věnováno. — — Zanechal zde
boj, který otřásá povážlivěklidem zdejšího města,
vtírá se do městského zastupitelství, místních spolků,
veřejných ústavů, ba do jednotlivých rodin a — na
ulice. A ten boj pouliční, níský jest nejméně heský.
V „Jičínských novinách“ někteří páni professoři stře
doškolští vybízejí pana dra Lohaře,, jako pořadatele
přednášek Masarykových, kdyš tedy nepodal za svého
mistra důkazů o tom, „že učitelé středních a nižších
škol kazí mládeš“, ani urášky, které pan professor
Masaryk jim učinil, neodvolal a své také ne, aby,
chce-li býti považován za muže čestného, buď své
tvrzení dokázal aneb odvolal v nejbližším čísle „Ji
čínských Novin“, „Krakonoše“ a „Času“. Jost to zjev
zcela obyčejný a konečněočekávaný. Poněvadě ale re-j
dakce jmenovaných místních novin, panu doktorov

jeho „Obranu“odopřela uveřejniti, dalfd vyvěsit!na nárožní ulice. Io se rozumí že n jásal «
zvláště studující středních zdejších škol se sbíhali
aby si přečtli jména svých pánů profesorů a pana
gymn. ředitele. To byla podívaná! To byl boj, povyk,

posměch! Byla topočnaná na naši nadějnou mládeš,Jindy ve věcech vášných a ůlešitých zamlklou, jak
se bavila. Občanatvo si této „Obrany“ valně nevší
malo. Byla to první, snad i vášnější obrana zdejších
realistů na četné a věcné výtky, jež jim v „Jičínských
Novinách“ byly činěny, ale zdá se nám, že slova

Obrany“ dosti uměle zpracovaná vysněla na prásdno.
Pouličním obranám lid vážnější a lidé celí nevěnují
pozornosti takové, nato aby se snad aískali. A to

nejdůležitěj? Když jiš zdejší městské rada dala povolení svému členu k šsahájení okázalého boje poalíč

ního, pak by bývalo lépe pro nepatrnou zdejší stranurealistickou, kdyby toto povolenínerespektovala, ba
je hrdě zamítla a volila jiné prostředky k věcnému
s čestnéma obbájení,



Rozmanitosti.
— Whespedářetví nezámožných, dělníka,

femeslníka i rolníka dosud velmí zřídkavěnována
větší pozornost různým drobnostem, z nichž přeceně
jaký prospěch vzchází. Zisk, byť činil jen několik ha
lsřů, bodí se vždycky zvlášť nemajetným. Nesmí se
zapomínati, že zámošnost buduje se z nabospodařených
haléřů; kdo nedovede šetřit haléři,jistě neuloží si
koranky. Naši lidé chtěli by míti bned beze všebo
přičinění slaté zámky, malý zisk se jim nezamlouvá, ač
se Často v životě setkají s člověkem, který právě proto, že
by si pro marně vyhozený baléř dal raději „koleno
vrtat“, domobl se lepších časů. Důlník, řemeslník, jenž
jest odkázán pouze na svůj denní výdělek, v zájmu
rodiny měl by se přece oblédnouti po vedlejším příjmu
menším. Mnozí z těchto pracovníků jsou uice pouze
v nájmu, ale i ti lecisdes mohli by si na př. opatřiti
dojnou ovci nebo koza. Dvorek na chlívek snad je
při domku a pak počítejte, eo potřebujete denně mléka
a je-li koupené skutečně čisté, chutné. Výchoafryžská
ovce a saanská koza hodí se dobře ku stáléma po
byta v chlévě. Ovce tato dává denně 1—4 | mléka,
ročně 400—700 I. Litr evčího mléka vydá jako2 I
kravského. Mléko ovčí hodí se dobře pro domácnost
a na výrobu čajového másla. Počítáme-li litr mléka
za 16 b, dá nám ovce ročně za mléko 64—112 K.
Jedno aneb dvě jebňátka nyní po 20 K, a pak hnůj,
vina jsou také něčím v rukou chudého pracovníka.
Kdo umí počítat, snadno by si pak opatřil potřebnou
píci. Stejně výhodnou jest koza saanská, která dává
600—800 | mléka ročně a k tomu dvě ač tři kůzlata.
Nyní se prodávají bezrohé mladé kozičky (kůzlata)
za 15 K. Kozí mléko jest rovněž výživnější a tučnější
než kravské © Za takového hospodaření připlynal by
do chudého obydlí jistý a dosti značný příjem. [ chov
slepic mohla by si žena dělníkova zavésti. Dobré po
čtářce a hospodyni káplo by i odtud něco do kachyně.
Nikobo nesmí odstrašovati od chovu toho stesk mno
hých hospodyň ze statka, že slepice jsou v hospodářatví
vlastně jen na škodu; ovšem když ona za celý rok
nevezme do ruky tužku a papír, aby si učinila roz
vahu v hospodaření, pak se nedivme, že se jí nic ne
daří. Při podobném hospodaření nemusí pak fena
s mužem do továrny neb jinam na výdělek, může s0
věnovati zcela domácnosti, kde i děti z příkladu mat
čina vzkvésti mohou v přičinlivé a apořivé členy spo
Ječnosti lidské.

Vídeňský Botschild dle interpellace
posl. Schraffela v rozpočtovém výbora má jmění 12
miliard (1200 milionů), z něhož by měl platiti 22
milionů osobní daně, ale neplatí ani čtvrtinu.

Velký odkaz. Minulý týden zemřela v Pro
stějově pí. Kar.Vojáčková, vdova po prvním českém
starostovi prostějovském, odkázavší celé své jmění
přes milion korun účelům dobročinným, národním a
osvětovým. Univereálním dědicem ustanovila městský
sirotčinec a chudobinec v Prostějově; spolkovému di
vadelnímu domu v Prostějově dostalo se na 100.000
K, dívčí pokračovací škole v Prostějově 50.000 K,
Ú. Matici Šk. 40.000 K; velkými obnosy pamatovala
také ne nadace studentské, nezapomněla na žádný spo
lek v Prostějově, atd. Čest budiž památce šlechetné paní!

Japonky — policistkami. Za příčinou
války jeví se v Japonsku v mnohých úřadech nedo
statek mužů. Ustanovují se proto na některých místech
ženy; také službu policejní zastává mnoho Japonek.

Ze života Číňamů. Číňan jest bystrý a
chápavý, ve věcech praktického života vynalézavý a
podnikavý, ovšem i vypočítavý. Jen co znamená pro
něho přímý zisk, má v očích jeho význam, jinak táže
se při všem, i kdyš Evropan je tím přímo unesen,
k čemu je to. Všímavosti Číňanově neujde ta nejmenší
potřeba životní, i když nám ae zdá zbytečnou neb
aspoň zvláštní. Přímo úžasná je vytrvalost, se kterou
se chápe, hlavně mimo Čínu, všeho bez výjimky, jen
když mu kyne sebe menší výdělek. Číňan je jako bez
nervů; při nejnuznější atravě vytrvá celý den a den
po dni při své práci sebe namábavější, nevyžaduje
po celý rok odpočinku. Známá jest Číňanova neoby
Čejná skromnost, stříimost, obezřelost, až lakotná še
trnost, konečně až podlízavázdvořilost a uhlazenost.
Číňan jest schopen konknrovati s kýmkoli, v kteréšto
příčině jest postrachem nejen v Americe a Australii,
ale již také v Evropě. Při všem strádání jsou Číňané
národem veselým. Evropanujest Číňan ve věcech ob
chodních nepostrádatelným, při tom ve všem spole
blivým a věrným sprostředkovatelem, třeba i svého
prospěchu nezapomíná. Jinak je Číňan nedůvěřivým
naproti Evropanu, z nedůvěřivosti pak vyplývají i
nectnosti jeho jako nenpřímnost, věrolomnost, prohna
nost, nepoctivost a nestoudnost.

Pro domácnost. Dobrá večeře. Naka
strolek dá se jedna rozkrájená mrkev, k tomu na nu
dličky kousek rozkrájeného cerelu a jedna na kostičky
roskrájená malá cibule. Půl kg hovězího masa z kýty
se rozkrájí na malé tenké řízky, kašdý řízek se na
klepá, osolí a proloží mezi zeleninu na ten kastro
lek. Nyní se naleje na to tolik vody, neb hovězí po
lévky, aby to bylo potopené a přidá se k tomu tolik
octa; aby tekutina byla příjemněkyselá; přidá se také

asi půl bobkového listu, eníteček dimiánu, asi jskohrách kousek zázvoru, asi 5 pepřů a 5 nových koření
a nechá se to dobře přikryté při obědě pomalu, aby
se to nevyvařilo, do měkka vařiti. Večer, asi dvacet
minut, než se dává na stůl, olonpá se asi pětsyro
vých bramborů, jež se rozkrájejí na tenké plátky,
malinko osolí a dají k tomu maeu a nechají se v tom

vařit do měkka. Badlépo jest, když jest tolik šťávy namase, aby ji do sebe brambory vtáhly. Vše se dá pak
na mísu a nese na stůl. Jest to jednodachá a snadno
stravitelná večeře.

Úredu ovoce si zajistíme, kdyš v době

květu stromy hojně „poknojíme hnojůvkou, do níšpřidáno auperfosfátu. Takétřeba ovocné stromy pilně
a vydatně zalévat. Na bnojení stromů hodí se nej
lépe močůvka ze chlívků dobytka vepřového.

Třezalka, léčivé bylina, roste na mesích,
mýtinách, při cestě: kvete v červenci s srpnu. Vy

zoačuje se hojvým šlatým květem a lístky její proti
světlu obrácené ukasají bojnost světlých teček. Dle

Eneippa velice důležitá tato rostlina účinkujevnitř i
zevně na těle. Zvláště napravuje nepravidelný oběb
krve. Vypit denně ráno a večer koflík třezalkovéhotbé prospívá zdraví velmi. Kdo satůně kamenem v le
dvinách, nechť pije dvakrát ze den kofiík tohoto thé;
jím vyčistí si játra i ledviny. Třezalka vyměšaje dů
kladně všechny chorobiny z těla. Komu se často valí
do hlavy krev, nechť pije 2—3krát za den koflík třezal.
thé. — Uskřípneme-li se někde a rána se pak podlije
ssedlou krví, smočme plátěný hadřík v odvara tře
zalkovém, přilošme na pobmožděné místo a čiňme tek
3—5krát denně. Též popáleniny nojí se enadno, ob
vážeme-li je klůckem namočeným v odvaru třezalkovém.
Moochérány dají se tímto způsobem snadno zaceliti.

Povášlivé štvaní. Pod tímto záhlavím
sdělaje „Osvěta Lida“, že P. Sabula poučoval v ká
zání žáky obchodní školy, že nemají 8 jinověrci mla
viti, ani jich pozdravovati. Zatím celá obchodní škola
jest svědkem, jek p. dopisovatel do Oav. Lidu lže.
Pravdou jest tolik, že kózal P. Sabula na thema:
Není víra jako víra. Poukázal, že ani apoštolům ani
jinověrcům nebylo lhostejno, jak kdo věří. Při tom
citoval slova sv. Jana vyzývajícího, aby úmyslně pře
vrácené kacíře pravověrní do domu nepřijímali, aniž
je pozdravovali. Hned však dodal, že apoštol tak
psal za zvláštních okolností, ale že přece z řečeného
viděti, jak nebyl apoštol liberální dle chuti moderního
světa. Jest také naprostou lží, že by bylo zavedeno
s exbortátorem nějaké vyšetřování, poněvadž zde žádné
příčiny k tomu nebylo. Nechť se příliš dalekozraký
p. dopisovatel informuje a pp. profossorů.

Listárna redakce.
Z Knměšle. Dopis příště.
Neznámou dopisovatelku p. t. M. Kvapilovou pro

síme o bližší adání adressy. .

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 24, března 1905. 1

hl pšenice K 16.50—17'50, šita K 12'60—12'80, ječme
ne K 11*60—12'00,ovsa K 800—860, prosaK00'00
—0000, vikve K 19-60—00:00, hrachu (modrý) K 20*00
—2600, čočky K 36*00-00*00,jahel K29:00—00'00, krup
K 20-00—2600, bramborů K 880—0'00, jetelového
semene červeného K 100'00—120'00, jetelového semene
bílého K00'00—00:00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 4400—140-00, lněného semene K 19 60 —00'00 100
kg žitných otrab K 1400—0000, 100 kg pšen. otrab
K 18'50—0000, 1 kg másla K 2-48—2-80, 1 kg sádla
vepřového K 1'786—0'00, 1 kg tvarohu K 032—0'00,
1 vejce K 0-06 —000, 1 kopa zelí 00'00—00'00, 1 kopa
petržele K G-00—800, 1 kopa kapusty K 6'20—6*80
1 hl cibule K 14:00—1600,1 kopa drob. zeleniny K
100—2:60, 1 pytel mrkve K 3:00—4'00, 1 kopa cerele
1-80—6-50, 1 kopa okarek 0:00—00*00,1 bl jablek 1250
—16-80. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 24. měs. března 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 79, žita 79, ječmene 172'/,, ovsa
210, prusa —, vikve 43:/,, brachu 0, čočky 0, máku
17, jahel 8, krup 0, jetelového semínka 17%/,,
Jněného semene 88, 3.) Zeleniny: petržele 54 kop,
kapusty 58 kop, cibule 22 hl, drobné zeleniny
76 kop, mrkve 19 pytlů, cerele — kop, brambor
261 hl, okurek — kop. 38) Ovoce: jablek 19%, hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 7 kusů, podevinčat 175
kusů, kůzlat 176 kusů,
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Nejdůet. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
azalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, slacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
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C. a k. dvorní dodavatel.

Svice kostelní
pravé voskové přesnědle liturgických před

> pisů zhotovené,svíce poloveskové, pro svou |©
©| bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce [2

| obětní a smuteční, hladké i krášlené, dále =

3| k nastávající — |;
„+ - s*| době velikonoční |;
B| paschaly příslušně vypravené a ozdobené|
ŠÍ (e beránkem, rány s krůpějemi krve, po- 3
NÍ zlacená grana), triangle, vše v libovolné (3
»| velikosti; konečně kostelní svíce stoa- |%
| rinové, lustrové, renaiseanční, barokové, |—
| hladké nebo dekorační, svíčky tabulové,

F duté a všecky jiné druhy svíček nabízí a
S| nejlevněji stará česká c. a k. dvor. továrna [6
„„| na svíčky 3š J„ Pilnáček ;:3 Je nnmnace =
Ě w Hradoi Král. — Založenor. 1816. 1

Závod doporučen nejdůstojmější biskupskou konst
stoří Ordinariátním listem s roku 1888n
Vína==

ku mši svaté
zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína aid.

— doporoučí —

Adolf Bařtigán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

Piana,

pianina,
harmonia

avarhany
k nejnovějších

soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna
AL. HUGOTLHOTA,
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.

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Za hospodyni prosí 0 místo
starší dívka skromných nároků, dobrá kuchařka,
pracovitá a ve všech prácech obesnalá, české
i německé řeči znalá. — Ctěné nabídky do

administrace t. I.



Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bilé i trikotové pro dámy i pány,
BS“ nákrčníky, "E

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéiIněné,

MG“kanafasy, "W
garnštury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garní

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.

ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 186. Velké náměstí | čís. 136.

UlZAoÚUÚUooOha

we Kávu W
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 6 kg,

1 kg. za 2 korany 50 bal

Ghrudimskou zdravotní žitnou Kávu
6 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzorpon
obsluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
v Hradci Králové.

Malbu
kostelů, *

malby

4 : v Chrasti u Chrudimi. :

dekorační,
facadní
a treskové

provádí přesně dle moderních
podadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Anionín (LLOUŮA,
dekorační malíř

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk,Zsůě

si doporučíti svůj hojně zásobený
„ aklad ve vlastní dílně ručně praco

vaných kostelních nádeb a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, cíboria,py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobkv a td., vše
v přesném alohu církevním. Staré

s předměty znovu opravuje v původníintenciajen©ehmíslatéastříbří.Napožádáníhotové
e na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré a slacení ručím. Největší výroba A
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robby besomné. Vše posílám jiš posvěcené.

Chrámové svíce
voskové"G8

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před
měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o

polovoskové “iž zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce „nstry,.
—————————ó svíce kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkovýdrát,
svíce obětní "B

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svičky ke křtu,
jakož i veškeré9 obora

sv. přijímání a av. A Ba Ajo nýrobkydoi : ůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárná

v Mladé Boleslavi.
Filiální sklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko,

| c" UO= Založeno1853. =

(o Provedeno přes 500 oltářů a Božích G
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závodsochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.o c

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
„ Dílna ku vyšívání

We * a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 36b.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Pronajme se

kupecký krám
v živé ulici.

Zboží přenechá se v továrních cenách. Bližší sdělí

František Dostál,
w Kostelci n. Orl.:

KE r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)
. — nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovecn
víno, bíléj červené,wino borvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (iampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vý
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenámi: roka
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohýmé ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a Iranko.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému dachovenstvu a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.

Dále dovoluje di uposorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyzusm.na výstavách.

zásilky v lehkých žočkách
franko dob. do všech stanic.Ká

ava Nejjemnějšíjakost, výtečná
aroma, sur. 5 kg. K 12—, 1250, 13:—, 1320,
(4—, 15—, praž. 15-—, 16.—, 1675, 1775,

18-75, 1970, 2060 atd. Zaručená spokojenostMnoho pochvalných uznání. První východo-český
odborný závod

Fr. Jelínok, Slatiňany 32.
Dodavatel c. k. státních úředníků.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, (aráře vo Výprachticieh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:

ABOIUUTEGANUN.NÉ

TNTZKUNNNMÍINONTMRELNÍ

pujnásáněí:0668036:01

Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kucbyvě, celé zařízení

se snačnou slevou
buď jednotlivě zeb v celku

ihned na prodej. %a
Bližšísdělí Josef Andrejs, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovcť).



„Silk“
výtečná, čletě viněná
léska v barvě černé,
hodicí se ! na taláry.

1 m. sl. 2-80.
Vzorek této látky, jakož i
bohatý výběr moderních
druhů na obleky a svrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
"požádání ku nahlédnutí

franko zašlou.

První český zastlatelský
závod soukemného zboží:

Ed. Doskočil
v Chocni.

Filialní závody:
„ Vodiškova ul. 22

(vedle vyšší dívěí školy.)
Plzeň, Školníul. 18

X663 XCBDXPI XG6 XGODX

Jan Horák,*
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.

etná 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.

Welejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČEDX CBI XCB3XCBDXCBI

Umělého

zámečníka,
který se vyzná samostatně v práci
tepané 1 kovářské, přijme ihned

na stálou práci

Josef Káles,
Stavební a umělecké zámečnictví

v Chrudimi.

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!

XCBDXGODXGOD[X]GBXEBDX865 XCBDXCO2XE63[X]EB3X

Založeno r. 18560.O

Vyznamenán státní medailii,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

vyHradci Králové, čís. 83
Palackého třida

svůj hojně zásobený
slkkladnáčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba| nmožňuje
velkeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené 80 stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. 8 závod můj může

se vykázatičepnýmipochknými přípiay P. T.zákazníků
a odporučuje se tedy k za

koupení a opravě lichů,monstrancí, ciborií, relikvií
: »» ářů, nádobek na av. oleje,
lamp, luoereu, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.
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Odměněn státní cenou.

v Hradci Králové

tmaňského i mramorů italských,

carrarského,

labradoru.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, 9jehly
a j. v nejmodernějším provedení

„3 úplnou zárukou!
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých bodin
Í na požádání zašle.

ý jiky na výběr téš $ na splátky
P m Zalošenor.1843.

J. F. LANGHANÍ,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařízený atelier
k vypracovánípodoblzen v každé velikosti
v provedení nejumělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány studující v spraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
pro pány amatéry v cenáchtovárníchjakoži
kopírování a vyvoláv. fllmů a desek.

WVřadě prvních
evropských závodů.

OO00000000000000000
8 První Královéhradecké

parní a vanové
LÁZNĚ

na Žižkově náměstí
otevřeny budou dne 18. t. m. od 9 hodin

dopol. do 8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí a ve
čtvrtek, pro dámy v pátek celý den.

OaP*>Lázně vanové denně. ij
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

©

OOOOOOO0000

VYP0L0 o
Veledůstojnému duchovenstva

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený
0P*>sklad i

soatýc obrásků
k nastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky mejmodernějšího stylu hodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odporučnje se v hlaboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků

v Hradec!Králové, Tomkova ulice.

dl >G 0 ld o

P. T.
Dovoluji si tímto uctivě oznámiti,

že jsem přeložil

dílnu
hodinářskou

do domu p. purkmistra dr. Ulricha

č. 88 na Sv. Janském náměstí mezi Besedou
a domem p. Skuherského,

kdež bude, jako v dřívějších místno
stech, i nadále snahou mou,ct. obecen
stvu dobrou a levnou prací posloužiti

Pro pány studující a c. k. vojsko
zvláště levné ceny.

Děkuji současně za laskavou pří
zeň a prosím, aby mně i na dále byla
zachována.

V dokonalé úctě

František Reischl,
hodinář.

O0000000000000000000000
o +

Vápno bílé i hydraulickéCement
la portlandský, též truskový i románský,
Sádru la stukatérskou,Roury kame
ninové [a, též cementové, různých světlostí,
Dlažby cementové i šamotové různých
barevi tvarů,Šamotové cihly, jakož
i veškeré stavební potřeby v továrních

cenách odporoučí

JOSEF MANYCH,
. první Královéhradecká továrna cemento

vých výrobků, vlastní výroba rákosových
rohoží, rabicových stěn, podnikatelství be

tonových staveb

HRADEC KRÁLOVÉ.
200000000000000000000

9900000000000000000000
O000000000000000000000



| l Akelový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

LáložníúvěrníúskavVHPAd0!KPÁJOVÉ,-re cze
PE“ Založenoroku 1868.

-| Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4“%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek, — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na nložené zboží

L ď tk na dámské šaty, jimia letnínorotinky.<gRy.gap- Ylunélitty na kostymy.a Jemné látky Černé, Deleny, zefiry, levantiny, museliny, kepry, grádle, přezné véby, polovičatky, kalika, sypkoviny atd.

y 8porně,jau tmyJOSEF DOUBRAVSKY, "teen 2
Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně, Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně.

NpiragůvLidovýKatechismus. |- "+=
JE 28 origináluprodánoV 30.000výtisků.Celkemvyšlo c Motocykle

v 8 jazycích. Českyv překladu prof. Frant. Kalvody vyšla během .

velocipedy
2 let 3 vydání. Cena úplného díla (3 dily) 6 korun.

ce NakladatelFR.PROMBERG ER v Olomonel.
Lze dostati léž v každém řádném knibkapectví.

8 úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte ©Ž
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závoděDivkaz venkova,Kovovýa
a ; : : a

u Mile překvapující okrasou našich

kterábyse rádanaučilavařeníA, *pravováníU“ sbránů,re restuaracívináren,ob- . Er = Vodehnalalepší domácnosti, přijala by vhodné místo za chodů apod. jsou u

služku, nebo paní (hospodyni) k race. a a" v Hradel Král, Malé náměstí.
Laskavé nabídky pod značkouC do administrace| "u a“ Opravy a předělávky rychle a levně.

tohoto listu. . um a m a“ Veškerésoučástkyvelocipedůstálona skladě.„= s .
a o

s o (36 re) čí] " 2) 98 JE) 96
a vs ' a“ Nízké (keřovité)za 4 aš 10 korun, . PAVAVNAV ZVV DA

Divadlo živých fotografii ae" Stromovitéza 10 až 30 korun,jako AGE SSE: S) EASSX
e ' we Přirozené hotoví a bezpečně zasílá a" k“ (Da

(Thé Royal Bioskop). a" o- ."
| Největšía nejdokonalejšípodniksvého|| „8 .
| druhu. a" .
| V Hradcirá" Agaberánu,„hotel a“ .n “, —- o . na. a a

Bařtipán . v Dobrušce, „ :
. - © a" majitel drogerie, materialního, kolonial- ©
| " ního a lahůdkářského závodu. — a“če a

5 i m"© Potřeby fotografické, rybářské Mg |
© Ž a" | elektrické. — Ohňostroje.— Po- .:
+ s u třeby cyklistické — Velkolepám| m :

i = m vinárna. — Semenářství. a“ | B lze objednati W
. w« jd

š ž a a“ aa" knihkupectvía antikvariátěo :
i l

VálečnýživotopisNapoleonaBona- ———————> | P B h di =rte I. a výjevy z rnsko-japomsné . ; SN o |%
P válkymasoušii namoři, Vrchní Inspektorát 0 aňa aby

©9
63

Též senuačníobrazy: Strašný požár hoteluj| zemské životmí pojlšťovmy ve Skále
ké %© o

v Londýně,Zlatý motýl,Villa Černýchskal u Hořice 20 M | hatd. Programobsahujevícejak 100úchvat- . ! e IC a řa
5)

NA
>

ných čísel.zasmnd rovn|| JNAJŘANÉODD P, (NN)

p5)CE,"N/?

ve 4 bod. odpol. a v 8 hod. večer mínek s nárokem na pensi. $ Správné a rychlé dodávání
Hodí se pro každého, zvláště pro osoby, které | POSÍM zaručeno.

Vše bližší na plakátech. S úctou mají větší známosti, třeba jako vedlejší zaměstnání. | RŠ
Podnikatelé Ponec 4 Kórber. Laikové se poučí,

pO166)G

NONASVÁNÉ

č

ba

A
oz

ve velkém výběru — pouzeu

Jar ní d letní novotiny dobrýchjakostídoporučuje
Obchodnídům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové.

východočeské nakladatelství
B. E. TOLSIAT. we-a knihkupectví.98

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě,

Telefon č. 17. K Pošt. spořit. č. 802161. X Založeno roku 1863. di Pencil stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavatel a sodpovědný redaktor Amtemím Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hrado, Král,



Příloha
(že Všeodborového sdružení křest. úěinistva).

Administrace „Práce“ žádá snažně
ršecky dlužníky za r. 1904, aby nedo

latky co nejdříve vyrovnal Ještě přes00K jest nedoplatků. Neotálejte s dopla
tením, ale též mes předplacením ročníku II.

Soudyživnostenské.
Ze spisu dra. Veselého „Dělnictvo, jeho práva

a povinnosti“.)

II. Zřízení soudů živnostenských.
Soudy živnostenské zřizuje ministr spra

redlnosti, shodnuv ge 8 ministrem obchodu a
vyžádav si dobrozdání zemských sněmů po
případě zemských výborů. Nařízení o zřízení
joudu živnostenského musí stanoviti odvětví
livnosti a obvod okresu, které pravomoci soudo
livnostenského podrobeny býti mají, jakoži
sídlo soudu šivnostenského. ($$ 1, 2, 3 zák. ze
dne 1. dubna 1872 č 42 ř. z.)

III. Příslušnost.
Před soud živnostenský náležejí spory

námezdní, spory o zrušení poměru služebního,
pracovního aneb učebního, spory o nárocích
na náhradu škody vzešlé vystonpením z práce
mneb propuštěním z práce, o nárocích na ná
hradu škody vzešlé poškozením předmětů to
várních; spory, které vztahují se k pensijním,
nemocenským a podobným pokladnám dělní
ckým, platí-li do těchto pokladen příspěvky za
městnatelé i dělnici. Pro spory tyto příslušným
jest soud živnostenský, byla-li podána žaloba
za trvání nebo nejdéle do třiceti dnů po zroše
ní poměru služebního nebo námezdního. Spory
posději vznesené náležejí před soudce řádného.

IV. Organisace.
Členy soudu živnostenského volí z polo

vjce zaměstnatelé a z polovice dělníci v růz
ných sborech volebních. Počet členů obnáší
nejméně 12 a nejvíce 24 členů. Členy soudu
živnostenského mobou býti toliko muži, kteří
jsou aspoň 30 let staří, sobě právní, čtení a
písma znalí a mají své bydliště v obvodu
soudu živnostenského ; kromě toho omezena
jest volba saměstnatelů a zaměstnanců na t
osoby, které zapsány jsou v jich sborech
volebních. Členům ze statu dělnického příslaší
kromě náhrady jich hotových výloh ještě od
měna ve způsobě platů praesenčních jako uá
hrada za ušlou mzdu. Členové soudu živno
stenského, nežli nastoupí svůj úřad, musí pří
sahou a politického úřada správního stvrditi,
že budou svědomitě a nestranně avůj úřad za
stávati. Členové živnostenského soudu, kteří
se na tři léta volí, zvolí sobě ve schůzi řízené
nejstarším členem starostu a náměstka starosty
absolutní většinou hlasů ($6 7, 8, 14, 15, 21,
23, 24 jmen. zák.)

Státní socialismus.
Středeční „Hlas Národa“ pojednává o

státním socialismu, jeně se právě v pruské snů
movně při generální debatě o horní novele
ústy vedoucího státníka něm. br. Bůlowa ob
jevil najednou v programu vládním. Hrabě

Bůlow při této debatě, kajě jednáno o obrovskéstávce v Porúří, tavil se proti majitelům
dolů, jakož i proti pokusu vyloučiti státní pro
středkování ve stávce, postavil se však i proti
sociálně demokratické agitaci. Dovodil dvoj
sečnost stávky a ukázal, že horniotvo splnění
svých požadavků nedosáhlo a své materielní
postavení zhoršilo — vědyť denně ušlo mu
500 až 600 tisíc marků, a bída vloudila se do
rodia dělnických.

Tím vláda přivedena k přesvědčení, že
stát musí svou chránící ipořádající ruku vztá
hnoati i na toto pole, zvlášť kdyš sociální
demokracie — která vůbec obrací se proti
Bohu, státu, společenskému řádu, budíc zášť
atd. — nasadila v této stávce všechny páky,
aby se boj stal jedovatějším. A pak majitelé
dolů mohli stávko dále vydržeti, čímě ovšem
na konec musilo by se dělnictvo vzdáti svým
saměstnatelům na milost i nemilost, „Prodlon
žení stávky“ — přaví hr. Bůlow — „spame
nalo by světšení nouze a bídy v rodinách hor
nických ; bída pak a nouze jest nejlepší půdou
pro sociální demokracii. Soc. demokracie po
třebuje na získání nových přívrženců v boji

roti t. zv. kapitalistickému společenskému
du — nespokojenosti mas s beznadějnosti

chudého člověka !“
Doporučení této horní novely se strany

br. Bůlowa přízní purlamentních kruhů dopro
vodil a doplnil ministr obchodu Mólner: „Látka
k agitaci a tím i možnost nové generální stávky
bnde předlohou podstatně změněna. Že vládní

sociální politika nepřešla u našeho dělnictv
beze stop, že toto má ještě důvěra ve spru

vedlivost zákonodárných erporací, to ukazuje
právě disciplina, jež v dělnictva stávkojícímtrvala.“

Přijetí předlohy jest už zabezpečeno.
Státním socialismem zasahuje státní autorita
účinněji v obor sociálně politický, čímž ovšem
agitace strany sociálně-demokratické leckdye
bude raušena. V Rakousko-Uherska pro samé
vnitřní boje na podobná zařízení nemají času.

Věstník všeodb. sdružení.
Upozornění. Místa, která mají spolko

vé řády za r. 1904 přebytečné, žádají se, by
obratem je zaslaly na ústřední správu. — Opětně
se shledalo, že zápisné se nevybírá předem a
tím se přivádí Sdružení do škody,- jelikož
často po vystavení knížky dotčený si pro ni
nepřijde.— Přihlášky se špatně vyplňují, zvláště
robrika byl-li kdy nemocen. Teprve po aply
nutí Gměsíční karantény, když se přijatý hlásí
o podporu, na věc tato se přichází. Upozorňu
jeme na to a takového, který věc tuto zamlčel,
ibned ze spolku vyloučíme. Nemoce ony jsou
poznamenány v $5., odstavec poslední řady
podpůrné.

Sehůze dme 9. března. Podporane
mocenská udělena: J. Petrlíkovi v Hradci Kr.

(7) 6 K, A. Janouškovi v Proseči ke 5:76 K,J. Placbému v Sašici (14) 12 K, J. stýrskému
v Hlinsko (4) 3-42 K; A. Moláčkové (7) 6 K,
A. Faltejské (7) 6 K, M. Peřinové (7) 6 K,
vesměs v Ústí. Odmítnut byl J. Novotný
z Kunčic pro dluhování příspěvků za 3 neděle
před nemocí, podpora V. Sedlákovi z Praby
zatím odložena; Rumlové z Čáslavě pod
pora odložena pro dlohování příspěvků u Ú
středí; J. Tomáškovi z Čáslavě udělena pod
pora mimořádná 4 K v té samé nemoci po
sledně. Podpora p. Čaby ze Sušice se odkládá
stran sporu na plenární schůzi. — Usneseno, by
odbočky něco dělaly na prospěch nemocenské
pokladny do Ústředí, jež nyní jest v nebývalé
míře vyčerpána a neomezovaly se jen na ne
patrné své příspěvky. Uetředí samo pořádalo
divadelní představení. Přijato 6 členů.

Schůze dme 27. břemma. Podporu
nemoc. obdrželi: J. Petrlík z Hradce Kr. (11)
9:35 K, F. Sedláček z Malé Čermné (7) 6 K,
A.Moláčková z Ústí (7) 6 K, Jan Langer
z Ústí (9) 576 K, Jan Černý z Hlinska (7) 450
K. Podpora v nezaměstnanosti dána Kobl
můllerovi z M. Čermné (7) 4 K. Přijato 26
členů z Libšic n. Vl.

Bursa práce. Práci obdrží: truhlář
do Hlinska a do Smiřic, kořešnický pomocník
v Úpici, učeň na malířství v Poličce. Práci
hledá: natěračský pomocník, který se vyzná
ve všech do oboru toho spadajících prací,
řeznický a uzenářský pomocník.

Dopisy,
Z Nácheda. Dne 6. březnakonala odbočka

„Všsodborového adrušení“ veřejnou spolkovou schůzi
na Kramolně, v níž promluvil br. Astr o nynější ná
rodobospodářeké sitaaci. Znázorniv postavení lepších
tříd, jak vytrvale pracovaly k dosažení lepšího byti,
až jej také dosáhly, masí we dělnictvo rovněž tak vy
trvale hájiti a tak dlouho volati, ač na rozhodujících
místech úznati musí, že skutečně pomoci potřebuje.
Hlavním bodem jest zajisté pojištění dělníka ve stáří
a neschopnosti ku psáci. Tím přešel k hlavnímu jádra
ové řeči, vzav sa podklad návrh sákona pro starobní
a invalidní pojištění od dra Kórbra sněmovněpodaný,
jenž však nyní klidně po jeho odehodu odpočívá. Tím
však nesmí se dělnictvo odstrašiti a musí ukázati,

že skutečně si tobo přeje. Jevt však potiobo. by návrh na mnoba místech byl opraven tak, by dělnictva
také skutečně prospěl. další řeči zmínil se o ny
nějším volebním právo jakošto etrůjci naší hospodářské
a národní skleslosti a pravil, £» ne nadarmo již po
léta doméhají se křesť. socislové pro dělnictvo vše
obecného rovného blasovacího práva. Přednáška byla
pozorně vyslechnuta a odměněna potleskem. Po před
nášce navrii řečník následající resolnci, ješ byla
jednohlasně přijata: „My ahromáčdění účastníci na
veřejné spolkové schůzi odbočky Věeodborového sdru
žení křesť. dělnictva pro Náchod a okolí, konané dne
6. března 1906 na Kramolně, vyslechonvée pojednání
o vládní předloze starobního a invalidního pojištění,
dádáme poslance říšeké rady zvolené za zdejší kraj,
dále zasloužilého poslance o dělnictvo dra Stojana,
aby: 1.) o. k. vládou podaný návrh sákone o sterob
nim a invalidním pojištění hleděli svým vlívem k nej
bliššímu projednání v říšské radě přivésti, 2.) by ved
keré krahy poslanecké na říšské radě přičinily ae, by
i dělnictvo zemědělské bylo v pojištění příjsto a po
akytouta mu poměrně tatáš práve jako dělnictvy prů
myslovému.

Z Ustí m. Orl. Dne 25. t. m. konal spolek

strojmistrů a sřízenců prámnla textilního 10letonpamátku svého trvání. Naodpolední echůzi mluvil

poslanoo Klofáč o odborové organisaci. jeho bylaobrá a potkala se ©účinkem. Mlovil věcně dokazuje
potřebu organisace a vybízel veškeré dělnictvo, by se
odborově organisovalo. Schůzi přítomen byl i měšťa
noste p. Dr. Vicena, který též doznával důlešitost or
Gonisace, poněvadě dobrá organisace přispívái k dobra
města. Pokladniční zpráva jest stkvělá; takovým úspě
chem se nemůže vykázati žádný spolek u nás. To jest
dobrý doklad pro odpůrce odborových organisací. Na
tomto spolku jest vidět, co zmůže spolek, když jest
dobře veden. Letošního roku měl spolek příjmu
6161 K 52 b, kdežto roku 1895 pouze 493 K 60 b.
Nemocným dáno podpory176 K, v nezám. 132 Ka
v úmrtí 60 K. Miledojímalo, když odevzdány byly
diplomy zasloužilým členům sa jejích namáhavoa
práci ve spolku. [I my křest. dělníci odborově organi
sovaní spolku tomu přejeme mnobo zdaru a voláme
ne zachování a mohatnění jeho „Zdař Bůh I“

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Výborová schůze diecés. sdružení.
Výborová schůze diec. sdružení konala se dne 86.
března b. r. ga slabé účasti, což zavinila asi ta 0
kolnost, že si mnozí nepovšimli oznámení schůse ve
věstníka „Obnovy“ dne 3. března problášeného. Z jad
nání schůze uveřejňujeme: 1. Příloha „Obnovy“,
která dvakráte v měsíci věnována je zájmům social
ních jednot, přijata byla výboremza úfední organ die
cósního ústředního svazu královéhradeckého. Každý
adražený spolek odebírejč tedy aspoň přílohu tuto zá
2 K ročního předplatného, jostliše neodebíráš celag
„Obnova“. 2. Ve vnitřní organisaci diecósního avasu
provede se revise spolkového katastra zvláštními do
ftazníky a material získaný se ve zvláštní brofaře
uveřejní. — Pro vedení agondy a agitace v zájmech
odražení bude získán ve zvláštním placeném sokretáři
všeodborového svaza výpomocná síla za jistou remu
peraci. — Předsedové jednot dbejtež o to, aby cestu
jící členové byli opatření řádně vyhotovenou cestovní
knížkou (na skladě má bisk. knihtiskárna v Hradci
Králové), neboť na pouhou legitimaci nelse poskyto

vati podpora cestovní. Na cestě ztracené knížky mají
býti presidiu diecósního svazu ihned oznámeny, aby
byl vydán duplikát a před majitelem nalezené cizí
kníšky byla dána spolkům výstraha. 3. S pordákom
byl uvítán návrh pražského diocósního svazu na uří
zení účlenného ústředního sboru, jenš by nrčoval po
radně direktiva pro spolkovou činnost v celém krá
lovatví. Návrh řádu jednacího byl principielně schvá
len a za delegáty pro zemský sbor byli zvoleni pp.
dr. Fr. Reyl a Josef Polák ml., zá jejich nábradníky:

p. A. Dvořák, děkan v Neboridech a knibař Karásek.
4. Mariánský kongress v Praze ve dnech sratodašních
bude officielně svazem zastoupen a k účasti jednoty
povzbuzeny. Rovněž všeobecný ejezd vídeňský bade
officielně obeslán svazem a účast jednotlivcům dopo
ručena. Všeobecná nepolitické organisace katolíků ra
kouských k hájení víry a na odvetu nepřátelských
útoků vzata s uspokojením na vědomí. 5. £ři volnýeh
návrzích žádal p. red. Pochmon o salošení spolku
v okolí Golčova Jeníkova. Přítomuý diecósní předseda
p. Dr. Reyl projevuje ochotu spolek založiti, ale peuka
zuje k tomu, že založený spolek muasl někdo vésti a
jestliže ee nenalezne této ochotné osobnosti, vysní
akce na prázdno. Poukazováno i na to, že kraj kol
Hořic a Nov.Bydžova je bez organisační činnosti
spolkové. — Ku zprávě „Meče“ o nepřátelském ste
novisku p. kaplana Kadroky ka katol. lidové organi
saci vyslovil výbor svůj obdiv nad takovými názory
a zároveň své politování, poukázav na ta okolnost,
ž» právě tou doboa sorganisoval se klerae katol. v po
litickou jednotu, která bade hájiti sice zájmy sta

vovské a při tom přece nebude jednati„Jdrou společným národním zájmům. Coje dovolenojednomu stevu,
musí býti též drahému dovoleno. Redakci „Meče“ sa
mužné obhájení eprávného stanoviska vysloveno uznání.
Jednotám se vřele doporoučí ku vzdělávací Činnosti
též praktické podniky jako Raifoisenovky, nákopní
podniky atd. Útázka socialní je vedle duchovní avé
stránky téš z poloviny otázkou národobospodářekou,
proto tento moment nesmí býti zanedbáván. | Dr. R.

Z Častolovie. Katolickýlidový spolek konal
v neděli dne 19. břesna 1905 apolkorou schůzi, ve
které promlavil vdp. Ant. Kaška, děkan z Kostelce n.
O, krásnou a časovou řeč: Sr. Josef a naše doba.
Vdp. řečník ukázal, kterak ov. Josef léčí neduhy a
nemoci naší doby. Četně shromážděné poslacbačstvo
vzdalo vdp. děkanovi srdečné díky a saplst Pán Bůh
sa tato mistrnoan přednéšku Další činnosti spolku
nechť žehná Bůh!

Z Nevé Paky. Na orátokZvěstováníPanny
Marie (25. března) konala se a nás přednášková echůse.
Ve spolkové místnosti tísnilo se na půl třetího sta
postachačů obojího pohlaví, kteří vyslechli s napjatou

pozorností úvaha vp. J. Sabaly o naší organisaci.
Řečník ponkázal, jek dosad alabá jest organisace ka
tolictva, co strany nám nepřátelské již v pevných
avazech jsou semknuty. Dovodil příklady, jak při malé
ostrašitosti troufelost nepoctivých protivníků našich
stoupá, jaké lži odražují se tito lidé proti ketoliotvu
šířiti. Jestliže jest plno spolků, jichž práce záleží vý
hradně v podrývání a tapení naší víry, zajisté nám
musí býti každým dovoleno, abychom zakládali spolky
ro nutnou sebeobranu a pro hlubší porozamění sna

m katolictva. Pracaj každý, pokad čas příhodný!
Povsbasající vlova přednášejícíhopřijata s hromadným
potleskem. Další činnosti sdejší horlivé a avědomělé
jednoty voláme srdečné: Zdař Báb!



Z Parduble Heskyse nám vydařila schůze
pořádaná 12. března. fyěfbli krásné počasí vábilo vší
mocí do přírody, sešél se ve spolkových místnostech
snamenitý počet účastníků « mužského i dámského
spolku. Za vzorné účasti promluvil zde pozvaný vp.
J. Sahula z Hradce Králové o tom, jaký poklad máme
kaddý v pravém náboženství a jak velice si ho přes
ne ů světa máme vážiti. Sympatický potlesk byl
svědectvím, že bylo tendenci přednášky dobře poroz
úměno. Jen takých zdařilých scbůzí více!

Ze Sepet. V neděli dne 19. břesna t. r. ko

nala Jednota katolickýchjinochů a mužů pro popotya okolí řádnou valnou hromadu ve svých spolkovýc
místnostech v Sopotech. Předseda vdp. V. Havlík,
farář a bisk. notář, eahájiv schůsi a uvítav přítomné
udějil slovo jednateli, který přečetl obšírnou a obsaš
nou zprávu jednatelskou, začež mu vysloveny byly
díky. Ze správy té vyjímáme: Během správního roku
konala Jednota 12 schůzí spolkových, při nichž před
nášeli tito pp.: V. Havlík, farář, Al. Tbuma, ačitel
v Chrudimi, V. Vlk, ačitel v Jitkově, Fr. Kolář, z. říd.
učitel v Sopotech, Jind. Zvolánek, tkadlec, Jan Sibera,
truhlář a Jan Čermák, tkadlec. Výborových schůzí
bylo 14 a sice 12 řádných a 2 mimořádné, při nichž
4 nemocným členům povolena byla z nemocenské po
kladny podpora. Ochotnický kroužek sehral tři diva
delní představení a dvakráte letos v ledna na spol
kovém divadle hrály děti školy sopotské. Ve spolko
vých místnostech vyložené časopisy jsou k disposici
i pro nečleny. Stávkujícím členům katol. Jednoty
v Kracemburku zasláno bylo 10 K. Členům naší Jed
noty krapobitím stiženým zaslala bratreká Jednota ve
Slezském Předměstí 31 K, začež vyeloveny byly po
vinné díky. Dne 22. ledna pořádala Jednota naše spol
kový ples, který se ku všeobecné spokojenosti jako
jiné léta vydařil. Korporativně služeb Božích súčast
pili se členové Jednoty třikrát a v čase velikonočním
po předcházející av. zpovědi přistoupili společně ku
stolu Páně — Dle zprávypokladní má Jednota naše
vlastního výdajného jmění 137 K 58h a v nemocenské

podpěrné pokladně 542 K 68 h. —Ze spolkové knihovny;terá je i nečlenům přístapna, vypůjčeno 128 knih a
poněvadě některá kniha častěji byla vypůjčena, bylo
výpůjček skoro 500, Volba výboru se vykonala akla
mací a byli skoro všichni členové starého výboru
snova zvoleni. Další činnosti Zdař Bůhí

Z Úplee. Katolická jednota zdejší pořádala
dne 36. března t. r. svoji XIII. řádnou valnou bro
madu, kterou za nevalného účastenatví členů zahájil
p. předseda Cel. Lokvenc, Dle jednatelské zprávy ko

veřejná spolková a přednáškon dp. Em. Nováka „o dů

1 zábavní a mikulášský večírek a ples. Jako kašdo
ročně súčastnili se Členové korporativně elavnosti
Vzkříšení Páně, Božího Těla a pohřbu člena Karla
Pavlínka: rovněž přistoupili ku sv. zpovědi a sv. při
jímání. Hlavní činnost věnována byla knihovně a ča
sopisům. Knihovna spolková čítá 512 svasků, z nichž

uplynulý rok přečtěno 26550knih. Členové odebírají a
čtou časopisy: Meč, Obnovu, Budoucnost, Selský liat,
Selské cepy, Ludmilu, Serafinské květy, Kříš a Marii,
Anežku, Časové úvahy, Echo z Afriky a jiné. Celkem
rozšířeno na 15.000 výtisků samé dobré katol. četby.
Knihovna dosti vskvétá, a jest přístapna široké ve
řejnosti, kdež velmi platně poslání své osvědčuje, neb

nenábla vytiskuje různé krvavé romány. Srdečný

kP. Ed. Budínskému,pečlivě o knihovnu stará, a zároveň šleohetným dár
cům, kteří snaby naše podporují.Letošního roku da
rovali knihy: p. J. Nebyba 20 sv., p.Dr. Václ. Řez
níček z Prahy 10 sv., dp. EmilNovák 8 av., pí. Pa
vlínková 1 sv. Za uplynalý rok činil příjem 718 K
21 h, vydání 706 K 86 h. Při volbách zvolení byli

pp.: předsedou C. Lokvenc, duchovním rádcem dp.
il Novák, mfatopředsedou J. Sedláček, jednatelem

A. Jákl, pokladníkem R. Pišl, knihovníkem E. Badín
ský, starším J. Šňstek, do výboru: J. Středa, J. Ne
byba, B. Hercog; za náhradníky: A. Šolc, J. Kuťák,

A. Hejna, A. Kopecký; revisory účtů: Vil. Niklíček aVáci. Niklíček. Natopředseda poděkovav odstopují
címu výboru za jeho námahu, jakož i p. Niklíčkovi
jako rešiseru i všem pp. hercům i slečnám, kteří nám

své služby vědy ochotněpropůjčili, prosil, by i nadáleříseň apolku zachovali. Tímvalná hromada skončena,
lechť so všichni členové vzpruší a semknou v vný

šik k společné práci! Další činnosti Zdař Bůh! J..1

-Z Lomnice m. P. Katolickájednota pořá
dala 26. března členskou schůzi, přikteré přednášel
dp. Antonín Láš, mlatní farář, o Rusku. Pau farář
v přednášce skoro hodinu trvající vylíčil všestranně
seměpisné, národohospodářské a náboženské poměry
Ruska, poukázav zároveň na velkou zbožnost lidu,
jevící se v domácnostech a při bohoslužbě. Přednáška
vyslechnutas napjatou pozornostía odměněnahlaučnou
pochvalou. Nato sáb. odbor naší jednoty provedl zda
řile jednoaktovku „Damoklův meč“, která se všeobecně
Ibila. Výbor kat. jednoty vzdává tímto srdečný dík
p- faráři sa jeho přednáškua doufá, še i nadále svoji
příseň jednotě zachová. Další činnosti Zdeř Bůh!

Z Týniště m. Orl. Náš křesť. soc. lidový
spolek po elší přestávce opět pořádal minulou neděli
za hojné účasti členů a hostí schůzi, při níž přednášel

o„ptečlálním působení katolické církve“ vdp. k Kaška,
děkan « Kostelce n. 0. Všeobecné oblíbený p. řečník

nadšenými slovy vylíčil, co pro dobro lidstva učinils
a dosud činí církev svým učením, svou bohoslužbou,
svými míssiomi, školou a charitou. Přednáška ud „a“
až do „z“ zajímavá odměněna několikráte bouřlivým

pem P. edníku vyojovujemetímto srdečný. ujeme i vnímu ra sa milé pobavení.
Další práci Zdař Bůh! Poor

Štěstí v domácnosti
Náš malý člověk, ať dělník, řemeslník

nebo živ k, často sávistivě vzhlíží k bo
batým a mocným tohoto světa, domnívaje se,

že ponze bohatství a vysoké postavení činí!
člověka ččastným. Nepomyslí, že se štěstí ne
staví na odiv světa, že se mu nejlépe daří ve
skrytu domácnosti.

Štěstí záleží vlastně v užívání malých,
na cestě života roztroušených radostí, kterých
si my často bažením po velikých, ducha roz
čilujících radostech nevšímáme. A pak, štěstí
nevyplyne hned najednou, to se teprv zkuše
ností získává. Spokojeně život trávit, to jest
uměním, jež může studovati i ten nejchudší.

Nemusí nám býti stále tento svět slzavým
údolím, leckdys může na něm zasvitnooti i
slunéčko radosti, jen budeme-li sami chtíti.
Máme také moc a vůli nad sebou, abychom
životu svému dali zcela jiný směr.

Domácnost každého jest hlavním svědec
tvím, jak kdo umí spokojeně žíti. Často vidíte
vedle sebe dvě chaloupky, obydlí chudých pra
covníků. Jedna je čistá, spořádaná, zahrádkou
obtočená, jako klícka, druhá pak sešlá až běda.
Rozdíl tu velký v umění aspoň trochu se
štěstím obtočit. A překročíte-li práh světnice,
hned můžete usonditi, zda tam bytem spoko
jenost, štěstí... Je tam čisto, pořádek, něž
nost, jež vás blahým citem naplňuje, aniž
byste si to mohli vysvětliti. Vše vás vábí, byť
bylo co nejjednodašší.

Což musí býti v příbytku chadého děl
níka jen žalost? Proč by i skrovný příbytek
nemohl býti elegantním; čistota je elegancí
chudých. Znám četnou rodinu chudého dělníka,
jehož děti jsou jak ze škatulky; radost se ua
ně podívat. Proč by se i oko chadého nemělo
pokochati pohledem na nějaký předmět, jímž

příbytek ozdoben? Jak krásné jsou vo biayoI to polní kvítí ve avětnici na stole jest jako
zlatý paprsek slunce. Jakým kouzlem očarají
květiny nemocného! Nepohrdejme jimi, jsout
laciné a i chudině přístupné. Všední věci jsou
sice laciné, ale mají obyčejně největší cenu
pro nás. Čistá úprava domácnosti, pořádek
zdravý vzduch, nějaká kniha, květiny, obrázek,
skromnost v požadavcích — zkrátka dobré
hospodaření v domácnosti, toť pohodlí, blaho
byt, který nikterak nemůže se hledati jen ve

čkném nábytku, dobrém
jidle a pití, značíť více, co penězi nabraditi
nelze.

Štěstí dělníkovo mnohem více než bo
háčovo závisí na přátelskémokolí, na mírném
enášení se 8 drahým, zvláště doma. Dělník,
který se avon manželkou se nepohodne, ne
může se vzdáliti do „své komnaty“, nýbrž musí
zůstati uprostřed rodiny. On baď v rodině
dobře se všeti se snáší, nebo trpí nevýslovnou

zajkou dělníkovou má býti skryta jemnost,
zdvořilost, která trpkosti života zpříjemňuje.

Ovšem štěstí domácí povětšině točí se.
kolem ženy. Domácnost třeba skrovných ros
měrů, řízena-li jen dobrou hospodyní, může se
státi základem štěstí. S jakou radostí spěchává
udřený dělník do útulného svého příbytku,
ví-li, že mu žena dobře hospodaří, že děti
k dobrému jsou vedeny! Jak pak rád dlívá
uprostřed milé rodiny, aniž by se mu zachtělo

edati zpříjemnění života v začasené hospodě|A děti, kterési zvykly na tichou, útulnou
domácnost, věru i v dospělosti a samostatnosti
své budou se spažíti, aby i jim znova zasářily
blahé chvilky u rodičů milých ztrávené. Už
z toho důvodu má oběma a zvláště chudším
rodičům záležeti na vybudování šťastné do
mácnosti, v níž pomocíBoží rodí se spokoje-.
nost, nejvzácnější věno chudým, jaké mnohdy
ani boháči nemohou odkásati svým dětem.
Dobrá-lijen vůle na oboustranách,paki přes
chudobu a různé strasti i ve skrovné domác-.
nosti usadí se:spokojenost,štěstí...

Různé zprávy.
Jmenování. Císař jmenoval profesora na

bohosloveckém diecóením ústavu a rektora biskupského
semináře v Litoměřicích dra. Frant. Kordače řádným
profesorem fandamentální theologie a křesť, filosofie
Da České universitě v Prase. Povoláním na význačné
toto místo dostalo se dr. Kordačoví uznání jeho vy
nikající učenosti a skušenosti a spola zadostiučinění
sa všechna příkoří jemu způsobenáse strany německé.

Jan Amos Komemský dle nejnovějších
dat faráře bojkovského Jelínka po rodičích pocházel
z Komny u Uh. Broda na Morevě, narodil se však
v Ub. Brodě, mládí chlapecké strávil pak u svých.
poručníká v Nivnici.

Dver. rada dr. Jiří Prašák, professor
na právnické fakultě čes. university, vynikající ačenec
a spisovatel, zemřel v Praze 29. břesna ve stáří 59 let,

Jamal. Verme, slavný francouzský spisovatel,
semřel ve stáří 77 let Jeho cestopisné romány jeko
Cesta na měsíc, Cesta kolem světa, Dracet tisíc mil
pod mořem atd., dospělými i mládeší velmi vybledá
vané, přeloňeny jsou do všech jazyků evropských.

Židovsko-maďarská svobodomysl
most. Místo křesťanství homanitu ! Tak volá židovská
šurnalistika. Ale jak zednářský Iarael heslo humanity
V praxi provádí, o tom se z šidovských šurnálů málo
dovíme. Jiš bylo četnými pozorovateli maďarských

poměrů dokázáno, te v Uhrách před žídem se sklání
všecko, še did všude hraje prím, on na prvém místě
maďarisaci provádí a sa odměnu jest ma volno vys
sávati hmotně jsk plnokrovné Maďary, tak jiné ná
rodnoati v Uhrách bez rozdílu. Nejnepoctivější pora
šování právajest vo šťastné Maďarii na densím po
řádku. Naukázku židoroko-maďerské hnmanity aspoň
něco. Kdyš mělo dojíti k volbě vlasteneckého kandi
déta slovenského dra Markoviče, vrhlo ss na tohoto
muže třicet židů, kteří ho chtěli sardousiti. Markovič
se bránil kapesním nožíkem, pokad ho z Jerišského
sajetí nevyavobodilo četnictvo. Markovič obdržel při
volbě 930 hlasů, židovako-maďaronský kandidát jen
460. A avěte, div se! Markovič přece — propadl.
Židé vyzráli na Slováky i nyní. Odstrčili slovácké
důvěrníky do kouta, mezi důvěrníky a komisi posta
vílo se asi 16 šidů, aby se nedalo kontrolovat,co ko
mise provádí. A teď to šlo'už hezky vesele,po tu
recku. 120 blasů daných Markoviči připsali podvodně

nezanesli a přes 100 dalších jednoduše odmítli — a
to zcela nezákonitě. Teď Markovič proti takovému
skoncování podal protest a udal předsednictvo volb
trestnímu soudu. Nabíselo be ma 60.000 K, abyod
protestu ustoupil, ale Markovič se bohudík podplatit
nedal. No — možná, če židé zvítězí nad ním i bez
té finanční oběti; v pošidovštělých Uhrách je mošno
všecko. — Jak se dovedou šidé maďarští vyhnonti lehce
vojenské povinnosti, jiš jsme dříve pověděli Státní
úředníci, kteří vedou matriky místo kněží, dali ve židy
tolik uplácet k falšování údajů matričních, še dosud
zjištěno na deset tisíc matričních podvodů k vůli ži
dům spáchaných. Žese ani maďarským šidům na vojna
nechce, tomu se divit nebudo nikdo, kdo pozoruje,
jak právě s Ruska v celých tisících židé službou vo
jenekou povinní prchají. A není nám věru podivno,
že ruský baťuška je nechytá. Tenhle útěk je mu jen

těšením; aspoň ae jich zbaví navždycky,Za to ma
arští židé to navlékli ještě obytřeji. Ani nemusili

prchat a přeceje nikdo do vojenské blusy nestrčil. —
Uherský ministr vynčování vydal tajný oběžník k n
herským biskupům, v kterém je vyzýval, aby ma
označili osm „spolehlivých“ kněší, kteří by mohli i
v Americe katolické Slováky maďarisovat. Lečtajný
oběžník nedal se ututlati, vyšel v americkém sloven
ském denníku. V Uhrách by to bývalo nemošné. A
nyní státní návladní — žaluje kněze katolického Šan
dorfiho sa ta ukrutnou emělost, že se opovážil spo
lapůsobit při vyzrazení nekřesťanského tajného oběž
nika. Inu, zlé evědomí| — Věra hezky to v požidov
štělých Uhrách vyhlíží! Vídeň se probrala ze sladké
dřímoty ještě v pravý čas. Za to v naší královské
Praze židé upevňují evé posice den ode dne, Dvě rad
nice k Pražezé obci příslušející budou pomalu úplně
obsazeny židy. A Pražané jako by neviděli a neslyšeli,

třebí žádných násilných převratů; pouze nutno
báíti a dávati každémo, což jeho jest nejen šidovi,

ale i křesťanovi. Pak uvidíme, jak se poměry v něko
lika letech utěšeně změní. Aš nám Ierael hodí na krk
tak pornou smyčku, v jaké drší Slováky, pak teprve
uvidíme, jak s námi „liberálně“ bude točit. Posud
čas, abychom se vspamatovali.

Z domácnosti dr. Fr. L. mi ,
Rodina Riegrova dila v létě na svém statku Malči u
Chotěboře velmi jednoduše a .prostě, Zachovával se tu
starodávný avyk opatřovati potřeby doma řeměslníky

skytovsl. Káva, čaj, víno, koření arci bylo nutno ku
vati. Avšak jiš maso odbíraio se co možná tam,

kdo sekal se dobytek na statku vykrmený. Kdyby se
byli všichni čeští rolníci chovali ohledně výrobků
mlynářských tak, jsko paní Riegrová ve své domác
nosti, zajisté by byla uherská pšenise a mouka ne
nalezla cesty do Čech. Tato paní se nic neohlížela na
to, že mnohá selská dívka ze sousedství jako nevěsta
dle venkovského starého, v těch letech dosti zacho
vávaného zvyku svonc na svatbu, přinesla koláče bě
lejší neš mívali Riegrovi na etolé, nebo že mnohý děl
ník či deputátník prodal obilí jemu vydané a koupil
po příkladě rolníků bělejší mouku uherskou ne
s uherského obilí. Vlastní obilí na jemnější pečivo
posílala pení Riegrová do sousedních mlýnů semlíti
s udáním, jaké drahy mouky, krap, krupice se mají
vyrobiti, a šito na chléb mlelo se. ve vlastním malém
českém mlýně. Tak veškeré pečivo u Riegrů bývalo
s domácího obilí, jako na jejich stůl přicházely sele
nina, ovoce, drůbež, zvěřina, ryba i pivo vlastní vý
roby. Hosté zvyklí na pařížskoa nebo petrohradskou
kuchyni vzdárali ta čest i dobré domácí české stravě.

kachyně, tak pohlíželi svým spůsobem na otásku
oděvu a mody, evláště paní Riegrová. Prádlo stříbala
a šila sama pro oelou rodinu z příze zaručeně české.
O nějském přepychu v oděvu, jeho zvláštní výzdobě,
o modě nechtěla slyšeti. Šperků nenosila. 00 se tkne
Senského oděvu i výzdoby, přála úpravě sevnějška 00
nejjednodudší. Říkávala, že to, co se nasývá ženský
půvab, šenská krása, vypadá + jednoduchém úbora
co nejepanileji a nejušlechtileji. Krába šeneké, po
vrchní vnady jsou cosi pomíjejícího, 60 lahodí emy
slům. Při vzájemném obcování lidí mají city kašdého
vstahovati se k citům, způsobu smýšlení, povaze dru
bého. Po této stránce mají se lidé navzájem pomuso
vati a sbližovati — mimořádný zevnějšek poutá k sobě
bezděčně smysly a mate i klame mysl. (Ze Vzpomínek
V. Červinky na dr. F. L. Riegra v 4, čís, Vlókovy
Osvěty t. r.) M

Válení obilí na jaře jeat nejlepším pro
středkem proti polehnatí obilí. Válení děje ne rychle
lehkým válcem, až pole oschne.

Z domácnost! sociálních demokratů.
Tento název nese spis J. P. Hradeckého, který se
bude jiš počátkem příštího týdne rozesílati admini
strací „Časových Úvab“ vHradci Králové. Ačkoli spis
má 66 stran, čítá se pousepo 16 haléřích. Při hro
medných objednávkách větší sleva. — Bylo už nejvíc
na čase, aby se proti prolbaným a troufale podvod
ným socialistickým brošnrám vydala populární, po
otivá brožura pojednávající o táboře socialistů. Ode

káváme, že naši přátelé postarají sa o hromsdné šíření této jadrné a obsašné brožury.
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Je třeba obratu.
Popřáli jsme předešle místa volné politi

cké úvaze našeho p. dopisovatele, jejíž my
šlenky lišily se leckde poněkad od dovavadního
politického nazírání listu našebo. Neškodí za
jisté promysliti situaci, která jest nyní tolik
vážnou, prostadovati jí s několika hledisek Nyní
předkládáme úvabu, jož nás o předešlém po
litickém článka došla a která svými věcnými
důvody zajisté bude velice zajímati.

(14) „Je opravdu třeba obratu t. j. vrátiti
se od obstrukce k politice reálaé?“ Což ne
učinili Mladočeši již dost hodný obrat, když
k vůli pouhé změně v osobé ministra presi
denta zapomněli aspoň pro teu okamžik, úplně
na jazyková nařízení i na universitu, tak že
se k vůli toma vrbají na ně všecky radikální
strany v Čechách? Kdo mohl adělati obrat
větší a zahájiti politiku reálnější, než oni,
kteří Gautschovi povolají všecko, jen aby ho
v nynější tóžké době nenváděli do rozpaků a
nepřiváděli ma nových obtíží, nežádajíce prc
zatím ničeho jiného, než aby se sešel zemský
sněm a vyřídil aspoň nejdůležitější své práce,
tak aby za oběti, jež v posledním zasedání
říšské rady vládě přinesli, věděli konečně, na
čem jsou? V Čechách nikdo nikdy obstrakci
co takovou nechtěl, obstrukci bezblavou, ob
strukci za každou cenu, jak se to v článku
naznačaje; co jsme však měli dělati před 5
lety, když nám jazyková nařízení, tedy češtinu
v okresich zcela českých vzali a tím nám nejen
ukřivdili, ale v jistém smyslu nás i posměchu
vydali ? Co jsme měli dělati tehdy, kdy jsme
sice od případu k případa ocitli se ve většině,
když jsme však nebyli s to sehnati většina
v záležitosti své vlastní, jakou bylo zastavení
zrušení jazykových nařízení, protože Poláci
byli nespolebliví a konservativní Němcinejsou
již těmi, co bývali za Hohenwarta? (Cozbý
valo nám, než obstrakce, když oposice již ne
stačila, protože by vláda byla své potřeby přes
naše hlavy vyřídila a sněm pak na prázdniny
poslala? Jakmile se však trocho jen vyjasnilo
a nám zasvitla s odstoupením Kórbrovým jen
zora naděje, upustili jsme od obstrukce ihned,

© FEUILLETON.Jaro jetu...
Napsal Josef Váňa.

Jaro]
Jaký to mohutný výkřik!
Jako kdyby někdo v nečekané hodině slun

ného dne březnového postavil se na témé nebe
tyčné hory, napjal všechny síly a mohutným
vzedmutím obrovských prsou zahouknul náhle:
Jaro je tu.. „|=

»Jaro je tu, jaro je tula rozlehne se dolinou.
A již výkřik ten letí od skály ke skále, od

lesa k lesu, od stráně ke stráni, od lučiny k lu
čině, od úžlabiny k úžlabíně, Chvéje se, třese se,
sténá, až pak zaniká a tichne někde daleko —
v končinách neznámých.

A jsko by mohutný zázrak se stal!
Země se třese, údolí se chvěje, lesy šumí,

stráně se smějou, háje plesají, lučiny se rdí, vody
se čeří a všecko, všecinko kolkolem radostně jásá
u plesá. Jako kdyby byl někdo čarovným proutkem
do vzduchu švibnul. Všechno poskočí, všechno
plesá: eJaro je tu, jaro je tu le

Jarojetu... jarojetu... —— —|!
Vylítla z úlu včela, vylítla divoce, jako by

ji někdo byl vyplašil, vylítla, zarejdila v šílených
závratech kolem úlu a pak padla k zemi silou
vzduchu omámená a opilá. A křídélka zimničně
se jí třásla, celé tělo se chvělo a přece pobzuko
vala si spokojeně; »Jaro je tu, jaro je tula

A skřivánek, jako by ho byl někdo z houf
nice vystřelil, tak prudce vylítnul z ornice do ©
blaků, zatřepetal se v moři vzduchovém a již
v jásavých akkordech líbezných svých melodií
volal v zjasnělé výše a zšeřené dálky: »Jaro je tu,
jaro je tul«

Vystrčila nesměle z vymočeného trávníku

protože i my Češi považujeme ji za zápor par
lamentárního života, za prostředek v jistých
okolnostech nemravný a já jsem přesvědčen,
že nikdo si tak neoddechl, jako poslanci sami,
protože obstrakce pro ně nezoamená „nečin
nost, hovění si“, nýbrž nepřetržité rozčilení,
zvlášť při okolností, kdy onemocnění jednoho
jediného z nich může znamenati porážko.

Přichází doba českého sněmu; termín,
jejž české poselstvo ministra presidentu po
volilo, je a konce; na Němcích nyní je, aby
přistoupili od velkoněmecké politiky k „re
álné“ politice rakoaské a to zvlášt vůči Uhrám,
kde se odehrává té doby děj pro celou říši
snad osudný. Němci musí oyní ukázati, mají-li
k této říši aspoň tolik lásky, aby se opanc
vali, kdy jest veliké nebezpečenství jejího
ztroskotání. Bez vyrovnárí v Čecbách, bez
smíření obou národností na říšské radě nej
mocnějších je nemožný všechen parlamentární
život ve Vídni a následkem toho i každé vy
rovnání s Uhry. V Čechách leží basis (základ)
ka klidnému vývoji říše a k jejímu velmo
censkému postavení a nikde jinde a řekl-li
Kůrber svého času: „bez říšské rady žádný
český sněm“, platí dnes obráceně : „bez českého
sněmu žádná říšská rada“. To dobře ví nynější
předseda ministerstva a proto celá jeho čin
nost vrcholí ve vyjednávání 4 německýmia
českými vůdci, v němž ani po čas své nemoci
neuatává.

Slednjme důsledně, jak se věci v Čechách
nejspíše vyvinou| Zemský sněm se v květnu
sejde a Němci vyrukojí místo klidného vyří
zení rozpočtu 8e svými požadavky, jež jak
známo, zní: 1.) zavedení volebních korií a zá
konem zabezpečené zastoupení v zemském vý
bora, 2.) ohraničovací komisse v soadnictví,
3.) národnostní ohraničení okresních soudů a
zřízení krajského sondu v Trutnově, jakož i
finanč. ředitelství v Liberci, 4.) percentuelní
zastoupení v statasu zemského úřednictva, 6.)
národnostně ohraničený daňový katastr, 6.) ná
rodní kurie s právem „veta“, což neznarená
nic jiného, než zničení každé sněmovní činnosti,
jež by se Němcům nelíbila. Některé tyto věci
mohli bychom jim snad povoliti, ala pontík
3. a 6. znamená sám již dělení tohoto království

ubledlou tvařičku sněženka. Zakývala něžně hla
vinkou, otevřela zimou chvějící se rty a již jem
ným, sotva znatelným dechem hovořila: «Jaro je
tu, jaro je tul

A jako by tenhle dech její měl v sobě zvláštní
kouzlo! — Trávník se zarděl, zrudnul a již vy
sypa!o se na něm plno sasanek, petrklíčů, sedmi
krás, blatouchů. A každé to kvítečko jásalo a ple
salo: »Jaro je tu, jaro je tul«

A hned mezi tím kobercem květin proplí
talo se plno svížníků, sluníček, kováříků, rozbzu
čelo se tisíce a tisíce much, jako by je byl náble
někdo ze zemé vydupnul. A každý ten brouček
chvátá a spěchá a ubíhá, probouzí své druhy
ostatnía volá stálebez dechu: »Jaro je tu, jaro je tul«

Jaro! — Jaká to radost!

1 stařec i dítě jinak žije, jinak dýchá, jinak
cítí, jinak smýšlí. Krev proudí vžilách čileji, údy
pohybují se rychleji, oči dívají se na svět veseleji
a ústa jsou plna zpěvu, plna jásotu, plna hlabolu.

Jara jsme se nikdy nemohli dočkati. Již na
smrtelnou neděli oděli jsme pěkný, mladý smrček
skořápkami z vajec a pestrými pentlemi, běhali
jsme od chalupy k chalupě a zpívali jsme: »Líto,
líto zelený, kdes tak dlouho bylo.. „Pla

Na jaře omlazuje se vše. Jest to narození a
dětská doba roku,

A to sám milý Pán Bůh ví, odkud se všecka
te plodivá a omladivá síla najednou béře. Přes
noc v přírodě se nepoznáte; neroste, nýbrž skáče
všecko.

Na jaře nasazovala matka slepice a husy,
Jaká to bývals pro mne podívoná, když asi po
týdnu za slunného dne zastřela ubrusem okno a
v paprscích slunečních, malým jen otvorem pou
štěných, prohlížela nasazená vejce, jsou-li dobrá.
Ani jsem při tom nedýchal. Život, počínající se ve
skořápcezpůsobem tak tajemným, naplňoval dětskou
duši mou úžasem.

: Ročník XL
Inserty se počítají levně,

a zřeknutí se státního českého práva, nač
žádný český poslanec nikdy přistoupiti nemůže
a nesmí. Jsou ovšem i mírnější Němci, kteří
tyto požadavky považují za opřílišené a pro
tuto dobo nevčasné, za novou vyzývavost oproti
Čechům, jsou ovšem i jiní — a kdyby nebylo
velkoněmeckého terrorisma, bylo by jich více
— kdož nevidí v tom žádného uebezpečenství
pro sebe, budou-li starostové ua Pardabsku
podpisovati četníkům české raporty, nebo do
píše-li okr. soudce čáslavský svému kolegovi
do Kutoé Hory po česku; ale ti jsou dnes
v menšině, ježto většina vidí v boji národ
nostním v Čechách agitační prostředek pro
ideu velkoněmeckou, jehož kdyby se vzdalu,
musila by složiti i své mandáty. Kde je vět
Šina, to se ostatně v května ukáže. A nyní se
ptám: co zbude našim lidem, jest-li Němci
při svých požadavcích setrvají a obstrukci
znova zahájí? My jsme s ní ve Vídni přestali,
doufajíce, ža i Němci tak učiní, ti však chtějí
prostředku toho využitkovati k novým ústup
kům ve směra své národnosti a k novým
křivdám na národnosti české a historickém
práva tohoto královstvíl My jsme svou ob
strukci, vyplývající ze zraněného českého srdce
dali zadarmo, my jsme ji obětovali vládě,
hlavně však k vůli staréma svému panovníku,
jemuž na stará leta Maďaři připravují takové
těžkosti, a Němci chtějí svoa obstrukci nám
prodati a ještě za jakou cenu! „Dřív mons
splněny býti naše podmínky a pak bude teprv
sněm.“ Toť jejich řeč. Není to počínání, jež se
v občanském životě trestá ve smyslu $ 98.:
I kdyby poslanci naší na něco podobného při
stoupili, český národ — když už v té pose N.
L. jsme — zahřmí jim své: „veto“, vyzve
je k složení mandátů a pošle do Vídně — podle
posavadní praxe českého národa — lidi ještě
radikálnější. Kdo může za to, že jsou poměry
v Rakousko pro nás tak příliš těžké?! Snad
Přemyslovci, kteří nás Němci oblažili. Obstrakci
naprosto neschvalujeme, ale na obstrakci ně
meckou, dostaví-li se, nebudeme moci odpově
děti jinak, než obstrakcí českou; co jsme my
chtěli, k tomu jsme Němců nepotřebovali, to
nám mohla dáti vládá sama; co však Němci
za svou obstrakci chtějí, k tomu potřebují násO O

A jakou slavnostní chvílí bylo pro mne, když
matka pomáhala líhnouti se kuřitkům, když vy
bírala z pod husy vylíhlá housata a davala je do
hrnce s peřím, aby tam oschlal Jak velebným
zdál se mi okamžik, když pak všecka housata
dala na řešeto, podkouřila je mateřídouškou a ou
ročníkem a pouštěla je ve vaně na vodu, aby si
zvykala a nedostávala křeče! A což pak teprve,
když jsme ty žluťáčky vyhnali ven na sad, když
se tak hloupě dívaly poprvé na světa na přírodu,
když malými svými zobáčky trhaly travičku až
v slabosti své upadly vždy na zadeček. Co tu bylo
od nich štěbotu, šveholu, udiveného povídiní!
Co od nás dětí radosti a skotačení!

Jaro bylo pro nás dobou her.. Hrali jsme
špačka, míč, koťata, honili jsme svini, počítali jsme
se, dělali jsme mlýnky, robily jsme bouchačky a
šplíchačky, lovili jsme žáby, ale hlavně otloukali
jsme frkačky, píšťalky a dudy.

Nikdo nevysloví tu radost, jakou pocítí duše
dítěte, když si zrobí prvně píšťaličku a první zvuk
z ní vyloudí. Jakási pýcha výtvarného umělce za
bouří v něm a dle toho, jak se mu toto umělé
dílo vydaří, rozhoduje se nezřídkai budoucí jeho
osud. Už v těchto maličkostech jeví se schopnost,
zručnost, dovednost a vynalézavost dítěte.

Nejvíce třásly se před námi břízy a jeřáby.
Mělyť nejlepší větve na píšťalky, a nejvíce mízy.
Ze silnějších dělali jsme píšťalky, ze slabších fr
kačky s dudy. Z břízy byly frkačky nejzvučnější
a nejvyšších tonů, z jeřábů byly zase nejkrásnější
dudy.

A jaká to bývala vždy starost, aby se dudy
dobře povedly| Chvíle plna obřadů a posvátného
napjetí! Sundala se s hlavy čepice s koženým,
tvrdým, bladkým štítkem, vytáhla se z kapsy
kudla s hladkou rukojetí, čepice rozprostřela se
na nohu tak, aby štítek přišel právě na koleno a



a je to neslýchaná zpapnost, žádati za ni cenu
tak vysokou. Proto nesmíme tuto zbroj, k níž
věru neradi saháme, házeti již napřed, jako
nějaký starorytířeký palcát, do arsenálu nebo
musea. Toho náhledu je i „Politik“, již jme
nojí listem šlechtickým a která nikdy nedělala
v radikalismu. V čísle z 28,3. píše ku konci
úvodníku: „Nevíme, co čeští vůdci s vládou
mlavili, ale to víme, že při takovém chování
se Němců nezbude jim, než držeti se Ganteche,
aby chránil nejen zájem českého národa, ale i
říše proti takové vyděračnosti (Expressungs
politik). Hrot Kórbrův mohl by 8e obrátiti tak,
že by platilo: „bez zemského sněmu žádná
říšská rada a bez říšské rady žádný celní
tarif“. To je přece jasně řečeno a — po česku.

Dej Bůh, aby obstrukce ani vPraze, ani
ve Vídni nebylo více třeba; jí pracujeme my
Češi a Němci do rukou Maďarům a židům,
kteřížto poslední ji na obou stranách podpo
rují, což je patrno nejlépe z jízlivých pozná
mek, jimiž vyjednávání českých a německých
předáků provázejí. K uim draží se němečtí
nationálové, protože ti by mohli bez obstrakce
zavříti kráru, na němž je ona zbožím uejláka
vějším. Smíří-li se obě národnosti, spastf
všickni tito přátelé Rakouska kravál, jakého
tu ještě nebylo, neboť poběží tu o jejich man
dáty a o celou budoucnost. V jedné věci sho
duji se s pisatelem článku: „je třeba obrata“,
že totiž, kdyby došlo k utvoření parlamentár
ního ministerstva, my Češi nesměli bychom
říci: my do něho nevstoupíme, dokud nedo
staneme universitu a češticu, neboť i já pova
žuji dva muže v ministerstvu za lepší pro
středek k dosažení národních požadavků, než
žádného. Píšou-li N. L. (dle článku) jinak, pak
sluší nezapomínati, že N. L. nedělají již dnes
českou politiku. K parlamentárnímn minister
stvo nedojde dříve, dokud se Češi a Němci
nesmíří, protože ani bez jedněch, ani bez dra
hých nedá se takové ministerstvo mysliti a
protože by bylo bezúčelno sestavovati mini
sterstvo, dokud by se nevědělo, že ono bude
moci tóž pracovati. Píše se v jistých listeeh o
něm, ale nám se to zdá býti spíše vnadidlem,
aby kandidáti ministerských křesel ve svých
stranách pro smíření snáze byli získáni.

Ostatně to jsou samé domysly; dnes jsou
měry takové, že přes noc mohou se změniti.

My Češi jsme ústavuz r. 1867nedělali a proto
nemáme žádných povinností, držeti ji s obě
továním národních svých práv, zvlášť když ji
udělali proti nám. Naši poslanci dnes sami ne
vědí, co přinese zítřek a proto nemůžeme jim
určovati maršrutu, ani tu ne, aby nechali na
dobro obstrukce, nechceme-li hnáti národ do
náračí radikálů.

I nejskromnější člověk, jenž bližnímu svému
dává příklad pilnosti, střídmosti a poctivosti ve svém
jednání, má přítomný i budoucí vliv na blaho své
země, neboť jeho život a povaha nevědomky přechá
zejí v životy jiných, a šíří dobrý příklad pro všechny
budoucí časy.

S. Smiles: Svépomoc.
—=—=—=—=——-———————————————

už začínal tajůplný akt: +»Otloukej se píšťaličko...
A bývala to muzika pekelná, když jsme tak

všichni spustili na píšťalky, na frkačky a na dudy,
Muzika ohlušující a přec tak zvláštní, muzika ne
pěkná a přec tak význačná, muzika uši trhající a
přece jen táda slyšená. Vždyť vítala příchod nád
herné Vesny! Každému při ní srdce v těle po
skočilo, každý rád ji slyšel po hluché, mrtvé,

to fanfáry, jimiž ohlašovala sličná a kouzelná ta
kněžka Mládí a Zivora svůj vjezd v přírodu,
fanfiry tak prosté a jednoduché a přec tak ú
chvatné, srdce a duši zvláště nás dětí tolik jíma
jící a hřející.

»Jaro je tu, jaro je tul« hlásaly třepetavé
ty zvuky slavnostně. Hlásaly tak při potocích a
řekách, v sadech a hájích, v lesích a polích, na
stráních i v údolích. A ozvěna zmocnila se vždycky
jásavých těch zvuků, roznesla je široko daleko
až tam k odlehlým obzorům, až tam k ztemnélým
lesům. Ty se zachvěly, zahučely, z hluboka od
de.ůlv a již také slavnostně jásaly: eJaro je tu,
jaro je tul«

A veiebný ten jásot lesů uchvátily šumné
proudy potoků a řek, uchopily ho měkkou náručí
svou, zavinuly ho v pěnivý závoj stříbrných krajek
a Již ho unášely dál a dále v kraje cizí, v kraje
neznámé...— — —

Á všude, všude zvonilo s hukotem vody
v utajených melodilch: «Jaro je tu, jaro jetu.. .«

Ó dobo jara, dobo touhy, dobo něhy, dobo
Jásky, dobo života, dobo mohutnosti a zázraků|
Ó kéž bys vždy jen tolik rychle, ach tolik rychle,
neprchala a kéž bych tě mohl aspoň ještě jednou
v jaře vlastního svého života prožiti...

Obrana.
(3) Ce všecko maše Intelligence

klidně stráví |-Dokázalijemejiž mnohokráte,
že časopis „Čas“ jest orgánem na mrzačení a
oblapování českých mozků. Ale kdo chce býti
klamán, toho těžko z daševní tmy vyváděti.
Proti katolictvu může napsati „Čas“ největší
nesmysly a intelligence „Času“ oddaná zcela
spokojeně a bezmyšlenkovitě přisvědčí, ač by
se mělo právě od iutelligence trochu samo
statné úvahy očekávati. 21. března „Čas“ na
psal: „Bývaly časy, kdy pořádně vychovaný

ech nenáviděl i sv. Václava,protože se
Němcům pokořil.“ Ó ty humanitářská logiko
realistická! Realisté, kteří se holedbají, že
touší po náboženství čistším a bumaoněj
ŠÍ m než jest Kristovo, najednou nazývají po
řádně vychovaným Čechem toho, který nená
viděl svého biižního.

A rozumí se, že „Čas“ pokládá za po
řádně vychované Čechy hlavně evangelíky, od
kojené mlékem pamfletů a la Pogias. Evange
ličtí klerikálové uenáviděli ode dávna všecko,
co jen trochu mělo nátěr katolický; soažili
se a snaží se dvsud potapiti i ty katolické
velikány, jichž si sami busité velice vážili.
Proto nás ta oenávist k sv. Václavo uijak ae
překvapuje. Tedy ten, kdo se učil o av, Václavu
ze strannickýcha prolhaných pamfletů,byl
pořádně vychovaným Čechem. Kdo však nešel
pro rozomy k velebitelům Lžipogia a poačil
se z Palackého a Kalouska, nebyl pořádně vy
chovaným Čechem. Kdo jásal, když se dočetl
v oejapném pamfletu o „bázlivosti a nestateč
nosti“ sv. Václava, byl chlapík ; kdo však poznal
z jadrné obrany Kalouskovy, že byl sv. Václav
mužem rekovné mysli a že platil za hrdinui
u svých současníků, ten nestál za nic. A ještě
něco. Orgán „strany lidové“ by mohl až nyní
věděti, že nikoliv nějaké úřady, učklvří poli
tikové vštípili do lidu hlubokou úctu ka sva
tému knížeti, ale že veškerý lid souhlasně
knížete Václava prohlašoval za svatého mu
čedníka. Úctu k sv. Václava nebylo nikdy po
třebí šířiti způsobem umělým, poněvadž v 8a
mém lidu stále úcty k sv. Váciavu přibývalo.
A teď orgán „strany lidové“ chová se k pro
jevům a přesvědčení českého lidu tak byro
kraticky, že raději pošetile lže, než by prav
divé historické názory přijal za své.

Prý pořádně vychovaný Čech nenáviděl
sv. Václava, protože se Němcům pokořil. Na
padá nám malé srovnání. Praští pastoři si
zašli z lásky k českému lidu do německého
kasina; a tam se jim přišli dvořiti — ovšem
nikoli řečí českou — některé přední osoby
z Časistů. A tu se „Čas“ čepejřil, když se ta
ková visita jiným listům nelíbila; tu dle lo
Giky Času měl každý „pořádně vychovaný Čech“
míti radost, měl věřiti, že se takhle pracuje

Jak by ten
„pořádně vychovaný Čech“ musil býti k vůli
křehkostemČasistů nedůsledný!

(3) Za heslem lidové vzdělanosti
vycbází nyní měsíčník „Pražská lidová revne“,
do něhož přispívají hlavně spolupracovníci
nČasu“, Jak se náš lid tímto novým časopisem
vzdělá, patrno z nové „básně“ Macharovy na
vv. Václava, V utrbačných verších Machar po
učuje, že to možná se av. Václavem bylo jiné,
než co z historie o něm víme. Možno prý, že
měl světec často rád „chladný pohár vína, lov
v černém lese, bílé dívčí tělo i války řev.“
Tedy „realista“ místo věcného poučení — ra
ději podezřívá. Rádi věříme, že by byl Machar
velice potěšen, kdyby se dokázalo, že to jeho
„možno“jest vlastně skutečností. Dokázali jeme
již dříve jasně, jak Machar ve své zlobě proti
katolictvu z nedostatku látky katolické světce
jednoduše hanobí nepravdami a k účelo tomu
směle překrucuje historii.

Tedy prý možno, že byl sv. Václav jiný.
A jaký je teď názor na tohoto světce? Machbar
k sv. Václavu volá: „Kadidlo tě halí, jsi pro
stých popů (!) sluha ponížený, jenž hostie kdes
v temném koutě strojí a jemuž hřbet krvácí
pod řemeny, asketa bědný, loutka báby svojí,
a kníže směšný (l), v panování chabý, jenž
anděly má za rozhodčí v boji. — Jak vzývají
té modlařivé baby (I) pohlaví obojího... „1“

A tímhle se má náš lid vzdělati! Takové
strannické, křečovité výpady proti historické
pravdě, tak nízké výrazy mají srdce českého
lidu zušlechtiti! Tohle se děje od vzdělance
právě v čase tom, kdy vědeckým odborníkem
byla osoba sv. kvížete stkvěle obhájena proti
pomluvám zarytých nepřátel všeho katolického.
Pak ještě máme věřiti, že takové lidi láká do
„kulturní práce“ touha po pravdě, po vzdělání
a nikoli moslemínský odpor proti všemu ka
tolickému! ©-O jiných nepravdách vytištěných
proti katolické církvi v „Pražské lidové revui“
promlavíme si příště.

(3) Žarnalistická poctivost. Kolínská
„Česká Stráž“ uveřejňuje na úvodním místě
„Politickou vzpomínku“ věnovanou Časem Ob
nově To prosíme učinila Česká Stráž v té

chvíli, kdy už si hezky pohodlně mohla pře
člsti odpověď našeho p. dopisovatele na vášnivý
a nekritický výpad Času. Ale — šikovnost
nejsou žádné čáry. Chytrá -Č. Stráž nejen že
se z odpovědi Obnovy ničemu nechtěla přiučit
— ale o celé odvetě ani slůvkem se nozmi
ňoje. Takble se to musf šikovně prováděti u
majitelů. „vyšší evangalické morálky“. — Č.
Stráž stále častěji balamutí svó čtenářstvo tvr
zením, že p. Moravec: dopisuje do Obnovy.
Zvláštní dalekozrakost! Čekali jsme, že p.
Moravec sám něco do svých radikálních
„Labských Proudů“ proti toma lhaní napíše.
Ale na všecko důsledně mlčí. Obracíme setedy
aspoň my k čtenářům Obnovy a Labských
Proudů s prostou otázkou : Můžerozumný člověk
věřiti, že zprávy o Kolíně v Obnově a Lab.
Proudech píše tatáž raka? Což Daškovci jsou
vášnivostí tolik zaslepeni, že nedovedou roze
znávati klidný slob Obnovy od cholerických
záchvatů Lab. Proudů a že nedovedou postře
hnouti různou tendenci obojích zpráv? Že náš
nikoli radikální ale opřímněkatolick dopiso
vatel výstředností stoupenců Čes. Štrážene
chválí, toť lehce vysvětlitelno; a proto ještě
nemůže žádný logicky myslící člověk hledati
hned vašeho dopisovatele — za redakčním
stolkem Lab. Proudů. Tolik na vysvětlenou
našim přátelům. Že bude Česká Stráž lháti
beze všech důkazů v této příčině dále, na to
jsme dle častých zkušeností připraveni také.
Jen nás překvapuje mlčení páně Moravcovo.
Pane ačiteli, jen se ozvěte konečně takó a
rcete pravdu, upřímnou pravda! Anebo se snad
sám někde chlubíte, že jste naším spolupra
covníkemu? Dovolte, tuková uepruvdu bybyla
horší než všecko mlčení.

Politický přehled.
Ve sněmovně poslanecké přijat pro rol

níky důležitý zákon o rayonování řepy, ač se
cakrovarnici a nepřátelé rolnictva všemožně
namáhali, aby předloha byla vrácena výboru.
Nový tento zákon má platiti od L. prosince
1905, ač jestli se panská sněmovna nerozhodne
proti němu. Socialně-demokratičtí poslanci po
stavili se proti osnově zákona o rayonování
řepy, jakoži proti žádané změněživnostenského
řádu. Rolníci a živnostníci dle toho mohou po
znati, jací přátalé se jim nabízejí v sucialních
demokratech. — Poslední schůze sněmovní
před velikonocemi bude 11. dubna; po svátcích
sejde se sněmovna 3. května. V konferenci před
sedů stran politických o svolání českého sněma
nestala se ani zmínka, — Antisemité vystupují
ostře proti Uhrám. — Všeněmci podali návrh,
aby veškeré jmění církevní bylo sestátněno u
duchovenstvo zařazeno mezi státní úřednictvo.
— 5. dubna bylo tomu osm Jet, co byla vy
dána jazyková nařízení hr. Badeniho. — Situ
ace se v Ubrách zase zhoršila, ježto oposice
zamítla dvouletý kompromis, dle něhož by
Muďaři na dva roky odložili své vojenské po
žadavky, koruna pak že bude žádati pouze
menší čátsku ze 450 milionů delegací povole
ných, a potom normální kontingent nováčků.
Košut nechce ani vyjednávat. Maďaři doufají,
že odporem svým proti všem potřebám stát
ním cíle svého dosáhnou; takové jednání ma
darské jest již jako revoluce. — Císař udělil
italským studentům, kteří v Innomostí stříleli
proti něm. studentům, aniž o ni sami žádali,
milost a dal zastaviti vyšetřování proti de
monstrantům trideotským. Studenti na stadiích
a stipendiích nic neztratili.

Cesta něm. císaře Vilema II. do Tangera
v Marokka vzbudila ve Francii a v Anglii
velké znepokojení, ježto se Marokko dosud
nalézalo pod vlivem francouzským, s číměi
Anglie souhlasiia.

Nedělní klid zaveden v Belgii dle usne
sení sněmovny 109 hlasy katolickými a Bocia
listickými proti 29 liberálů.

Revolucionáři vyvinují dále v Rusku svou
borečnou Činnost, kterou řídí ruští anarchisté
ve Švýcarsku. — Car vyzval katolické biskapy
v Rasko, aby mu podali oávrby na zabezpe
čení větší svobody katol. církve v Rusku. Na
nové období válečné připravují se v Rusku
pilně; vláda enaží se dohoniti, co dřív zame
Škala. Mobilisojí se čerstvé síly, vědomí nat
ného dalšího vedení války nabývá vrchu. Nová
5"/, vnitřní půjčka byla značně přepsána. —
Z Mandžarska nyní málo zpráv, tam se zatím
obě strany po hrozných úbavách chystají k po
véma boji. — O loďstvu baltickém rovněž ne
slyšeti, lživé listy anglické o něm omlkly.
K loďstva Rožděstvenského míří nymí oddíl
Nebogatův, čímž ono vzroste na 36 válečných
lodí a 14 dopravních parníků. Tento měsíc vy
praveno bude z Ruska čtvrté loďstvo, čímž
ovšem přiznáno, že těžiště válečné ocitá se na
moři.

Čtěte! Předplácejtel Rozšiřujtel
»POBNOVU«cl!



Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 27. března t. r. usneseno: Ozná
mení c. k. okr. bejtmanství, že ministerstvo vnitra
zamítlo žádost obce zdejší sa příspěvek na udržování
části silnice Králové Hradec-Jablonecké, postoupí se
měst. zastupitelstvu s mávrbem, aby erár převzal
udržování Pospišilovy třídy v délce 2084 čtv. sáhů
a odevsdel obci část eilnice Litomyšl-Rumborské v délce
2670 čtv. sáhů proti zaplacenírozdílu 586 čtv. sáhů.
— Žádost dp. faráře K. Kotrbelce v Pouchově za
zvýšení příspěvku na palivo postoupí se politickému
úřadu s odporočením. —- Leunímu úřadu se uloží,
sby v novém parku u Šosten vysadil lesní stromky.
— Bchváleno oznámení správy ústředních jatek, že
zabavilu jednomu řezaíku zde ubrovité vepřové maso.
— Pánům manželům Beranevým uděleno povolení ku
přistavění prvního patra na přízemníme domka jejich
č. p. 385. — Do byto měst. pol. komisaře zavede
se v aájmu policejaí služby telefon z policejní stráž
nice. — Lesní úřad se pookáže, aby okrašlovacímu
spolku vydal K 100-—. — Scbválen byl poplatek
K 5'— za každou desinfekci. — Technická kaucelář
poukázána, aby stavbu můstku a rybníka „Plachty“
zadala akordem. — Ve acbůzi dne 3. dubna usne
seno: Zařídí se stojan pitné vody v bloku IV. a Praž
ského Předměstí a opatří se klíče k učmu, jež ode
vzdají ae majitelům domů v bloku tomto, — Správě
c. a k, voj. nemocnice daruje se 100 lesních stromků
pro voj. hřbitov, — Vzato na vědomí oznámení c.
k. okres. hejtmanství, že pan Josef Novák, bostinský
na Hrázce, schválen jest nájemcem živnosti hostinské
v lesním pavilonu. — Požitky z nadace, založené J.
O. hrabětem Harrachem, uděleny byly k navrbu ředi
telství odborné školy zámečnické Františku Jonovi,
— Paní Josefině Weinhengstové uděleno povolení ku
zřízení bytů ze stávajících krámů v domě jojím č. p.
381. — Diužné obecní a školní přirážky jakož i činž,
groš budou se vymáhati politickou exekucí. — Žá
dosti pana Josefa Štěpa, mistra dlaždičekého, aby mu
svěřeno bylo provedení mosaikových chodníků v bloku
C, vyhoví se jeu tehbdá, přistoupí-li majitelé domů
v bloka Č na podmínky stran jejich zřízení stano
vené a tehdá, bude-li se díti zřízení jejich pod kon
trolou tech. kanceláře. — Panu Aloisu S'abémo, ko
váři, pronajat byl ravolín číslo 11. v bradbách 8 travou
kolem hradebních místností za obvyklých podmínek.
— Odporačí se c. k. fiuančnímu ředitelství v Chru
dimi žádost p. Josefa Macáka za svolení ku prodeji
zvláštních drahů tabákových výrobků ka příznivému
vyřízení. — Vzato bylo na vědomí sdělení c. k. okr.
hejtmanství, že uděleno bylo povolení provozování
živnosti hostinské v domě č. p. 197. a 198. panu
Josefa Macákovi a že paní Anně Faltperové nebyla
udělena koncese bostinská pro dům č. p. 79. z dů
vodu, že ji dosud má p. B. Košťál a nevzdal ae jí,
— K návrhu požároíbo odbora schváleno bylo, aby
užitkový vodovod z důvodů bezpečnosti zatím po doba
jednoho měsíce po celon noc otevřen zůstal. —
Vzhledem k protokola sepsanému o zdravotních a
stavebních závadách v domě č. p. 171. zavede se
s majitelem téhož domu trestní řízení dle stavebního
řádu stran obývání proti zákazu zadních místností
v prvním a druhém patře a pokud stavěl bez úřed
ního povolení, — Zřízení hromosvoda ve faře Loche
nické zadá ae pana Josefa Komárkovi, klempíři zde.
— Panu Josefu Štréglovi, učiteli zde, uděleno bylo
povolení ku postavení nového domu na parcele č. 8,
v bloka O. — Práce pozlacovačeké v kostele av.
Pavla v Pouchově zadány byly p. Josefu Kieslichovi
v Hradci Králové. — Jedna podpora prodloužena byla
na dobu jednoho roku, jedna podpora byla zvýšena
na dobu jednoho roku a poukázány byly některé účty
k výplatě.

Zkouška = nábožemství na obecnýcha
měšťanských školách královébradeckých konala se
v pondělí a v úterý ve školní kapli. J. M. njdp. biskup
dr. Jos. Doubrava za účasti njdp. general. vikáře megr.
dr. Al. Frýdka a pp. katechetů sám děti zkoušel. Pří
tomni byli též mnozí rodiče dítek školních.

Duchovní evičemí v kostele Panny Marie
v Hradci Králové započnou v úterý 11. dubna o půl
sedmé hod. večer a ukončí se 18) dubna, načež ve
ve středu 19. dubna bude ov. zpověď a ua Zelený
čtvrtek sv. přijímání. K cvičením zve dům Tovaryšstva
Ježíšova. ;

Večer Strossmayerův v bísk. Bor
romaeu. Chovanci b. Borromea uctili památiu
velikého Slovana, biskupa J. J.'Strossmayera zda
řiloupěvecko-hudební akademií v neděli dne 2.
dubna. Slavnost zahájena bylal emyčcovým sesíle
ným orchestrem Kaaaovy „Sousedské“, uačež po
přiměřeném veršovaném proslóvu a po zdařilém
pěveckém smíšeném sbora příježitostném, slože
ném dp. vicerektorem Jurkovičém, proslovil septi
man Noha pěknou řeč „O významu vlastenecké a
kulturní činnosti Strossmayerovy. Mužské pěvecké
auartettu řízením septimána Svoboay doby:o čest
ného úspěchu sborem „Mateřsky řeč“ a smíšený
sbor zapěním nesnadné Novákovy „Neščasné vojny“.
Vážný obsah akademie vyzněl/rozmarně komickou
operetkou „Spiknutí v Chroaktovicích“, kterouš
provedli chovanci Bohm, Kaplan'u Hajšinek. Pravod
klavírní obstaral a některé story nastudoval dp.
vicerektor Jurkovič. K závěru zdaiilého večera
ujal se slova přítomuý ndp. biskupDr. Doubrava,
vyloživ chovancům vzletnou/ ředí požehnané vý

ky Strossmuyerova besla| „vše pro víru a pro

vlast“. * povznešené náladě opouštělo četuě shro
mážděné obecensivo, mezi nímž spatřili jsme zá
stapce předních kruhů, repraesentační sál ústavu,
v němě jiš mnoho důkazů bylo podáno o vřelém
sájma pro kulturní, umělecký a vlastenecký ruch.

Moorův kemcert dne +. dubna pořádán
byl ve gnamení nezaviněných neštěstí. Barytonista Kar
bulka onemocněl a nepřijel, pí Kratochvílová pro in
disposici zpívala mimo určený program. Avi obecen
stva nebylo hojnost, jak by toho byla zasloužila musa
Moorova. Karbalka zastoupil mladistvý houslista Sta
nislav Ondříček. Většinou předneseny skladby Moorovy,
jež dýší hlubokou vrouepostí a jsou hudbě, čím poesii
dach Byronův, Melaucbolii, kus vnitřního života skla
datelovu, ústrky, bídu a bol znich vycítí poslachač.
Ovšem skladby toho ráza, kde nemůže k platnosti
přijíti akrobacie a technika, se tak nezamlouvají pře
tříbenému vkusu obecenetva, jež jednak opravdu pře
syceno jest každonedělním koncertem prvého řádu, a
jež jednak raději podivuje se virtuosní technice

se umělce. Moor studoval také na hradeckém gymna
sin a již se zdejšímu obecenstvu představil před časem
jsko dirigent Blharmonie, kdež měl po Čelanském těžké
postavení. Zajisté jeho pravé pole působnosti jest kom
posice a to hlavně v budbě komorní. Na té dráze
přejeme jemu a jeho národu bojných žní.

Divadlo v Adalbortimnu. Vzdělavacía
podpůrný spolek křest. socialních paní a dívek za
vděčil se velmi obecenstvu nedělním představením di
vadelní hry Šmahovy „Zlato“. Živěa s porozaměním
sehráli tu naši ochotníci kus ze života rodiny po ma
monu bažící. S pravou hereckou routinou, s níž by
počítati mohli i na tom nejlepším jevišti, počínala si
sl. Němečková 7 úloze Marie, k ní družila se neméně
routinovaná herečka pí. Marvanová 8 p. Beránkem,
pak i pp. Karáuek, Soudil, Svaták a Martinec. Obe
censtvo odcházelo z divadla velmi uspokojeno. Bylo
by si věak přáti, aby divadelní představení ochotnická
počínala vždy přesné v určenou bodinu; obecenstvo
zvyklo by pak rovněž na tuto přesnost v čase.

Službovolná mládež. (Hlaszobecenstva.)
Ochota. slažbovolnost, pozornost k občanstva bý
vají či snad bývaly ozdobnými vlastnostmi naší
mládeže středoškolské. Jak ae tyto vlastnosti jeví,
možno nejlépe ueznati v Hradci Králové, když se
naše zlatá mládež po 12. hodině brne třídou Ji
říkovou a Palackého do vnitřního města. V tu
dobu proti studentům berou se k obědu mnozí
občané, hlavně úředníci. Ale páni studen:i v bez
ohlednosti své nikoho kolem sobe nevidí; jdouce v zá
stapech až po 6 vedle sebe, zabírají colon šířku
chodníku, tak že i staří páni 8e jim musejí vyhnouti,
aby nepocítili ústrků a ran od jejich prken a pou
zder. Některý borkokrevnější staráí pán, nechtěje se
bezohledným povýšencům uhbýbati, chopí se hole a
drže ji pevně před sebou, proklestí si předce cesta.
Takhle ještě když se na chodníku objeví růžolící ale
činka, ta div se vědychtivým, skfipci a dloubými
vlasy okrášleným studentům sumou ochotou nevymknou
race i nohy z kloubů. A přece mnozí z těchto mla
díků strojí se jednou národ vésti k lepší budoucnosti!
Jak si ho získají, na cestu dobrou připraví, když u
nich není všem milá skromnost, ochota ....?!

Lidová slavmost s bazarem pořádáse
ve prospěch postavení kaple na Rožberku za příleži
tosti přenesení obrazu Panny Marie Pomocné dne 24.
dubna v pondělí velikonoční v Hradci Králové. Pro
gram: 1. Odpoledne po 2. bod. požehnání v marián
ském chrámu Páně. z. Slavné přenesení obrazu. 3.
Pobožnost u kapličky na Rožberku. 4. Kázání, na to
volná zábava 8 bazarem.

Pověrečné modlítblčky. Naší knihti
skárně doručen značně zvetšelý dvojlístek, na němž
bylo švabachem vytištěno „psaní, které v Jerasalemé
na Božím hrobě v roce 1746 nalezené, zlatýma lite
rama psané bylo, a Jeruzalemský růženec se jmenoje.
Kdo ten růženec s pobožnosti-se vymodlí, tomu chce
Bůh pětadvacet duší z očistce darovati.“ Bylo to
ovšem vráceno 8 připomenntím, že takové „zázračné“
psaní u nás se tisknouti nemůže. — Nyní zase roze
sílá někdo v Hradci Král. poštou krátkou modlitbičko
v rukopise, pod níž připsáno: „Tato modlitba jest de
větkrát k opsání a po 9 dní vždy jedna modlitba se
mosí odeslat. Tuto obdržel arcibiskup vídeňský a musí
se tímto způsobem do celého světa rozeslat. Kdo by
toho opomenul, toho stihne velké neštěstí; kdo tuto
prosbu vyplní, může po 9 dní hleděti vtříc vyplnění
své prosby. Amen.“ Modlitbička peána písmem ele
gsntním, a tak se nám zdá, že se zde jedná o zů
myslný podvod některého protivníka katolictví, který
chce zbožné duše mámiti a jenž narafičil věc tak,
jako by modlitbičku psal věřící katolík. Inu, nebylo
by nic divného. Naši protivníci chápají se proti nám
každé zbraně. Není tomu dávno, co na př. vhazovali
socialisté v Belgii do oken a do chodeb klášterních
škol k vůli ostouzení jeptišek aršíky potištěné lita
niemi ke všem svatým, kde byly obsaženy evětácké
prosby. A už se vítězně v socialistických listech tvr
dilo, če takové světácké litanie modlí se jeptišky se
žákyněmi. Prohnanost našich protivníků jest nevy
čerpatelná. — Vyzýváme každého katolíka, aby ta
kové pověrečné modlitbičky neznámými pisateli roze
sílané bez okolků hodil do pece.

Živé fotografie, jež právě v Adalbertinu
v Hradci Král. předvádí podnikatelé pp. Ponec a
Kórber, s živým zájmem jsou obecenstvem sledovány.
Obrazy vynikojí větší přesností a jasností a obtížné
mihotání proti dřívějšku zmírněno.

V Úprava tršiště. S úpravoutržiště u jatek
bylo jiš započato. Celá plocha bude vydlážděna, takže
bude tvořiti pěkné suché náměstí, kteréž v době pod
zimních a jarních plískanic bude dosti vhodným mí
stem pro procházky. Na tržišti vysazují ve též pěkné
staré lípy, které budou nejenom okrasou anavojícímu
svému okolí, ale poskytnou též ochranu před úpalem
slunečním lidem i dobytku. Ještě by se měl zříditi
v jisté vzdálenosti od silnice veřejný záchodek, pro
tože službu tuto zastávalo, ovšem nedostatečně, sá
kontí starých hradebních cihel.

Lázně LEhacovice v padesátivelmikrá
ených obrazech vystaveny budou od 8. do 15. dubna
1906 v panoramě Národní Jednoty Severočeské v bý
valém klášteře za kostelem av. Dacha v Hradci Kra
lové. — Příští kolekce: „Velká Britanie“,

Jam L. Buchtele, proslulý virtuos na
housle, sa spolnúčinkování el. Marie Novákové a vir
tuosa na klavír p. Karla Loitnera, nepořádá v sobotu
8. t. m. v Klicperově divadle v Hradci Kr. populární
koncert. Pořad: 1. Grieg „Sonata A-moll“ č. 3. pro
housle a klavír, Jan L. Bachtele 4 Karel Leitner.
2. Dvořák Dr.: „Písně milostné“ 1. „U naší lásce ne
kvete . . 4 2. „V tak mnobém srdci mrtvo jest“.
(Gustav Pfleger-Moravský.) Slečna Marie Nováková.
3. Nešvera: „Ekloga“. 4. a) Malát: „Mám Tě rád“;
b) Vymetal Al. „Ba je té lásky na avétě“. (Rad. Po
korný.) Slečna Marie Nováková. 5. a) Z Káannů:
„Ukolébavká ;“ b)Nachéz: „Cigánský tanec“; c) Merk
ler: „Valse interméde“. Jan L. Bachtele. 6. a) Novák
Vítěz.: „Ze slovácké saity“: „U maziky“; b) Brahms:
„Uherská rbapsodie“. H-moll. Karsl Leitner. 7. Baz
zini: „Rej skřítků“ Jan L. Bachtele. — Začátek o
půl 8. h. Konec o 9. h. Předprodej vstupenek převzal
p. Břetislav Broukal, knihkopec na Velkém náměstí.

Stálá divadelní společmoat. Již před
lety projeveno z vážné strany mímění, že by bylo
velmi výhodným, aby pro několik větších měst na če
ském severovýchodě zřízena byla stálá divadelní spo
lečnoat, která by střídavě ve spolčených městech vy
stapovala. Zřízení takové lze věru co nejpříznivěji
uvítati, vždyť by ge tak během času moll vyškoliti
sbor umělců, jebož výkony by ospokojiti mohly 1 nej
vytříbenější pozorovatele. V posledním Čare došlo se
v této záležitosti k jakémusi vyjednávání, A tu
městská rada královéhradecká právě žádá městskou
radu v Pardubicích a Chrudimi, aby jmenovaly dele
gáty pro společnou schůzí buď v Praze, nebo v jed
nom z účastněných měst.

Charakter. „Osvětalidu“ vrhla se svýmob
vyklým již topem na osobu p. řiditele pedagogia
Nováka, že nehlasoval pro prázdno v den narozenin
Komenského. Vyalovili jsme již předešle, že jsme z dů
vodů pedagogických pro tento ferialní den, ale vy
slovujeme přece souhlas « panem řiditelem Novákem,
že si ponechal mužné přes oředvídaný útok novi
nářeký svůj úsudek o celé té agitaci 8 Komenuekým.
Jsme zvyklí u nás na ohnnté šíje před pardubským
karabáčem, ale p. řiditel Novák patří ovšem mezi
charaktery, kteří nenosí ankně a proto mu vyslovajeme
svůj obdiv. V čele vychovávacích ústavů mají býti
mužové opravdu charakterní a celí.

Dubnové počasí jeví se letos v pravé své
tvářnosti. V pondělí v kraji sněžilo, na to přeháňky
e deštěm a studeným větrem; zvlášť pak čtvrtek vy
znamenal se velmi nevlídným počasím: chvílemi jako
uprostřed zimy zabarácela si sněbová vánice a v pátek
byl pořádný mráz. Na horách objevily se nové vrstvy
sněhové. Letos dle pranostiky lidové může býti úrodný
rok, vždyť: Dubnoťý sníh, jako když pohnojí. Hodně-li
duben větrem věje, stodola se neplňuje. Mokrý duben
slibuje hojné ovoce.

Záložní úvěrní ústav v Hradci
Králové. Za měsíc březen 1905činí stav poukázek
pokladničních K 612.700—, knížek vkladních K
1,612.683'89, úhrnem K 2,225,38389,

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc březen 1905. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,508.346-38, vloženo během měsíce K 99.241:17, vy
bráno K 142.245'42, stav koncem měsíce K 1,465.441-13;
stav půjček počátkem měsíce K 1,245.61658, půjčeno
během měsíce K 87.909:31, splaceno K 74.059'61, stav
koncem měsíce K1,259.466 45, Počet účtů 2.496, re
servní fondy K 125.155'69, závodní podíly K 66.628'22,
pokladní obrat K 893.298-39.
V Z úřadních nařízení a jiných opa

tření roku 1704, která se vztahují
k válce s Franeií. Dle jednac. protokoluKrá
Jovéhrad. magistrátu podává V. P—s. (Pokračování.)
Ka střežení francouzských zajatců požadovalo zem.
gubernium, aby vrchnostenské úřady osoby k této
službě se bodící zaslely. (Č. 13:3.) — Nařízení vys.
gubernia ze dne 30. října 1785 č. 24., které předpiso
valo, že všecky ocelové výrobky jméno výrobcovo
nésti mají, bylo 20. VI. 1794 obnoveno s doložením,
by nožířům a mečířám bylo připomennto. (Č. 1319.)
— Městský berní Mat. Matějka podal magistrátu se
znam těch osob, které válečnou půjčka pro rok 1794
na ně vypadající státu darují. Přiložil 22 vyjádření.
(Č. 1353,) — Magistrátní radové a sabalterní úředníci
zaplatili za II. čtvrtletí r. 1794 válečné daně 43 zl.
22'/, kr. (Č. 1399.) — Zákaz vývozu sarových hově
zích koží dne 13. května 1794 vydaný byl také na
Ubry a Sedmihrady */,. rozšířen, avšak netýkal se
vývozu z dědičných německých zemí do Uber a Sedmi
hrad. (Č. 1449.) — Gubero. vynesením ze dne 17. čer
vence bylo ustanoveno, aby za trvání válečných po
měrů žádné šátky do Svýcarska bez vrchnostenszého
vysvědčení některého švýcarského kantonu o tom, že
json ku potřebě Švýcarska určeny, Předním Rakou
skem nebyly propuštěny. (Ů. 1457.) — Dne 30. srpna
1794 došlo magistrát úřední upozornění, že za pana
jících poměrů jest zvlášť důležito znáti s určitostí
počet, vlastnosti a cesty cizozemců, kteří do kraje
vstoupí a zebezpočiti se proti vloudění podezřelých
cizinců a tuláků. Zvláště pohraniční vrchnosteoští
úřadové a představení byli zavázáni na přišlé cizince
ařetel obrátiti a pozornost advojnásobniti. (Č. 1468.)
— Z nařízení k. krajského úřadu (pod 17. listop. 1794)
oznámil magistrát měšťanům, kteří se povoznictvím
zabývali, že osobám cizím a jim neznámým doprava
mají odepříti, nemají-li výkazů o cestování. Kdo by
zákazu neuposlechl, tomu by bylo povoznictví na vždy
zastaveno. Toto nařízení týkalo ee také všech šenkýřů.
(Č. 1822.) — Dne 9. prosince 1794 konala ae u c. k.
vrchního úřadu v Pardubicích dražba na dodání 1882
mír žita do Cblamce a 1015 mír ovsa do Hradce
Králové. (Č. 1884.)

Jmenování soudních úředníků.
Radou zem. soudu jmenování soud. tajemníci: pro
Hradec Králové Aug. Patzak z Trutnova, Jan Vítek
z Kolína pro Jičín, K. Marterer z Hory Kutné tamtéž



s. soud. radou a spolu přednostou okrev. souda v N.
Brodě jmenováu s. taj. s Prahy Frt. Procházka. —
Soudními tajemníky jmenování adjunkti: Ant. Durdík
v Hradci Králové tamše, J. Fetter v Hoře K. a A.
Vodka v Pardabicích pro zem. soud v Prase; K. Říba
v Ledči tamše, Ang. Černý ve Droře Král, pro Kolín,
J. Čížek v Červ. Kostelci pro Lomnici n. P., J. Čádek
ve Vodňanech pro Horn Kut., dr. J. Červený v Jaro
měři pro Ž-lez Brod, B. Kosachel v Pardubicích pro
Budějovice a Aug. Košťál v Roudnici okr. soudcem
v Nechanicích; adjunkti © obvodu praž. vrch. sem.
soudu ustenovení adjaokty: M. Zippe v Kostelci n.
Orl., J. Pink v Jaroměři, F. Tůma v Pardubicích, R.
Wagner v Hoře Kat. — Adjankty jmenování anskul
tanti Al. Korál v Hradci Král., J. Sládeček v Pardu
bicích, J. :ouček v Kostelci n. Orl.; z Hradce dr. F.
Bebiller a dr. J. Červenkaa pak dr. B. Tolman pro
obvod vrcb. zem. sondu vPraze. — Němcižádají, aby
do „jejich území“ dosazování byli výhradně němečtí
soudci. Ale ministerstvo přes dobrou vůli jim vyho
věti nemohlo, ježto na 23 něm. míst hlásilo se pouze
— 9 Němců. Při jmenování 108 adjanktů jeví se tedy
hrozný nepoměr 99 Čechů a 9 Němců, sč povýšeni
všichni Němci.

+ MUDr. Jar. Hormych, hledanýlékař
prašeký, odborník nemocí nosních, krčních a ušních,
zemřel v Praze 3. t. m. Dr. Hornych měl tak roz
sáhlou pruxi, že s vynaložením všech eil ordinoval
od rána do večera, při čemž často dvě třetiny jeho
pacientů platili slovy — Zaplať P. Bůh! Stal se obětí
svého povolání nakaziv se tyfem. Narodil se r. 1883
v Lomnici nad Pop.; od r. 1881—1884 atudoval
v Hradci Král., kde byl chovancem bisk. Borromaea.
R. i. p.

Z Nového Hradce Králové. V neděli
dne 2. dubna t. r. o půl 9. hod. ranní bylo zase ob
čanstvo zdejší vyburcováno tím zde již obvyklým
„boří!“ Oheň vyšel z domku p. Jos. Fibigra, obuvníka,
a rozšířil se na vousední domek p. Bartáka. Je to
smutný zjev u nás, že každon chvíli zde hoří. Ovšem
pónům domácím je při tom ještě dosti dobře, (jsou
vždy pojištěni, poněvadž za dřevěnou chatrč postaví
si domek zděný. Což ale mají dělati ti nejnoznější
nájemníci, jako v tomto případě jistá vdova, matka
několika dítek, když nyní v krátkémčase po dvakráte
vyhořela? Takový choďas hledá vždy laciný byt a
rotoš musí vlézti vědy do baráku sebe špatnějšího

Který za nějaký den opět shoří! Nový Hradec bude'
brzy opravdu novým.

Podaření Němel. KopecSvatojanský,krátce
Zámeček u Hradce Králové jest rozkošné místečko,
s něhož za jasného počasí úchratný jest pohled na
rovinu polabskou kolem Hradce Králové. Na Zámečku
usazono je 67 obyvatel, vesměs Čechů, však také asi
příznivců Němců, jen že by se pravý pruský Michl
nad projevem jejich enášelivosti rozchechtal. Majíť
tam na slovanské lípě tabnlka s českým označením
obce a pod níra německý nápis, kdez Gemeinde udě
lali Gememde, z Kónigreich Konioreich atd. Snad si
tobo povšimnou i pokrokoví národovci ve Střeběi,
k nimž Zámeček přidělen, aby, když už s lásky
k Němcům označují na Kopci Svatojanském osadu
svou německy, nečinili ee jinak eměšnými.

Výsledek obecní velby v Kostelci
m. ©. Vládnoací strana — která se ráda titaluje
svobodomyslnou, o svobodé však pro lidi jiného smý
šlení nic věděti nechce — obdržela ve dvou sborech
většinou jednoho hlasu 12 výborů, 6 náhradníků, opo
siční velkon většinou ve třech sborech 19 výborů a
10 náhradníků v čele s p. A. Moravcem, továrníkem,
který dostal ze všech kandidátů nejvíce hlasů 254.
Ubobý dopisovatel Lid. Listů v Cbocni chlabil se
v posledním čísle, že je vítězem. Nikdo se mu nediví,
neboť neumí ještě počítati. Hrozně hubaje na kleri
kály a na jejich agitaci. Nebudeme se s ním příti a
k uvažování mu skytáme tahání voličů do záchodů,
do otevřenéspořitelny, pracující apparát okres. úřadovny,
návštěva pánů avobodomysiných před volbon II. sbora
po celou noc, žádné hodiny noční nevyjímaje, burco
vání spících voličů, žebronění „aspoň mě tam napište,
když nechcete tobo N.“, vyhrožování i c. k. zemskou
školní radou, vyhazování z bytů, soudní výpovědi a
jiné zajímavé historky, ješ mu, nebude li chápati, uve
deme e jmény a důvody takovými, že dostane i se
svou celou stranou závrať, Každý uvidí, jak ta sy0=
bodomyslná strana v Kostelci vypadá. Spořitelnu,
mlýn a jiné osvětové činy strany vládnoucí předvo
deme jako rarity příště, aby se vědělo, jak se má
samosprávuobecní vésti osvětově, pokrokově,svobodomyslněl!

Z Chlumce mad Cidlimem. Kdykolivse
ucházím nu patronátě chlumeckém o některou feru,
činí se na mne a jisté strany útoky. Posledně, když
žádal jsem o Vápno, nejen že na místě kompetentotm
nalébáno bylo, bych praesentován nebyl, ač jsem byl
v terně na místě I., ale i po praesentaci nedalo to
radostí mému upřímnému příteli spáti, a talk napsal
do „Obnovy“ zprávu o obsazení fary Vá
penské s poznámkami 0 nátlacích a tn
trikánecb. Na odražení útoků, proti mně s jisté
strany Činěných, odpovídám následovně: Dekretem
nejd. b. konsistoře ze dne 9. října 1891 č. 7299 byl
jsem vyzván,bychse též představilpanu hraběti.
Prose při té příležitosti o fandaci, kterou můj před
chůdce požíval, dostal jsem v odpověď, že v čase, než
jse.. do Chlamce přišel, byla ona fandace přidělena
psano děkanovi k výslovné jeho žádosti, že však mně
léta na patronátě budou počítána tak, jako bych ka
planem byl. Proto také v r. 1895 představil jsem
se 8 ostatvím duchovenstvem patronátním novému
panu patronovi, Když pak ozval se hlas, že mně
právo patronátní nenáleží, žádal jsem o formální při
jetí do svazku patronátního a klientela mi dekretem
ze dne 1. března 1898 přiřknota byla. Ostatně sama
zemská jednota kat. duchovenstva úsneslu 66 na reso
luci o volné kompetenci, aby na kterékoliv beneficium
mob! žádati kterýkoliv kněz, terno pak aby sestaveno

z kterého patronéte pocházejí, při čemí by hlavně
příhlíženo bylo ku stáří kompetentů. Avšak Ještě
s jiných důvodů neprárem by se m! upíralo právo
patronátní.Od svého příchodu do Cblamce,
tedy již po 14 let, o nedělích u svátcích alouším
měl svatou sv, devátov, které se od počátku praví
delně súčastňuje vysoce urozená braběcí rodina a ve
ká většina dospělých osadníků. Tato mše sv. není
složbami©Božími školními, jaké existojí
jinde, nýbrž farními ode dávných časů,
ne kterou mládeš školní jen z nouze vo
děna bývá, nemajíc při ní aDi vhodného
místa, kteroužto mši sv. míval dříve
boď děkan uebo jedeo zetří kaplanů,
neboť před ustanovením katecbety bývali v Chlumci
kopleni tři. A tím tedy, když jsem na patronát byl
přijat, počet patronátního knéžstva se nezvětšil. Za
stávám tedy v tomto směru třetího kaplana. Mimo
to od počátku vypomábal jsem bojně a to vždy
k výslovné žádosti v dochovnícheprávách
zdejšího patronáta ve spovědnici, oa kaaatelně, u ol
táře,jak mi písemná dobrozdání čtyř
farufích úřadů dosvědčují. (O j:dněchve
likonočních svátcích vypomáhal jsem dukonce ve třech
farnostech patronátních.)A že ud počátku i v da
chovní správě chlumecké v naznačených směrech vý
pomoc jsem poskytoval, jmenovitě ve dvou delších
chorobách bývalého pana děkana a po dlonbý čas,
kdy v Chlamci pouze jeden kaplan byl, donfám, že
by dosvědčil místaí pan děkan také i celá chlumecká
veřejnost. Kdybych byl tedy fara ve Vápně dostal,
byla by ce nestala nikomu kfivda, kdyži
uváží se ta okolnost, že maje 16 kučžských let
složby, ucházel jsem se o faru se žadateli o 4—9
knčžskýchlet mladšími,A proto tím méně bylo
třeba křiku a veřejného ostouzení, když
na základě avrchu uvedevé činnosti
savéo fara patronátní poctivým způ
sobem jsem se ucházel. Prohlašuji, že
na úkor drubých žadatelů a vůbec způ
sobem neslaščným o faru jsem se ne
ucházel. To mně dosvěděl celá veřej
nost, pok.d na věci zájem měla, A když
již nucen jsem byl veřejně se bájiti, mu:ím se (též
dotknovti toho, co se proti mně dělo. Nejprvé byla
proti mně anonymním banopisem nasazena páka
u nejd. b. konsistoře. Když tam akce se nezdařila, a
já přev jen I. loco navržen byl, poslán byl jménem
osadníků farnosti Vápenské druhýanonymní
dopia a to panu patronovi s prosbou, by mue za fa
ráře do Vápna nedával, že by to způsobilo v celé
kolátuře zlou krev, že by mne neuvítali a že by aui
do kostela nechodili. Když starostové přifařených obcí
zvěděli, žo někdo na účet přifařenců Vápenských
anouymně napadl čest kněze, kterého vůbec neznali,
podali panu patronovi písemná prohlášení, že obecní
zastupitelstva přifařených obcí nemají
s oním anonymním dopisem nic společ
uébo, žejim je úplně lbostejno, kobo za
faráře dostanoa, ježto proti žádnémo
žadateli nic nemají. V Cblamci n. U., dne
1. dobna 1905. Václav Kysela, katechota,

Z Bydžovska. „BydžovskéListy“, které
odebírá náš katolický venkov, stojí přesně na proti
katolickém stanovisku. Svým čtenářům vychvalují od
laku církve od státu ve Francii, radají se z toho, že
kříž nesmí se tam vztýčiti na žádné veřejné budově
a veřejném místě a volají: „Republika kráčí tu u po
chodní osvěty a svobody v Čele všem národům, jimž
může sloužiti za jasný vzor v boji a klerikální reakcí
a Římem. Kéž najde hojně následovníků!* Tak tedy
jinými slovy: „Los von Rom!“ Zdá ae, jakoby i tento
list zaváněl nějakými markami; jinak vi to nedove
deme vysvětliti, že by tolik zrádné hnutí „Pryč od
Říma, propagoval. Ve vydavatelském dražstva jest i
poslanec, hájící zájmy našeho venkova a českého ná“
rods. Tak daleko ne jde v protikatolickém fanatismu,
a nemyslí se pranic na prospěch našeho národa.
Ovšem u listu, jenž přijímá i tiskne kašdou hloupost,
nelze ani očekávati, že by rozumně myslil. Za ubázka
stojí článek v r. XIX. č. 6.: „Stejné právo“ od jich
dopisovatele, studenta na odpočinku, C. Žiunického.
Píše: „Častokráte mi byla již různými lidmi puložena
otázka: „Máte vy vlastně nějaké náboženství?" „Mám,
odpověděl jsem a odpovídám. Jestli dovolíte, abych
ideály, jež můj život zabírají, nazval náboženstvím,
mám náboženství jako vy. A v tom smyslu žádáme
my bez vyznání úctu ku svým citům náboženským
tím samým právem, jako církevníci ku svým. Ne
mluvím snad o oné vyšší úctě, ačkoli toma, kdo věří
« osobněného, odplaty žádoucího, do všech našich my
šlének a činů se pletoncí osoby, jest věra dosti pobodlno
vyhnouti se peklu a rozhodnoati se pro nebel“ Tako
vým alobem a „učeností“ ae to bemží dále. A ku
konci týž dopisovatel praví: „Želíme duševní cesty
svých protivníků, kteronž za zcestí nejnebezpečnější
(I) pro náš národní a politický vývin pokládáme“.
Opravdu, jest při té frázovitosati notná porce sebevě
domí. Takhle se má přispívat k vývinu národního u
politického avědomění? Člověk, který jest tak „učený“,
če právě pro nedostatek vědomostí nikde ae neuchytil,
najednou se cítí povolán — poučovati národ. Z tako
vých lidí, kterým řádné stadium nikdy nevonělo,
dělají se obyčejně pokrokoví žurnalisté a redaktoři!
A takové mělké dušičky odvažaojí se pak mistrovati
muže positivně pracující a hrají si na učitele národa.
Ubozí lidé, kteří takovou doševní stravou se vzdělá.
vají. Slušný a nestranný člověk dá takorémn „po
učnému čtení“ vždycky výhost.

Divadelní ochotnická jednota „Tyl“
v Rychnově mad K. pořádávNárodnímdomě
v neděli, dne 9. dabna t. r. ve prospěch pořízení no
vých dekorací divadelní představení „Cop“. Veselobra
o 3 dějstvích od Boženy Vikové-Konětické. Začne se

určitě o půl 8: hod. V mesiaktf účinkuje ct. badební
spolek Dalibor. Ceny míst obyšejné, dělnickýlístek
30 h. Předprodej lístků na číslovaná sedadla. jaskavč
obstará p. Josef Říha, obchodhík v Rychnově n. Kn.

Z Jilemalee. V Katoliskéjednotě v Jilem
nici přednášeti bade na Květnou neděli dne 16. dabna
1908 ve dvoraně městské radnice cestovatel dp. Alois
Svojsík z Prahy o své cestě Malon Acif, Palestinou a
Egyptem. Přednáška provásena bade světelnými obrazy.
Začátek v 8 hodin večer,

By.Jesefoká Jednota katol. jinochů.
a mužů v Prosečl pořádávnedělidne16.dabna
t. r. v místnostech spolkových divadelní bra „Pravda“.
D.amstický výjev z Nového Zákona od Jana Eschel
bacha, českým veršem upravi| Jos. Veiss. Začátek v7
bodin večer. Dítky školní přístupu nemají.

Z Přelomče. Katolický spolek „Svornost“
sejde se na květnoo neděli dne 16, dabna o 4. bod.
odpolední k vyslechnutí poučné přednášky „0 Ptředo=
věké vedělanosti,“

Obnova sv. misslo v České Třebové.
Mnozí čtenáři, kteří se zájmem nahblíšejí v česko
třebovské rabriky krajinekých našich listů, čekají
jistě referát o bouři vém jejím průběhu. Povašte,
k lida, který v nábočensko-vlasteneckém nadšení se
svíjel u nohou uvého velokněze Išky, wmatné paměti,
k lida, který v dětinnéradosti dorede tleskatk čistě
protikřesťanským fečem pana Krejčíbo v oslavě Hu
sově, k lidu, který šílí nadšením, když Svozil svého
světla bílou pochodaí jim ukazuje přes trosky díla
Kristova ta svatou cesta pokroka, k lidu, jenž plaými
doušky pije ambrosii „mravní ušlechtilosti a rozumové
vyspělosti“ z pohárů uvých červených socialních apo
štolů — k tomu lid: přichází Jesnita s pravdou Kri
stovou a obátavou láskoa rozněcovat dontnající v srdci
jeho lásku k Boha a nesmrtelné daši, učit na základě
této lásky klásti základy ka vnitřníma klida, k za
šlechtění srdcí, nadšeně volat v duše sváděného lida:
„Zpět ke Kristal“ — Odvážná to prácea přeceklidně
minalo těch 9 dní od 25. března do 2. dabna, dní
pobyta vidpp. Jemelky, Jořabáče a Póltzela z T. J.
v našem městě. Csstou nepředpojatéhorozomua ardce
vedli vdpp. missionáři nepťebledné zástupy svých po
sluchačů k puzatní vznešeného cíle človéka 1 k po
znání prostředků vedoucích k tomato cíli, jak Kristus
je stanovil. Nadšeně ze strnaléh» dušovního spánku
probouzeli lid, který po léta dával žírné lány svých
srdcí plenit mnohému náboženskému nedoaka, jenž
jiného pocita k náboženství nemá, leč nenávist a to
přesvědčení, še jen lid o náboženství oloupený a tím
i mravně kloslý může býti ochotným přijímatelem a
vykonavatelem jeho „pokrokových a osvětových“ snah.
Pochopíte, že práce to nikterak. snadná! Proto také
s tím větší horlivostí a obětavější láskou chopili ae
vdpp. misionáři svóho apoštolského díla, jemuž atě
šeně žehnal Bůb. Prosím, ve městě ovládaném v o
hleda náboženském nejsurovějším terrorem, jemuž
malomyslně podléhají vretvy nižší i vyšší, shromáždit
v týdna kolem 3000 duší u zpovědnic, není maličkostí.
Však také povznášející radostí muselnaplňovati každého,
kdo dobré vůle byl, pohled na vpravdě nabitý chrám Páně
zvláště v kázáních etavovských a večerních! Tak mnobý
po dlouhém čase počal chápati snova to blaho a štěstí
poctivébo náboženského života, vedoucího nejen ku.
spáse věčné, ale kladoucího spolu aákladní kámenka
v pravdě spokojenému, šlechetnost a vaitřaím pokojem
prosycenému životu v údolí sizavém, chápal ten bla
boký, pro společnost lidskou. šivotodarný význam
besla uv. Otce Pia X : Věecky vratvy společnosti, af
vysoké ať nízké, obnoviti v Krista! A tak, Boha dík,
u přemnohých byl čau sv. missie dobou požehnanéhu
rozvratu va vlastní duši, vrcholícího a zpovědnice a.
vedoucího od stolu Páně k rozkrětu náboženské uvě
domělosti. A tento obrat v srdcích tak muobých je
nejkrásnějším „Zaplať Bůh“ vdpp mievionátům za
blahodárnou práci v České Třebové podniknntou. A
je-li pravdvu, že — kolik lásky dáš ty lidem, tolik
štěstí dá tí Bůh, — pak nezůstanou neoslyšeny naše
modlitby, aby je to posílující štěstí Boží provázelo vědy.
Některé surovosti, zvláště mladých odchovanců po
krokářeko-demokrateké aliance v době missií byly jen
nejvhodněji voleným pozadím, aby utěšený a ušlecntilý
obraz sv miesie tím lépe vynikl, a povzbudil kato
líky dobré vůle k bdělostii k horlivéma konání svých
povinností nejen v soukromém, nýbrž i ve veřejném
životě

Nemilá příhoda stala se faráři ve Velké
Řstové, vdp. V. Kolářovi. Mioulý týden dal si p. farář
u fary v zahradě postaviti besídka (altánek) unad
v létě pro pohodlí. Tovšak bylo trnem v oku dvěma
oddaným jeho osadníkům i myulili ui, še by se mobli
podívat, jaké základy má besídka a při tom zkusit
ovoji síla. K tomuto nekalému záměra vyhlídli si
tmavou noc i přikradli se k milé beufdce a dokázali,
če má špatné základy. Milá besídka se převalila na
zem, satím co p. farář sladce dřímal. Ráno p. farář
jde se potěšit pohledem na milou besídku, jež ho tolik
šonfků stála, a tu one v pravém emysla slova, jak
se říká, nohama 'trčela vzhůru, jakoby dokasovala
pravdivost pomíjejicnosti lidské. — Ušlechtilé to duše!

Ze Selniee. Od 19. do 27. března konali u
nás obnovu sv. missie vidpp. P. Lerch a P. Dvořák
s Tov. Ježíšova od sv. Ignáce v Praze se skvělým

prostranný chrám „Páně naplněn sbožnými posluchači
a při večerních kázáních ani stačiti nemohl. Z města
i s nejširšíbo okolí scházeli ee nábožní věřící k těmto
duchorním hodům, mnosí vážili si kolik hodin cesty!
A Pán Bůh dehnal nadšeným kasatelům, neboť přes
1300 věřících přijálo v těch dnech av. svátosti. Na
avátekZvěstováníPannyMariebylakrásnáa dojemná
slavnost Mariánská, při níš v kázání vdp. Dvořák
poukázal na zbožhost měšťanů solnických, kteří jiš
r. 1714 postavili „na náměstí sochu Neposkvrněné
Bohorodičky| Drub.ébo pak dne úchvatné bylo kázání
vdp. P. Lorcha před vystavenon Velebnou Svátostí a
odprošení sa všecky arážky P. Ježíši učiněné, dojemné

pak bylo rozloučení s vldpp. misaionáři. Poslední den
dojemnou pobožností za duše v očistci celá požehnaná
obnova sv. miseie byla ukončena. Kéž vyplní ae slova,
jimiž okončil sva kázání vdp. Dvořák a která jako



"do památníko dal všem měšťanům solnickým: „aby

nikdy nevestoupili se vsnešeného trůnu aynů Bošíchl“
Spolek divadelních ochotníků a li

terátský kůr v Humpolel pořádajívednech:
v sobota 8, v ned'li 9., ve středa 12., v sobotu 15.
m v nedělí 16. dubna ft. r. v Sokolovně velikonoční
hra z prvých dob křesťanských „Kam jdeš, Pane?“
(„(Juo vadie?“:, Dle romáan ular. spisovatele polského
Sienkiewicze v 10 obrazech opravil P. Ant. Hoffman,
kaplan a spisovatel um Kr. Vinohradech. Celkem 100
osob. Začátek ve všední dny o půl 8., v neděli ve 4
bod. odpol. Předprodej Istků převzal £ ochoty p Ed
Nápravuík. Vzhledem k tumu, že avedená hra vyniká
velikou mravní cenva, předvádějíc brdíny mučednické
z prrých dob Kristových, a vzhledem k tomu, ge
čistý výnos této výpravné hry věnován bode šlechot
ným účelům, vybízíme k nejhojnější účasti.

Z Čáslavě. Oznámena námi již akce pro re
stnurování děkanského chrámu Paně sv Petra a Pavla
započala založením epolko, jehož ustavující scnůze
konána byla v minulé neděli za účasti velmi četného
ubecenstva všech kroků. Schůzi zabájil p. parkmistr
vyloživ historický význam chrámu pro město i pro
českou vlast u odporučív spolu nově v život vatapu:
jící jednotu. Stanovy sestavené péčí p. důcbodního
Dlabáčsa přijaty byly po čilé debutá a přítomní skoro
všichni přiblasili se hned za členy. Členové zakládající
platí ve čtyrech ročních Ibůtách 100 K, přispívající
dle možnosti více neb méné, jak sami uznají. Lze
doofati, že snabu spolku setká se s radostným ohla
sem a všech rodáků časlavských u že každý, k-o jen
trocha bade moci, za člena spolka se přihlásía svým
příspěvkem svahu ušlechtilou posílí.

Z Kutaé Hory. Prvníakt dramata, který
te odebrával v obecním zastupiteletva, pak v okres.
zastapitelstva a vlistech katuohorekých i opposičních
kolínských, dobrán byl konečně v soadní síni našeho
krajského souda. P. A. Katílek, který vystoapil proti
parkmistra p. Macháčkovi s celou vobemencí své san
guinické povahy, odsouzen oyl pro vylrožování, jehož
e dopostil zasláním dopisu, v něm radil p. Machá
čkovi, aby resignoval na své vořejné funkce, k čtrná
vtidennímo vězení dvěma posty zostřeuéma. Pokud na
veřejnost prouikly zábadué zjevy naši samosprávy,
viděti, že v naší obci jest mnoho, co potřebuje řád
ného polepšení a že dlouhé atatlávání jistých poměrů
nemůže přinésti víc dobrého ovčanatvu ani jeho roprae
ventací. Objevil se rub pláště, jímž přikrývány byly
osoby, které toho nezasluhovaly, a najednou se uká
zalo, že voitřok, podšívka jost tuze červy, moli a
jinou cizopasnickou chasou prožránas! Na co jsme
upozorňovali vždy, že strana, chce-li zlomiti osten
výtkám, mnsí dbáti o svou řádnou očistu, nepřijímajíc
lidí, kteří mění barvy jako chameleon, to nyní prak
ticky se ukázalo. A nevesme-li až dosud vedoucí
ruka řádn u rákosku, aby rozličný ten cízopasný
dive! vyklepala, pak bade nuceno užiti toho občan
utvo. Veřejné ufuční naše, tivknuté u p.Švarce, které
mělo v první řadě o to pečovati, pro samé štva
nice proti klerikálům na to času netmělo a ještě nyní
otírá se o Obnova s průzračnou tendencí, opět snad
zavléci dotoho klerikály, aby mělo obětního beránka.
Teď ovšem otevřely se oči i těm zaelepeným, kteří
poznali, že nehanobili Katoou Horu klerikálové, ani
nepořádali štvanice „stadení“, ale sami členové strany
svobodomyslné, jimě, jak navzájem ai vyčítají, šlo
vždy o zájmy kapsy. Máme také tím satisfakci, neboť
kdyby byly súčastněné krahy po oněch, jak praví
soadní referent | Podrysockých cistů, | „pověatných“
článcích Obuovy kleply přes prsty pány, kteří eahali
tam, kam neměli a mluvili na těch místech, kde měli
mlčet, pak aemasilo přijíti k podívané. že člen obec
ního zastapitelatva žalován purkmistrem přiznává, že
informací se mu dostalo od jatimních přátel parkmi
strových. První akt dramatu jest dohrán; ale až
přijdou následující, kdo bude konečně tragickým či
komickým hrdinou? V zójmu naší obce bylo by si
přáti, aby nastal konečně klid, bade k tomu potřebí
snad jisté míry sebezapření u těch, kteří toma dosud
nebyli zvykli, ale nemají-li jenom lásku k městu na
jazyku, pak té oběti rádi ee podrobí. A to je úlohou
budoucnosti |

Z Kolína m. IL. Horečný zápas o mandáty
v obecním zastupitelstva uš nastal. Prozatím ovšem
jeví ae jenom agitací v listech a na veřejných achů
zích, jež všecky strany svolávají a na nichž své my
šlénky o siranách drahých nepokrytě vyjadřojí přijí
majíce resoluce, které slibují modré 8 nebe občanetva
pro následající třílotí, Neznalý našich pomérů po pře
čtení řečí kandidátů různých stran mosil by příjíti
ovšem k nábledu, že a nás není vůbec pořádného
člověka, nebvf co si nastávající zástapcová obce vzá
jemně vyčítají, to mnohdy sonvisí až s kririnálem,
Možno říci, že takové volební vřavy u nás nebylo
snad ani za neblaze pověstných dob Balákových atu
špínu vychrlenou ua vaše intelligontní kraby jedoo
tlivých stran ani Labe nebude moci odnésti, Zajímavé
však jest seskupení stran. Pukrokáři, realisté (evang.
« židé) a svotodomysloí spojili se proti Staročechům,
kteří jdou ruku v ruce, takže opravdu se zdá, že
bude ae voliti pod roněkoa náboženství, kterého bude
tu snad znova k jeho Škodě zneužito ve vřavě, do
níž by se zanášeti nemělo. Aspoň strana pokrokářská
chce tam náboženství strhnonti a někteří zv stranu 0
pačných jdou za touto léčkoou.© Nemíníme ovšem tim
sapírati své náboženské přesvědčení, alo jenom nedá
vati je se pospas koterii lidí, kteří je chtějí mer
oomocí tahati ve volobním blátě. Jsme právem zvě
davj na výsledek boje tohoto; jest to zorganisovaná
Výprava opanovati Polabí, jemuž Kolín vévodí, živly,
které našemo národnímu tělesu uepřinesou než škodu.
A podivno, že strana mladočeská se spojila s tou
klikou, která jinak v politickém vedení ji na všech
stranách podkopávůá půda, bodlajíc ji úploě vytlačiti.
Cbce radikály porasiti pokrokáři a realisty, domnívajíc
se, že sama zvítězí, Ale myslíme, že jak poměry 80
okazují, ona jediná cech zaplatí. Neopřímnost v*dycky

sle se vyplatila. — V minulých dnech konána byla
schůze, která poměrně zůstala bez povšimnutí, ač tu
měle by vlastně úaše veřejnost všecku avon pozornost
upjatí — chůze o projektovaném regalovéní Labe.
Bylo vídéti opět aepřiprevenost na místech, kde by
tobo bylo nejměně čekáno. Naše okresní zastupitelstvo
svojí hlavou ai tam nedalo stkvělé vysvědčení. Byla to
sice jenom takřka schůze na zkoušku, ale až ta bylo
viděti, že i ve věcech zcela podřízených jest tolik
různých nábledů, že pro věci důležité potom sni vnad
smyslu nebude. Regulace Labe, jak jest projektována,
ovšem by Kolín povznesla jak ve směru esthetickém,
tak ve směru materialním, neboť nový život rozproudil
by se na této hlavní tepně Čeob, a Kolfu, jenž má
všecky podmínky průmyslné, utal by se opravdu naší
malým Mancbestrem.

Občanská zálošna v Červ. Kostelel
dle výroční zprávy za rok 1904 má v půjčkách hypo
tečních 1,719 088-983K,v půjčkách osobních 162 800 60 K,
vloženo 2,398 8656-79K, v r. 1904 vybráno 482 27228
K, reservní fond činí 83,468'84 K, závodních podílů
od 1904 členů 30.640 K. Čístého zisku za rok 1904
jest 2.718 90 K. Oibornon revisi provádí Jednota zá
ložen v Praze.

Různé zprávy.
(8) V Rokycanech nějskoujiž dobu če

psjří se a pokřikoje p. Horký, vydavatel a redaktor
„Krameriusa“. Pozorujíce jsh“ úzkostlivoa snahu, na
sebe apozorniti, z milosrdenství nókolika řádky ai ho
všímáme a ježto velmi rád otírá ae o katolické kněze
a fary, nebode také od místa, jestliže nezbedného
mladíčka klepneme trochu přes prsty, Umínil si refor
movat český život a jako kvalifikaci k tomu přinesl
si nemohoucnost, zastávati funkci poštovního expedi
tora, skrovnou závobičku frasí o pukroku a školácké
napolobování Machura ve výrass a slohu, v kteráš
příčině namáhá ae v sladkém přátelství mlaviti o
věcech i lídech, Tak asi jako: dobrý český člověk,
dobrá daše, poctivá, zlatá duše; mimo to nad zkaže
ností světa vynucuje ze sebe výkřiky, které jsou tak
upřímné a tak masluší jako slepici kokrhání. V „Čase“
dne 25. března v „zaslánu“ uveřejnil dlouhou lamen
taci, v níž opovídá zánik evého časopisn, jestliže 600
pokrokových lidí nebude do roka píti o 26 sklenic
piva méně. Naříká tam, ža dítko jeho „Krameriusa“
ubíjejí mu odběratelé, kteří neplatí. Již chtěl se vším
praštit, ale veliké to neštěstí od čsského národa od
vrátil list, jenž mu přišel z Moravy. Byl podepsán
on, Svetoš Úlehla ze Zábřehu, te dobrá duše. V do
pisu vyprávěl, že ma v nemocnici uřízli noha, ale že
i bez nohy lze prospěti lidstva. A tak tedy slova při
telova padla p. Horkéma do duše a byla příčinou
velikého zadamání, až konečně hustými mlhami trada
zablesklo mu světlo poznání. 0), oj, slyšte, jak důle
šitou věc sbledal na sobě molojec p. Horký: „Mám
tedy ještě obě nohy, myslím ni teď“, a hned důmyslně
dokládá: „bylo by hůře, kdybych jich neměl“. Shledav,
že má dvě nohy, těší se, že má v nich opora k dal
šímu vydávání „Krameriusa“. Nelze jinak, p. Hor
kóma třeba jeho optímísm závidét, neboť nepochodiv,
kdy řídil „Krameriusa“ hlavon, vidí vzcbázeti ji
třenku naděje ze svých nohou. Jinak všsk příklad p.
Horkého neodporončíme, neboť, v kritických chvílích
rozum na místo v hlavě bledati v nohou, jest přece
jen velmi povážlivé. — Rozumí se, že p redaktor
chtěl tu s bravaroý ducbaplností něco pověditi, chtěl
záležitost originálně ubnísti po svém, ale ty nešťastné
noby mu to všechno skopaly. S nedostatkem fortel
nosti jde u p. Horkého ruka v ruce komické sebe
vědomí, jež na příklad polehtáno jest těmito slovy:
„Skoro my všichni, pravím my, kteří něco chceme,
kteří nejsme šašky dne, nýbrž lidmi chtění a života,
přišli jsme « oštěpem v ruce.“ Jak již řečeno bylo,
p. Horký po té horší stránce se pomachařil, neboť
přichází hezky z ostra s oštěpem, pilou, sekoron, klínem
a ještě s jinými velkobubými inštramenty, které jsou
určeny k tomu, aoy zakryly myšlenkovou prázdnotu
a neschopnost, konati něco positivního, Není místa,
uváděti všechny zelenosti. Projevujet celé zasláno tak
opravdovou najvitu, že si opravdivější již ani nelze
mysliti. — Ale jen co jest pravda, na konec p. Horký
řekl přece moudré slovo „Krameriusovi“ bude pomo
eno, askateční-lise subskripceveformě4 koranových
zápůjček. To jest ten pravý balsám na bolesti páně
Horkébo a to jsoa ty nejvýmlavnější argamenty. To
konečně mohl říci hned a nebylo potřebí, trápiti čte
náře těmi nohami a jinými podobnými nesmysly. —
Nejemutnější okolností při všem jest, že p. Horký jest
typ těch lidí, kteří ničemu se nenaučivše, utekli se
k redaktoratví a tak ničí nejen ovoji hmotnou exi
stenci, ale teké mrzačí rosam méně avědomělých čte
nářů. Horký posavad dívá se on svět jako mladý
zajíc na novýeníb, a znaší strany bychom mu radili,
aby dříve opatřil ai důkladné vzdělání, jasný úsudek
a zdravý názor na potřeby života. Prozatím k vydá
vání dobrého časopisu schází ma všechno. S dosa
vadní výbavou daševní nechť ai sedne za pec a hlídá
pečivo, aby se nepřipálilo ...

Slovo k řemosiníkům a živnostní
kům. (Hlas z kruhů živnostenských) Ustanovení
zákona ze dne !2. července 1896 č. 128 ř. z., dle něbož
odpisy státní daně mají za následek též odepsání
obecních přirášek s daní pro živelní pobromy slevených,
jest sice výhoda, která našemu rolnictvo k dobra při
padá, avšak pohlédneme-li na věc blíže, seznáme, še
výhoda tato mění se pro poplatníky žádných pozemků
nemající v nevýhodu, ba v břemeno. A je podirahodno,
še z poplatníkůtěch dosud nikdo blasu svého nepo

advihl aby poukázal na vliv provádění ustanovení
toho, který pro řemeslnictvo a divnostnictvo může
míti neblabých následků Dle netanovení toho hospo
dáti, kterým následkem slevy daně tato odepsůna
byla, neplatí z odepsané této daně ani obecní přirášky,
následkem čehož obecní pokladna má menší příjmy
než měla rozpočtěno a je proto nucena úbytek ten
v příštím roce si nabraditi tím, že vypíše o to vyšší

řirážky, které pak ovšem zase na všechny poplatníky
k placení rosvrhne. Řsmesiníka fivnostník zaplatiti
musí přirážky naň vypadající v plném obnosu, mímo
to masf po kašdém odpíto daně a přirážek rolníkům
platiti příští rok přirážky vyšší, aby tím obec sfskala
náhradu za slova hospodářům učiněnou. — Jest
otázka: Jak k tomu přijde většinou nezámožný ře
meslník a živnostník, by nahražova) nedoplatky za
jiné? Stihla-Jiť pobroma hospodáře, jest tím zasašen
i lemeslník a šivnosťník, kteří pak nemají též výdělku.
Vádyť nemá náš řemoslník na růžích ustláno, sn mnozí
občané nechávají sobě u učho po celý rok pracovatí,
ale na zaplacení musí povětšině po celý rok a mnohdy
i déle ještě čekati, — daně a přirážky mu nečekají
— z čeho pak má být živ? Kde jsou naše korporace,
že nepozdvíhnou hlasu vo prospěch atava svého, či
čekají, že se za ně někdo jiný bude starati, až tak
mnobý z nich z příčin uvedených přijde pa mizinu?
— Doufáme, že povolaní povšimnva 8i upozornění to
hoto a podniknou vše, co se na obbájení ohroženého
stavu tohoto podniknoati dá, k čemuž jim jen zíara
přáti jest. A T.

Potomol -českých bratří v raském
Polska. Vs VičkověOsvětěv čís. 4. t. r. jest článek
o potomcích českých bratří, kteří opustili svou vlast
r. 16:8.. Jeou usazeni v Potrakovské gabernii, v bý
valém království polském, v okolí učetečka Zolné.
Pocházejí z okolí Mladé Boleslavě, z Brandýska a Ho
řicka a dosad zachovali si jazyk Český i svá práva,
jež jim raská vláda ozuala a poterdila. Želipouze
sami sobě; až do r. 1860 nebylo případu, uby ae
někdo z nich (z našich) oženil nebo dírka některá
provdala za někoho, kdo by nebyl české víry (z na
šich). A ugaí, ačkoliv jsou mnozí roztroušení po všech
velkých mástech Ruska, přece oženit Be jedou vždy
domů. Až asi do r 1740 jezdívali někteří tajně do
Čech, odkudž přinášívali také trochu země, jež pak
byla v kostele po službách Božích rozdělována mezi
Ovadníky. To byla velká slavnost po všem okolí; hlínu
dávali také do rakve pod hlava nebožtíkoví. Jeden
z dosud žijících těchto Čechů praví: „Dobře se pama
tuji, že mi jako maléma chlapci děd 1otec akazovali
v pytlíku pečlivě zavázanou trochu země ze staré
vlasti, a ve výročoí svátek ji za přítomnosti celé ro
dioy děd « úctou z velké malované truhly vytábi,
Vždy ji Mbali a všem i mně líbati dávali, říkajíce:
To je země z tvé a naší dávné otčiny, kteroa přines)
pradědeček z Čech kdysi okolo r.1740“. V Zelné mají
avůj kostel a při něm svého kněze, jenž umí dobře
česky a jenž se musí oženiti u Češkou. Na své víře
Ipějí dosud a nedají ve získati pro pravoslaví. Přijel
k nim do Zolné dosud snad žijící rodilý Čech, pravo
slavný věsk kněz Němeček, jenž i tyto Čechy, jako
jiné v Rusku žijící, chtěl avósti do církve pravoslavné.
Zvěst o tom, že přijel český kněz, rychle rozuesla ae
po celém okolí, a jakkoli to bylo v létě v čas pilné
práce, ze všech stran spěchali vesničané k obecnímu
úřadu. Vádyť veliká většiua jich měla poprvé apatřiti
Čecha a k tomu kněze, který nepocházel z jejich okolí.
Za krátkou dobu byl dvůr obecního domu přepiněn.
Tu vešel misionář Němeček,aby je pravoslavím oblažil,
ale se špatnou se potázal. Ve shromáždění propukla
taková bouře nevole a rozhořčení, že pan Němeček
uznal za dobré zmizetí. Rozhorlený zástap nehnul se
2 místa, až starosta opatřil povoz a na něm v průvoda
několika občanů p. Němečka ibned z obce odvezl.
Zástup a zvláště ženy vyprovodily jej až za hranice
obecních pozemků, po celou cesta mu důtklivými
slovy radíce, aby k ním už nikdy nepficházel. — Po
české vlasti naší touží tito potomci čes. bratří dosud
velmi.

Na pouti v Japomska. V Japonskujest
několik posvátných hor, v jichž úbočích a roklinách
založeny jsou chrámy, posvěcené různým bohům.
Poutě jsou v Japonsku velmi rozšířeny a poutnických
spolků jest ta mnoho; členové epolků platí mévíčně
skrovný příepěvek a vysílají k božištím procesí, aby
tem osadu zastupovalo a dárky svatyní odevzdalu.
Mnozí poutníci dříve než vetoupí do chrámu, vystoupí
až na samý vrcholek posvátné hory, obětají tam ně
kolik penízků knězi, jenž obsluhuje tamější božiště,
ťeskají rakama, přivolávajíce tak k sobě daše zemřelých;
přednášejí jim svůj žal, přání a prosby, oklánějí se
na všechny strany, hlasitě podivujíce se krásné vy
hlídce. Na cestě k poutním místům bývají obyčejně
čajovny (hostince), kde poutníci a cestovatelé vůbec

Prapurečky v čajovně rozvěšené
oznomaojí, která procesí krajem táhla a v čajovně se
zotavovala. Některé praporečky eloaží poutníkům jako
ročníky. Cestovatel J. Kořenský líčí pobošténí, jehož
se v čajovně dostává poutníkům: „Nejprvé ochatnal
jsem varabi; jeou to mladé výhonky kapraďové
v cukro zavařené. K tomu účelu abírají Japonci z jara
zvláště hasivku, jejíč drah roste i v našich lovích, a
pochutnávají si na mladých vějířích ještě svinutých,
jídajíce je buď jako zelenina v polévce, nebo pamlsek
v cukru naložený. V pozdějších měsících ahromažďoje
chadý lid kapraďové oddenky a připravuje si z nich
moučka varabi-po-ko. Škrobovitý ten výrobek míchají
horáci e moukou rýžovou a pšeničnou nebo i s prosem,
připravujíce z toho různé pečivo. Potom pobostili mě
v čajovně vařenou zeleninou; říkali jí faki. To jest
domácí podběl, jehož stopky listové jídají se po celém
Japonska. Třetím pokrmem byly chrysanthemové
květy vocté naložené, čtvrtým nasolená řetkev, pátým
poupata leknínová, šestým mořské chaloby a j“ Po
kaženou choť apravoval si douškou vlažného Čaje,
Mass, kromě rybího, Japonci málo požívají.

Jak klesáme! V březnuohlášenoúředně
238 oxekučních dražeb usedlostí a nemovitostí v od
badní ceně 3,760.622 K. Z těch bylo 146 v obcích
českých a 92 v obcích německých, 45 bylo z nich
v ceně do 1000 K, 10% do 10000 K, 49 do 20.000 K,
23 do 50.000 K, 12 do 100.000 K, 8 přes 100.000 K.
Z toho vidno, že právě malorolníci jevu v poměrech
neutěšených.

Falešmý stud. Předněkolikaduy stála před
okresním soudem v Leopoldově ve Vídni pro falešné
hlášení se dívka Františka Mrázková z Čáslavě. V při
hlašovací kuige zapřela avé české poctivé jméno a dala
se zapsati pod jménem Franci Frolin aus Zoaím. Jeonc



tásána vyšetřujícím soudcem, proč to udělala, doznala
upřímně, že se jí jméno její zdálo příliš českým a tak
že ai ho raději zaměnila. Dostala 10 K pokuty. To
udělela ovšem dívka hledající chléb v cizině zestrachu,
aby dostala spíše místo. O co je mužů, ba i intelli
gontů českých v cisině, kteří v té národní brdosti
nezadají si nic s Franci Froiin aus Znajm.

Mouka = pllim. Dle SolskéhoListu šid
Stein v Lounech falšoval mouku jemně rozemletými
pilinami. Konečně na to přišly úřady, divíce se asi,
nač žid potřebuje tolik vagonů pilin; úslužaý žid vy
světlí nyní soudu, jak ei při evé výrobě počínal. A
hloupí gojimové, mezi nimi i vojáčkové — dodávalt
Stein mouka i pro vojsko — bez reptání pochutná
vali si na — pilinách. Takhle pořádný bochník a
knedlík z mouky Steinovy měli upéci i pro pány u
Rovnosti, Záře, Červánků atd., aby věděli, jak ti jejich
vůdcové a přátelé z [sraele starají se o žaludek chu
dého lidu.

Tělesný trest. V Dánsku zaveden zase
tělesný trest, jak se na tom právě usnesl říšský sněm.
Řádné pošlehoutí jest věra někdy účinným lékem.

Budoucnost řepy a ovoce. Řepyna vý
robu libu počíná se hojně používat vo Francii, A
lihovary ve Francii kupovaly vždy řepu co nejcaker

natější. 1.epné libovary, je jsou četné a vaří libuvelmi mnoho (kolem 1 mil. hl.), na letošní rok kon
trahovaly 6 řepaří asi 12 až 15 mil. metráků řepy,
na jejíž sklizeň bude potřeba asi 30.000 hektarů. —
Francie počíná také velmi vydatně se starat o tovární
spotřehu cukru. Spolek cukrovarníků francouzských
se usnesl založiti velkou továrnu na zavařované ovoce,
která by denně vyrobila 20 až 30 metráků zavařenin,
takže by spotřeba cukru ročně v této továrně samé
obnášela 2 až 4 tisíce y. Továrou tato má však býti
jenom vzorem pro zakládání podobných továren po
celé Francii. Továrnami těmito způsobilo by se dvojí
dobré: povznesl by eo konsum cukru, ale i povzbu
dilo a rozšířilo ovocoářetví! Jak bytakových továren
teprv u nás bylo potřeba! Ale výmluva je, že by ne
nalezly odbytu. Dnes ovšem ne! Poněvadž zavařované
a v cukru pečené ovoce musí se hříšně draho pro
dávat, Kdyby vládu vyšla výrobě této vstříc slevami
daňovými, zavařeniny by zlaciněly o polovičku a spo
třeba už by 50 povznesla sama sebon. — Na to by
měly pamatovat zvlášť naše hospodářské spolky a pilně
půdu připravovat, aby je snad nepředešli cizinci,
kteří u nás mají rádi pouze penízky.

Nové doly ma zlato. Na Plzeňskuv okolí
obce Kasejovic začínají dobývati zlato. V taně kře
mene shledáno l gramů čistého zlata, více než
v Roudné pod Blaníkem » v dolech sedmibradských.
Žel, že kutací právo v čes. kraji tomto vymohli si
zase cizinci — Němci.

Bitvy v oblacích na rnasko-japon
skéma bojlšti vedou nyní často váleční sokolové
Japonců proti raským poštovním holubům. Vojenští
sokolové vypouštění jsou Japonci k tomu cíli, aby
„pošťáky“ udržující spojení mezi jednotlivými oddíly
ruské armády pronásledovali, lapali a ničili. Lov na
ruské poštovní holaby pomocí cvičených sokolů pro
váděli Japonci blavně v době oblehání Port Artburu,
kdy byla holubí pošta často jediným dorozumívacím
prostředkem mezi obleženými Raay a Karopatkinovou
armádou. Zajímavé je, že „váleční sokolové“ proti
raským holabům poštovním Japonci vysílaní jsou ve
směs majetkem japonského císaře Mutenhita, který jsa
náraživým sokolářem, zapůjčil nyní všecky své okří
dlené dravce, aby 80 rasko-japonská vojna vedla nejen
Da souši a na moři, ale také ve vzduchu, Ze „Světa
Zvířat“ v Praze nad Klamovkou.

L sjezd proti alkoholismu prozemě
korany české pořádán bade o letošních velikonočních
svátcích (24. a 25. dabua) v Brně, Účast na sjezdě
není nikterak podmíněna úplnou abetinencí. Pořadatelé
chtějí sdražiti pracovníky a příznivce hnatí a položiti
základy k systematicky prováděné organisaci. Pro
gram uásledující: Volba předeednictva, alkoholismus
a tuberkalosa, alkobolismas a veřejné zdravotnictví,
alkoholismus a Škola, alkoholismus a veřejný život,
klkobolismus a dělnictvo, žena v boji proti alkoho
liemo, tisk, organisace boje proti alkobolismu atd.
Ee všem těm bodům budou mluviti osvědčení odbor
níci jako lékaři, učitelé, vůdcové dělníků atd. Po vy
čerpání programa jest projektován společný výlet do
Moravského Švýcarska. Každý příznivec bude vítán.
Příspěvky na pořádání sjezdu přijímá p. N. Neuner
v Brně, Ferdinand. tř. 22.

Pro domácnost. Dobrá večeře. Čtvrt
kg bovězího masa z kýty 8e rozkrájí na tenké řízky,
rovněž tak čtvrt kg libovóbo masa vepřového se na
lístky rozkrájí; jedna větší cibule ce skrájí na ko
stičky, maso se nasolí a promíchá cibulí, dá na ka
strol a naleje se na ně hovězí polévka neb voda, sby
bylo potopené a nechá se též při obědě do měkka va
řiti. Před večeří se tam vloží rozkrájené brambory,
malinko ee to okoření pepřem a když jsou brambory
mékké, nese 6e to na stůl. — Kmínová lik rka.
Do většího hrnce dají se 2 litry vody, do ní se přidá
jeden a půl kg cukra a při vaření ae sbírá kal, jenž
se vyváří. Pak se tam dá za 40 baléřů dobrého
kmínového oleje a opét we sbírá mastnota na vrcho
vyvařená. Pak se to odstaví akdyž jest to úplně sta
dené, dá se tam jeden a půl litra čistého žitného
lihu, necbá se to ustáti a pak se dává do lahví. Když
jest pomorančová kůra, necbá ue dříve asi 14 dní
v lihu, pak se to dá do té vody a kmínový olej se
může vynechat a pak máme likér pomorančový, jenž
jest velice zdravý pro charavý žaludek. Jest proto
škoda, kůry pomorančové zabazovati, vždy 80 mohou
na kousky rozkrájeti, dávatí dle potřeby pomorančů
do lábve do libu, a p-k obdržíme z nich chutný zdravý
likér. Anst. Sei.

Lov perlí jest líčen v čísle lednovém časo
pisa Prometbens od pana H. Kóhlera u příležitosti
podivabodné zprávy, že na západním břehu Mexika
ve Velikém Oceanu i v zátoce Kalifornské nkázalo se
báječné množutví škeblí perlonosných, tak še dobro
drazi celé Ameriky tam, jako svého času do Kalifornie
za z.atom, so ženou. Bylo to asi cyklonem ode dnu
rozvířené moře, jež škeble odtrhalo a proudy k Mo

xiku sabnalo, neboť slavné doby lovů mexických už
dávno smisely. Dnes nese lov perel sotva za 200 tiefc
dolarů ročně. Od doby Azteků loví se zde a poklady
kaziků jsou v hispanských pověstích perlami báječ

ročně perel za tisíce dukátů, však lonpeživost vybrala

jest dnes střediskem lovu, v době ticaa od úuura do
května, od října do prosince 60loví. Neloví se každého
roku, až škeble dozraje, tak po 4—5 letech. V 7.—8.
roce zvíře hyne, škeble varu se otevře a porla klesá
ke dnu. Loví se pomocí potápěčů vším vyzbrojených,
neb pouse pobrufováním se nsbých Iodiánů, kteří
škeble vynášejí. Z 1000 škeblí sotva 5—10 perel vzejde.
Kalifornské perle vynikají všemi barvami od bílé do
černé. Mimo člověka mají škeble mnoho nepřátel
v různých zvířecích parasitech, kteří je hubí. V Ja
panu vyrábí se perle umělé nejkrásnější tím způsobem
jako jinde, še cizí předmět zvíře dráždící a tím per
lový material vylučující ee do škeble vpravuje a po
dozrání vyjímá, Ale ani tyto nejdokonalejší japonské
perle nemobou se s přirozenými měřiti, jeouť křehké,
méně úbledné. Fysiolog R. Duboie studoval tyto živo
čichy i učí v 'pařížeké Akademii bez násilného otví
rání a řezání svalů škleblí poznávati, mají-li perel
v sobě. Prosvítí je prostě paprsky Roentgenovými,
perly se ukáží, škeble prázdné so vhodí zpět do moře
i neztrácejí se. V Ceylonu jest způsob tento již za
veden. (Čas. „Živa“ č. 4. Vychází a J. Otty v Praze
za půlroční předpl. 6 K).

Líh z pilin. Mouka z pilin dovedl dělat
lounský žid Stein, ale že by se z nich dal vyrobiti i
líh, málokdo pomyslí. Dřevosestává z buaičiny a dře
voviny. Baničina dá se jako škrob proměniti v cukr,
z něhož pak kvašením získá ne líh. Nejlépe se to daří
dloubým vařením v ozavřeném kotln pod tlakem. Též
z hadrů, pokud obsuhují baničinu, dá se vyrobiti
cakr kvašení scbopný. Výroba líbu z pilin ve velkém
vyplatí se zvlášť v krajích na dříví bohatých. Ze 100
kg pilin možno vyrobiti 6 I lihu. Výrobní cena 1001
lihu vyrobených z brambor Činí asi 2996 K, kdežto
z pilin neobnáší více než 180: K. Na líh možno
stejně výhodně zpracovati jemné drtiny, jako hrubé
hoblovačky,ať už jsou jedlové nebo smrkové.Zdřeva.
březového dalo by se vyrobiti líbn nejvíce. V Paříži
stává už továrna na výrobu lihu ze dřeva.

Slovenská výstava. V Hodoniučna Mo
ravě koná se letos slovenská výstava, v níž 6e€vy

staví předměty z2 zemědělství, průmysla a národopis.
Přiblášky k výstavě mají býti zaslány „Výbora Slu
venské výstavy v Hod=níně“ nejdéle do 31. května
t. r., kdež možno si objednati „Přihláška“ tištěnou
n8 poučení stran vystavení předmětů. Výstava počne
v neděli 30. července a končí 3. září t. r.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu čáslavekého darovali:

10 K p. děkan Folta v Čáslavi, p. farář
Limberský v Bučicích, p. far. Svoboda
v Heřmani, p. děkan Jenček v Chotasi
cícb, p. děkaa Semerád v Potěchách, p.
vikář Schreiber ve Žlebech. ..

6 K p. far. Michel ve Zbislaví, p. kaplan
Zítko v Potěhách <. < -+ + +

4 K p. far. Dobruský v Tarkovicích, p.
far. Hejzlar ve Vilímově, p. kapl. Wagner
ve Zbislavi, p. kapli. Cvejn ve Vilímové

2 K40 h p. kaplan Semerád, p. kaplau
Pospíšil, p. prof. Kohout, p. katecbeta
Stálý, p. katech. Špáta v Čáslavi .

2 K p. děkan Malich na Klakách, p. kapl.
Dvořák v Cbotasicích, p Machač a p.
Smrčka, kaplani ve Žlebch.. . - .

1 K p. kaplan Klouda a p. katech. Blába
v Ronově, p. kaplan Novotoý a p. kate
cheta Novák v Golč. Jeníkově, p. farář
Flom ve Vlkánči -< <- < < +

60 K

10K

16K

12K

6K

Celkem JIL K

Z vikariátu chrasteckého darovali:
10 K p. vikář Kobr v Cbrasti, p. vík. 80

kretář Konvalinka v Hrochově Týnci

6 K p. kaplan Holzmann ve Vejvanovicích
6 K p. farář Hák v Žamberku, p. spirituál

Štěpina ve Sl+tinanech -< - -+ *
2 K p. far. Šinkora v Bojanově, p. farář

Plocek v Trhové Kamenici, p. kaplan
Symon v Bojanově, p. kaplan Procházka
v Trhové Kamenici, p. far. Holub ve Vče
lákově, p. far. Beránek ve Vejvanovicích,
p. kaplan Novák v Žamberka . - - 

1 K p. Kepl a p. Beneš, kaplan v Chrasti,
p. far. Kučera v Seči, p. far. Stock v Na
savrkách, p. far. Prokůpek ve Práčově,
p. katecheta Hocke v Chrasti, p. kaplan
Kotyk v Hrochově Týnci . -< - - 

20 K

6K

10K

14K

7K
Celkem 67k

Z vikariátu broumovakého darovali:
6 K p. vikář Krinke « Broamově, p. ka

novník Schmied v Merkoledorfa, p. far.
Leder v Teplicích, p. far. Bobáč ve
Cbvaiči, p. far. Koblischke ve Verneřovi
cích, p. far. Franc ve Starkově 80 K

3 K p. kaplan Valenta v Teplicích. 3K
2 K p. kaplan Vilém Radolf v Broumově,

. kaplan Bláha ve Chvalči, p. farář
rechsel v Sonově . < . -< +- . 868K

Celkem sv K

Z vikariátu novobydšovského darovali:
20 K p. vik. sekretář Pospíšil v Lušci 20 K
5 K p. děkan Krátký v Lovčicích, p. fer.

Holub v Metličenech, p. far. Janoušek

ve Vápně, p. děkan Srámek, p. koplan
atoaš, p. prof. dr. Kašpar, p. keplan

ejkal, p. katecbeta Hornof a Číkák
v NovémBydžově“. <. < <. ©. 46b

4 K p. far. Pfof ve Starém Bydžově . 4K
2 K p. far. Novák v Dobřenicích, p. far.

Krsekv Babicích -<-< ©. MK
t K p. far. Honzák v Kratonobách . . - 1K

Celkem 744K

bořejších 39 K
87 Kmk.

(Pokrač.) Uhrne-n 251 K

Přátelé, právě ukončeno první
čtvrtletí. Tažte oc tudíž v tyto dny
každý: Zaplatil jsem ? A kdo před
platné vyrovnáno nemá, nechť tak
učiní bezodkladně. Jinak zapomene.

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 1, dubna 1906, 1

bl pšenice K 16 00—16 80, šita K 12-40—13-00, ječm-
ne K 1200—1240,ovea K 760—870,prosaK0001
—00*00, rikve K 18:80—00:00, hrachu (modrý) K 2000
—00:00, čočky K 36-00-00'00, jahel K26:00—00:00, krup
K 2400—00'09, bramborů K 800—000, jetelového
semene červeného K 90:00—110'00, jetalového semene
bílého K00'00—0000, růžáku K 0000—00'00, máku
K 36:00—00:00, lněného semeno K 20:00 —0000 109)
kg žitných otrab K 1400—0000, 100kg pěen. otrab
K 18:50—00'00, 1 kg másla K 2'80—0-00, 1 kg sádla
vepřového K 176—000, 1 kg tvarobu K 0 32—00,
1 vejce K 0:'06—0'00, 1 kopa zelí 0000 —0000, 1 kopa
petržele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty K 6:20—690
1 hl cibnle K 14:00—16*00, 1 kopa drob. zeleniny K
100—2:70, 1 pytel mrkve K 310—420, 1 kopa cerele
16 0—0'00, 1 kopa okurek 0*00—00'00,1 bl jablek 12*00
—1600. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 1. měs. dabna 1905 odbývaný přivezeno bylo :
1)obilí: pšenice bl 295:/,, žita 177, ječmene 172'/,, oves
383, prosa 1, vikve 71'/,, bracha 6, čočky —, máku
4, jshel 10, krap 5, jetelového semínka 21*/,,
lněného semene 641/,. %.) Zeleniny: petržele 0 kop,
kapusty 62 kop,.cibule 21'/, hl, drobné zeleniny
78 kop, mrkve 18 pytlů, cerela — kop, brambor
371 bl, okurek — kop. 3) Ovoce: jablek 20 bl,
4) Drobného dobytka: vepřů 15 kasů, podevinčat 550
kusů, kůzlat 237 kusů.

P. T.
Dovoluji si tímto uctivě oznámiti,

že jsem přeložildílnu
hodinářskou

do domu p. purkmistra dr. Ulricha
č. 88 na Sv. Janském náměstí mezi Besedou

a domem p. Skuherského,

kdež bude, jako v dřívějších místno
stech, i nadále snahou mou,ct. obecen
stvu dobrou a levnou prací posloužiti,

Pro pány studující a c. k. vojsko
zvláště levné ceny.

Děkuji současně za laskavou při
zeň a prosím, aby mně i na dále byla
zachována.

V dokonalé úctě

František Reischí,
hodinář.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čislo O12—Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,

křišové cesty eno Bolí hroby, břiše, kasatelny,
ddnice , ,pnlony,Jaery.
pbě de slohu elů, řezanárámce ma obrasy,premie, fotografie a , nábytek a

růsné ofedmdty hodkčí se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně |a

franko.

Renovace starých oltářů akosteních sařísení.



Vědy 50 žíněných matraci
- na skladě.

Za čisté plnění žíněmi se ručí.

VOVev,EeETP

Velkolepý výběrvzorů povlaků
P šiněnky.po

Cenniky zdarma a franko.

0000000000000

Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

E aonennimPPS
Veledůstojnému duchovenstvu

: dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobenýa* skladi
svatých obrásků

k nastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odporačoje se v blaboké úctě
JOSEF PACÁK,

majitel skladu obrázků
v Hradci Králové, Tomkova ulice.

zalo *=*x *bralo Bo

000 o
© První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny budou dne 18. t. m. od 9 bodin

dopol. do 8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí a ve
čtvrtek, pro dámy v pátek celý den.

Eap*>Lázně vanové denně. jj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
. majitel lázní.

OOOOOOO00000

Chemické
cidění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústava

JAN MACH,
va Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

l

|
l

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

[USTRY
každého slohu,

—

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila.
v Hradoi Král.,

č. 83. Jy gap> č. 85. 
Palackého třída.

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!

bohatý výběr moderních
drahů na obleky a srrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
požádání ku nahlédnutí

franko zašlou.

První český zasllatelský
závod soukenného zboží:

Ed. Doskočil
v Chocni.

Filialní závody:
Praha, Vodičkovaul. 22
(vedle vyšší dívčí školy.)

Plzeň, Školní ul. 13.

Jan Kryšpiu,
©é (J.Zo ogprovecná

, MŠ odborný umělecký závod

» P, » *pro

Z malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. +9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

j sice 1 se čelesnými rámy, sí
( těmi vsasením.

Veškerérozpočty, skizsy i odbornáů n rada bezplatně, bezevší závaznosti
záv ku definitivní objednávce.

PRE“ Nesčetná veřejná i písemné pochvalné uznání. “jšj
Založeno roku 1836.
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Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských Apánskýchlátek jet u Tkalcov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie 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 1%2-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.



Akciovýkapitál K 2,000.000—.

Taložní úvěrní Úslat 9 ŘRAŮO ADÁLOVÉ,-rmm35:EoeoeORP“ Založeno roku 186$.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%,. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovoubradímeze svého.

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cízinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papirů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

na dámské šaty, jarnía letnínovotinky.<a gap“ Vkusnélátkyna kostymy. |
Jemné látky černé. Deleny, zefíry, levantiny, museliny, kepry, grádle, přezné véby, polovičatky, kalika, sypkoviny atd.

awbestméJOSEF DOUBRAVSKÝ, *dn
Vzorky na požádání zdarma a vypluceně. Vzorky no požádání zdarma a vyplaceně.

OMKDOKOOKOXOXX| VSSSSSSSSSSSSSSO |KX ||
|

— |

Levnéceny. Největšívýběr.| Právě vyšlo. a | E wd >

ě

Motocykle (ale4.46„darekn ,
9 pána „ Záložna

= Z domácnosti E v Hradci Králové |
sa: — platí —

neb staré za nové vyměníte jedině

M sociálních demokratů. (zriadů m kniky úrok|
F'r. Vodehnala ek aiAaaale1mezivšemioslaníni = 4 900 A

katolíky, zvláště mezi dělnictvem, aby poznalo vůdce
v Hradel Král., Malé náměstí. Bniote, p ADYPOZTEdělnictva a nepřátele náboženství v pravém světle. při úrokování čtrnáctidenním.

Opravy a předělávky rychle a levně. Poskytuj a:ytujeme při této příležitosti zvláštní vý- N

Veškerésoučástkyvelocipedůstále na skladě. hody. Prodáváme totiž: E platí 7. 39,a chodkovou plati ze Svóho.

velocipedy
úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte

1 exemplářza - „16h P50 exemplářůpo . . . 12h, 1čuj .

S $(eD)+ S |DRIOOACO 100exemplářůpo . . . 10b. ůjčuje členům:
"29 2) (62) s GAGAO Při objednávkáchna vícenež 150 kusů slevujeme Na směnky tryié zástavou na. 50 procent. 59, bez zástavy s ručiteli i bez ručitele

Předplatné na celý ročník činí 1 K. | na So
Administrace»ÚasovýchÚvah«; Na hypotéky 4","/, a jednou

Janí ČÍTTLLÍ čin sÓeaz úv || Nahypotěkky ano,
veškerých© (ŠŠ|mmm“ | Obchodnísměnkystou.

me členům za A',“, a 1"/, provise.

» CB XCODXESDX PDXČP X: Účty eskontujemeza 5% a elprovise.Jan Horák,»| 360 so«
g E hodně zaopatřiti si libovolné

be soukenník losy na splátky.
a) K extvakě v RychnověnadKněžnou Výbor.

4 zasílá na požádání vždy
b76 dle roční salsony kollekci => |
3 Bohdana -< nejnovějšíchdruhů pravých ODO .

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.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Melichara
w Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

sa Donáškado domuse neúčtuje.|
8 = Správné a rychlé dodávání
: zaručeno.

Pro restauraci „Úhicag0
v Hradci Král. na Pražském Předměstí

hledá se dobrý odborník, většíkance
schopný, vládnoucí též větším kapitálem ku ve
dení též skladu piva. — Nabídky pod zn. K. P.

COX COD X GSDXCP2 X CBI X do administracet. 1.

EBIXCPDXCSI[XIEH3X6PI

XC8X695XCSBIXICBIX663X663

ve velkém výběru — pouze

Jarní a letní NOVOŤINYzoe jskostdoporučuje
Obchodnídům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové,

| východočeské nakladatelstvíB.E.TODT, m
Telefon č. (7. K Pošt spořit č. 802161.X Založeno roku 1803. K Peací stroj.

Majitel: Politické dražstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel s zodpovědný redaktor AmtomímPochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny V Hradci Král
Í



Na záchranu středních vrstev.

Právě zřízena v Záhřebě „parcelační a
osídlovací společnost v Charvatsku“ (parcelační
banka), již v život uvedla hypoteční banka
záhřebská ve spolku se dvěma peštskými bav
karmi. Hlavním úkolem nového ústavu bude
parcelování velkostatků, aby chudý avšak pra
covitý lid tamější mohl si zakoupiti malý
stateček a tím aby 86 zabránilo vystěhovalectví
zvláště z chudých hornatých krajů charvatských.
Přes nedůvěru v podnik ten se strany char
vatské vzešel by tím Cbarvatskn zisk nemalý.
Vždyť držitelem velkostatků charvatských po
většině je maďarská nebo zmaďarisovaná šlechta,
která v zemi nebydlí, aniž tu užíje výtěžku
z půdy a kteráž pak pro charvatské hospo
dářské a kultarní účely nic nečiní, A velko
statkáři maďarsko-charvatští rádi by půdu
svou rozparcelováním dráže prodali. Žeby se
takto v Charvatsku rozinohlo zalidnění maďar
ské, nelze příliš věřiti, vždyťMaďarů v Uhrách
málo. V Charvatsku jsou mezi rolnictvem po
měry neblahé, neboť střední statek drží ani
ne celá 2 procenta půdy.

Stejnou snahu na záchranu. středních
vrstev jest věru třeba vzbuditi i v zemích ko
rony České. Úřední oznamovatel každého mě
síce ukazuje, jak naši mali lidé hmotně klesají
a že se každoročně ztrácí něco české půdy
v nenasytném jícnu německém. A přece jinak
není náš uárod tak chudý, peněz v bankách
dosti, že by náležitě užity mohly velmi pro
spěti národu našemu. Koncem února t. r. ob
nášely vklady u 75 spořitelen v král. Českém

<

i
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|

|

Moravě a ve Slezsku 69,862.382'16, celkem
v zemích koruny české uloženo ve spoři
teloách českých peněz 549,997.511:10. Vedle
spořitelen jsou tu i různé záložny, banky atd.,
v nichž peněz nadbytek, jenže nejsou vhodně
uloženy. Scbázíť nám podnikavost. Což pak
nemohly by se peněžní ústavy sestoupiti ve
spolek na posíleaí malorolnictva, aby ani píď
země české nedostalo se do rukou ciziuců, aby
průmysl náš vzkvátal, atd? Nedávno oznamo
vala německá papírna Steyrermůhl, která svými
výrobky zaplavuje i Čechy, že za r. 1904 měla
přes 1,300.000 K zisku. Nepobnou podobné vý
kazy ziska z rukou českých do nepřátelských
naše ústavy peněžní, sby se vzchopily k účinnější
akci na pomoc středním vrstvám národa, čímž
by vlastně samy sobě nejvíce prospěly?!

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze

,

i

ských. Redaktoři: drr. F. Krásl, [ Kryštůfek, J.
Tumpuch u A. Podlaha. Nakladam kníž. urcib. knih
tiskárny v Praze. Roč. 46., seš. 3. Ruč. přejpl. 9 K.

Kazatel. Homiletický čtertletník. Řídí M. Za
voral. Roč. 12., čís. 9. Nákladem R. Prombergra v 0
lomouci. Předpl. 7 K. :

Kazatelna. Homiletický čanopis, Pořádá F. ;
Vaněk. Vychází v 10 číslech do roka za předpl. 6960 1

Nákladem „Máje: v Praze. „Máj“,bol
letristický týdenník. Red, F. Herites. Ruč. KL, seš
29. Předpl. ua čtvrt rokn 250 K. — Divadelní kni
hovna Máje. Pořádá dr. J. Štolba. Sv. 19. obsahuje
veselobry: A. Dumas otre: Vyzvání k tunri. T, Ber
nard: Medocké vinice M. Mursy: Doporučení Z frau
couz. přeložil J. Lier a V. Novákova. Za 120K. —
Lot. Suchý: Dvě povídky veršem. Poetických besed
Máje čís 2. Pořádá J. Vrchlický. — S. Jarkovský:
Střepiny a skořepiny. Korunové knihovny Máje ruč.
I, sv. 4. Pořádá F. Horites.

Růže Douinikánská. Katol. časopis bra
tratva růžoncového a IIL řehole dom, Řídí P. V Bn
beník, Roč. 18., čís. 11. a 12 Roč. předpl. 280 Ku
administrace v Praze.

Semeuv u setí. Poučení pro hospodáře, jak
by si měli počíuati, aby zaseté semeno, vydalo cu
nejvyššího výnosu. Napsal J. Sekyra. Nákladem A.
Roinwarta v Praze. Za 65 h.

Češí u Němci v Čevbách, Národnostníbuje
od 13. do začátku 19. stol. S národnostní mapkou
Čech z r. 1420, 1620 a 1900. Napsal J. Pravdomil +0

Cauxerios frauca:ses. Bosedníkfranconz
ský zábavný i poučný. Na prospřeh škol i satmouku
řídí a vydava J. Kubin v Jičíně. Vychází měsíčně za
3 K ročně, Roč. III., čís. 5, a 6.

. Rajská Zahrádka, Časopis pro mládež.Řídí
V. Spaček. Roč. 14., čís. 7. a bohatým obsahem. Vy

Křesť. dělník Orgán katol, jinochů a mažu.
Rediguja Fr. Waldmann v Praza 1338.I[. Roč. TIL,
čís. 9. Roč. předpl. 1:70 K.

OOOOOOOO0

Serafinské Kvóty | Čarvopis terciářů, česko
slovanských. Pořádá P. J. Rubringer. Předpl 2 K roč.
přijímá administ. v Olomouvi.

Rozhledy po lidumilství vycházejí
měsíčně redakcí JUU. F. C, Vlka ve prospěch „Jub.
ženského asylu cís. a král, A.žběty“ v Praze. Roč.
XIII., čís. 3. s obsahem cenným. Přežpl. 4. K ročně
přijímá pí. Karla Baumgartiová v Karlíně, Pobřežní ul.

Hlasy Svatobostýnské. Tentoměsíčník
lidový, jejž vydávají a vedun kněží řádu Tovar. Jež.
na sv. Hostýně, budo soznemovati se zájmy posv. Ho

vědomostí. Řídí F. A. Šaber:. Ješ. 46, a 17. obsahu;
slova Maribo—Mirádž. Seš. z. 60.4. — Ottova Ls
ciua knihovna národní. Serio 28, sešit 5. 45. 3f;
slabého. Z ruského přeložil V. Unzsitig. Seš za 20:

Čechy. Nádherné ilustrované dílu dospělo průvé
k seš. 236., který -elle zajímavých popisů ust Pe
sázaví obsabaje celou řadu obrazu Liebachera. U,
Karlova postupuje spisovatel přes Losenice du Přiby
alavi, odtud k Pohledu, Bělé, N. Brodu, Sešit za 150 K.

Nákladem J R. Vilímka v Praze, V říši
stříbroého Iva. Cestupisný román dr K. Mayo. Ješ
22 —25. po 44h. — Malý čtenář. Obrázkový časopir
pro mládež Fuřádají G. S- tana, J Zelený a F Pro
cházka. 5.8. 12 —14. Do roku 20 čísel za 2 K.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Dějiny
umění národa českého Píša F. J Lubner. Seš. 35 za
70 b. — Válka rusko-japonská slovem 1 ubrazem.
Vychází týdně red. J hiecandý: sešit za 50b —
Obrazový zpravodaj Vychází dvakrat týdně redakcí
J. Hejreta. Roč IL, čís 7, za 10 b.— Spry J. Zsyera
XX. Karolinska epopeja IL Sed. 3.6. pu au h.
Sefis Podlipské <pisy XV. Přemysl Ocakar IL Ješ. 1y
a 20. po 40h.

Nákladem „Via -ti“ v Praze „vlast“ Ča
8opi8 pro pouč ní u zabavu. Red T Skrule. Roč zi
čís 6. Roční předplatné 10 a- Hlasy S.at racinv:
ské. Sultka časových brožur. Rídí VI. Hálek, Vychazí
šestkrát do ruka. Roč. V. Čís. 2.: 0 wv. růženeí. Po
dává P. Zaletěl. — Komenský a. jeho oslavovatelé
Čís. 4 — Srobodomyeluost nabuženská. Píša F. Bira
fák. Čís. 4—6. 10h. — Vychovalel. Časopn.
věnovaný z jwůu křesť. školství Roč. XX, čis 7
Vychází dvakrát měsíčně za 6 K ročně. Řídí dr R
Horský.

Nový Život. Měvičníkpro uměsí, vzí lání u
zábavu. Vede a vydává ch. Dostol Lutitov v "roste
jově Roč. 14, čis 4. — Nákladem téhož: Eva, 1
níčník pro vzdělání čes. žen a dívek. Čís 3, roč JI
Řídí M. Kavánová a dr. Al. úolísek. Předpl. roč. 3 K

Vědaa práce. Vynálezy a pokrovy nu pa)
průmyslu, obchodu a řemesel Vycrází dvakrát mě
síčně v Praze. Rídí Jan a drthur Kurz Roč. předpl. 64

Česká Hudba. Časopis všuuraný čes. hudbě
vůbec, zpěvu solovému i aborovému, eměru světského
i církevního. Pořádá AL. Stréil. Výchází dvakrát má
síčně v Hoře Kutné za 5 K ročué.

Časopia katol. duchovenstva. S pří
lohou věnovanoa th»oleg literataře národů ulovan

jímavosti i o posv. Velehradě. List určen pro Širší
vrstvy. Celoroční předpl. 70 h.
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Nejdůst. bisk. konsistoři odp: ručený

umělecký závod

Jos. Kiesiicha
v Hradci Králové

doporučuje se slov. pitronátním A vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce boru stavby 4 znovnzřizovaní

oitářů,
kazaieien,

křížových cest, Božích hrobů .:d

Odborné— bodové epravy, zineení a
pola lir -cv uměleckýchzam.átek,
"KRařů4 >Cha poutá it oů
vodáost 4 sloh Práce vždy dokonalá při
nermíruejších ceuivb. i etné dop 4y uznání

k ushlédnutí

=

*

Rozicry. aohroay, Cesty atd. ochotně A4
bozplatue

Skla. obrazů
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Divka Z venkova,

-2—

lepší domácnosti příjei: by. vhodné místo
slažka, úcbo paní hospodyni) k ruce.

Laskavé nabídky pod značkou C du airipistrare
toboto listu.

OVDODO00000

C
C)

© Zoo P První výroba

6 i RápaMí© věžníchm / o

5% / hodin
v Čáslaví

KARLA ADAMCE,
+ davatele na biskupský kostel v Litomě
řiní-h a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zarukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

O

majitel

vzorné dílny krejčovské pro pány

v Německém Brodě,

filialn zastupitelství v Čáslavi,

i]sl

Váchova ulice číslo 146 (u tržiště) ve
vlastním domě.

Doporučuje svůj sklad hotových oděvů

pro pány a chlapce, haveloků, Žžupanů,

střižného, modního, soukenného,
lněného a bavlněného zboží, jakož i

krejčovských příprav.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
uj. V nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.
na výběr též i na splátky

bez zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843

u a
. Mil překvapující okrasou našich
Ep chrámů pokojů, restaurací, vináren, ob- l
ea. hodů a pel jsou au as au aa au aa a

s 8 u“ aa" ,
a Nízké (keřovité) za 4 až 10 korun, .

m stromovité za 10 až 30 korun, jako "
. přirozvué botoví a bezpečně zasílá u
U „ u
a , as a
U a“. i "a
. v Dobrušce, „.
a majitel drogerie. materialuího, koloniel- u

ního a lahůdkářskéhozávodu. .u
a" Potřeby fotografické, rybářské“ S
. i elektrické. Ohňostroje.— Po- .

m třeby cyklistické — Velkolepá u

84 vinárna. —Semenářství. “su aa" .">"a"
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Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
BS“ nákrčníky, "Bas

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

MP“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 čis. 136.

AOPOOOOINICY

we Kávu
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplacené po 6 kg.,

1 kg. za 2 koruny 50 hal

Ghrudimskou zdravotní žitnou kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Badete a mojí vzornou
obsluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
VHradoi Králové.

Malbu
v* kostelů,

v Chrasti u Chrudimi.

malby

facadní
a freskové

provádí přesně dle moderníeh
pofadavků, « uměleckým při
hlížením k příslošnému slohu

Alon UŘLoal,
dekorační malíř

dekorační,

Veledůstojnému

duchovenstvu!
Praha-l, al.

dan Staněk, z2s4ě
J čís.10n, roh

Konviktské ul. pasř spe
cielné na kortální náčiní dovolaje
wi doporučiti svůj hojně zásobený

i sklad ve vlastní dílně ručně praco
ag“ | vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
py, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky,nádob“ a td, vše
v přemém slohu církevním. Staré

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

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškoré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sdnej
jednoduššího do nejstkvostnějšíbo. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky besoenné. Vše posílám jiš posvěcené,

Chrámové svíce
voskovém

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o

polovoskové ji zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce stry,

(Paškaly)6 kráně svíce kostelní stepaškaly) s krůpě- :

jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "©

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

bifmováníse stubami Řachovnímnejí aan
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Fillálníaklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaal. č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.

g "
u Založeno1853, =
©) Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a

obřský pro práce kostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

9 Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.| ČS c B

První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko

a td.

|-Vídeň,
VO. 0., Seiden

4 gasse čís. 35,
-47 Na ukáskuzasílá

se vše framco.

kupecký krám
v Hosteloi n. Orl.

v živé ulici.
Zboží přenechá se v továrních cenách. Blišší sdělí

František Dostál,
w Kostelci n. Orl.

Továrna ad
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sivod na sušitkování ovoce, salošený A |
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 j

— nabísí —

koňak, elivovici, borovičku eřabinku
Fomy Punše,"iké „. saké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé(dampaňaké).
Upozorňujeme zvlášt „na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891 na jub. výstavě v Praze. medailí
mnohými

Va

ECE

státní a dáplomem slaté medaille, a
nými diplomys právem rašení slaté (medal.

Vzorky zdarma a iranke.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl.
ná úřadům ku provedení všech prací do oboru tohe

spadajících.

Dále dovoluje si apozornití na svůj aklad
plan a planin,

Rozpočty sdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.

zásilky v lehkých žočkách
franko dob. do všech stanic,Ká

ava Nejjemnějšíjakost, výtečná
aroma, sur 5 kg. K 12—, 1250, 13—, 1320,
l4 , 15-—, praž. 15-—, 16:—, 16:76, 17-75,
18:75, 19-70, 20:60 atd. Zaručená s kojenat.
Mnoho pochvaluých uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jolínok, Slatiňany 32.
Dodavatel e. k. státních úředníků.

ADOE0O>Ontotnédně ndAkoěntnáneoěráP PeiePofatuěatnozystahuju alobuboinnt :

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř
(bratr P, J. Neškudly, faráře ro Yýprachtioiek) E

4! doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenatvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všeci kostelních paramentů
praperů a kovového máčlní.

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

OTUTMNTNUTWMEMIE:

MITIMTBCZIMN“

nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, oelé zařízení

se smačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. 38
Bližšísdělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).
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- Celé Blovanstvo bolestcě bylo dotčeno
zprávou, která zvěstovala, že 8. dubna po třetí
hodině odpolední vydechl šlechetnou svoji
duši veliký biskup bosensko ďakovský a srém
ský, doktor theologie a filosofie Josef Jiří
Strossmayer. JménoStroasmayerovonále
želo v celém Slovanstvu k nejpopulárnějším.
Biskupu dakovskému vzdávána veliká úctai
od těch, jichž názory ostře se liší od zásad
církve katolické. Tento veliký katolík a vla
stenec byl zvláště pro Chorvatsko tím, čím se
stul pro nás Čechy nezapomenutelný dr. Rieger.
O církev, o oárod svůj, ba o všecky Slovany
získal si Strosemayer zásluh neocenitelných.
Bylto duch široce založený, pracoval s proni
kavým úspěchem jako velekněz, i jako obezřelý
státník a mudřec svého národa. Sloužil svému
várodu všemi směry, jeho bdělému oku neu
nikla ani jediná národní posice, jež by po
strádala dostatečného opevnění. Podporoval,
povzbuzoval, radil přes všecky krašné pře
kážky, jež mu byly pod nohy metány, neúmorně
až do posledního dechu svého.
„Josef Jiří Strossmayer narodil se 4. ú

nora 1815 v Osěku ve Slavonii z rodičů mě
šťanských. Studoval na gymnasiu ve svém ro
dišti a v ově, pak odebral se na centrální
seminář university v Pešti. kde byl vysvěcen
16. února 1838 na kněze. Pak poslán do Vídeň
skébo Augostinea za příčinou vyššího theolo
gického studia. Ztráviv jeden rok v Petrova
radíně jako kaplan, povolán byl za professora
biskupského lycea v Ďakově. Pak dostalo se
jeho geniálnímu duchu zasloužené pocty tím,
že byl jmenován ředitelem Augostinea a spolu
dvorním kaplanem.

Pohnuté události politické r. 1848, které
překvapily Strossmayera ve Vídni, pohnoly ho
k otevřenému vlasteneckému boji. Jako tehdy
v Čechách Havlíček 6 Riegrem všemi silami
pracovali, aby státní krise skončila ve pro
spěch našeho národa, tak zase Strossmayer byl
důvěrníkem a vůdcem vynikajících vlastenců
chorvatských.

FEUILLETON.
Chtěl nalazenoce.

Napsal Josef Váňa.

Pantáta Beránek byl učiněná dobrota, ale
když se rozlobil, nebylo sním kvydržení. Ztratil
beránčí povahu a stal se Ivem. Všechno by byl
lámal a drtil na pořád. A nepovolil, když se po
stavil, jak og říkával, »sdo oposice«, kdyby ho to
mělo státi i statek. Takový byl. Mimo to rád se
chlubil moudrostí a zkušeností. V roce šestašede
sátém vzal ho ssebou tatík jeho na fiřpon (přípřež)
a tu se kus světa uhlídá a něco se už zví. A na
to byl pantáta vždycky hrd a cítil se jaksi nad
ostatní sousedy povýšeným. [ s pány dovedl mlu
viti a jim se postaviti a to už něco znamenalo
ve vesnici, kde Beránek živnost měl.

*Ó ten má za ušima!« říkali o něm sou
sedi a chalupníci. — A ta jeho žebra (žena) hodí
se k němu jako vejce k vejci.« Jinak ho v lásce
neměli, protože dělal velkého a často se jejich
nevědomosti posmíval.

Pantáta Beránek měl třicet korců polí, čtyři
krávy, dva voly, tři teleta a dvě holky. V tomto
pořádku aspoň vádycky svoje bohatství jmenoval
a-odhadoval. Syae mu žena nepovila a toho
rmeutilo.

»Áspoň jedno hošiště k volům kdybych měl,
ale co s dcerami?< zanaříkal si od plic, když mu
-žena drubou dceru povila.

»No mlčte, pantáto, mlčte, snad vám ho
Pán Báb taky dá« konejšila ho bábs.

»Nechcinic! Dvoudcer je pro starosti pro
zlost až moce, odseknul jí pantáta a od té doby

V Hradci Králové,

Již roku 1849 — v mladém věku 34 let —
stal se biskupem v Ďakově. Nová vysoká hod
nost otevřela široké pole jeho ideální činnosti.
Strossmayer ocitnuv se mezi svými, počal na
širokém základě povznášeti náboženský i ná
rodnostní rozvoj svých milých krajanů. Když
se stal jedním z 38 členů tak zvané rozšířené
říšské rady z r. 1860, horlivě pracoval pro
federativní zřízení naší říše, které posud všichni
upřímní slovanští politikové právem požadují.
Tehdy až do r. 1868 byl vůdcem všeho ná
rodního racho chorvatského, za čež mu bylo
snášeti muoho příkoří. Byla mu útěchou aspoň
vřelá náklonnost papeže Pia IX., který jednou,
přijímaje Strossmavera v andienci, představil
jej přítomným církevoím i světským hodno
stářům slovy: „Ejhle apoštol I“ Vyšel mu vstříc
a objal bo.

Strossmayer jako biskap zvelebil ochuzená
biskupská panství a dle svého besla „Vše pro
víru a vlast“ rozmnožené důchody obětoval na
oltář církve a národa. Jemu náleží zásluha o
zvelebení obecných a středních škol v Chor
vatsko; Strossmayer byl též hlavním průkop
níkem o zřízení národní university a akademie
věd v Záhřebě. On zreformoval znamenitě bo
hoslovecký ústav. Akademii věnoval nádhernou
obrazáron v ceně 570.000 korun. Na vzkříšení
starodávného illyrského ústava sv. Jeronýma
v Římě věnoval 40.000 korun. Vystavěl v Ďa
kově nadherný kathedrální chrám, který vy
žadoval nákladu 3,000.000 korun; přes dva
milliony korun dal na stavbu z vlastních dů
chodů. Jako jméno Riegrovo bylo téměř po
půl století spojeno s«každým větším podnikem
kulturním a vlasteneckým v Čechách, tak
Strossmayer v Chorvatsku byl podpůrcem a
rádcem všech spolků vzdělavacích, dobročin
ných ústavů a učených společností. Hlavně
Strossmayerovým přičiněním se stalo, že vydal
papež Lev XIII. encykliku „Grande munus“,
kterou nařízeno, aby svátek slovanských věro
zvěstů slaven byl po všem světě křesťanském
způsobem vyššího řádu. Jeho zásluhou rozší
řena práva jasyka slovanského v církevních
obřadech. Ač nebyl arcibiskapem, přece papež
Lev XIII. na důkaz zvláštní přízně propůjčil
mu právo nositi pallium. Známo jest, s jakoa
úctou bylo nasloncháno jeho slovům na pa
mátném koncilu Vatikápském a jak i římští
laikové byli Strossmayerem okonzleni.
k ooo
chodil jako zařezán a stále o něčem dumal a pře
mýšlel — —.

»Ty, starál« pravil jednou večer k ženě.
»No cožl« ozvala se nesměle žena.

oPoslouchej, mohli bychom si vzít laky
jednobo nalezence. Mají ho už všude.«

+No, já bych proti tomu nebyla. Tadyhle
Mařence dám už co nevidět kozu, tak bych ho
mobla docela dobře mít.«

»Ale jen hocha, rozumíš? Chtěl bych, abych
ho měl jednou později k volům. Měli bychom
zadsrmo pasáka a čeledína a dostali bychom za
to ještě zaplaceno.«

*No dělej, jak rozumíš, ale já na faru pro
vysvědčení nepůjdu. To si obstarej ty l«

«Hm, to jsou rámusy! Bodejť by nel Hned
v neděli půjdu si k panu farářovi. To bych se na
to podíval, aby mi vysvědčení nedal. Jsem snad
ňákejšpatnejčlověk?|<

»To jetvoje věce, doložilaa užo tom vůbec
ani nepromluvila. Uvykla poslouchati Beránka na
slovo.

* 
+

Když v neděli po mši sv. pan farář snídal,
zaklepal někdo rázovitě na dvéře.

»Dále!« zvolal kněz e honem spolknul na
kousnuté sousto,

»Pán Bůh rač pozdravit!Šťastnédobré jitrol«
*A to je Beránek! — [ vítám vás, sousede,

vítám vás, co pak nám dobrého nesete?a
Prosím uctivě, velebný pane, já bych rád

vysvědčenípro nalezence.«
»Vyři — A komu.. .? — Snad ne do

cela vám... „Ple
+Ano, mně, což se tolik ráčejí'divit?l«
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Imserty se počílají levně.
Odmova vychásí v pátek v poledne.

o

Strossmayerova činoost ueobmezovala se
ovšem toliko na zájmy Chorvatska; jako
v pravdě veliký Slovan pracoval horlivě pro vzá
jemnost všeslovanskou. Zapsal se písmem zlatým
i do srdce národa vašeho, který nikdy neza
pomene na velikou přízeň, kterou mu Stross
mayer prokazoval. S Riegrem a Palackým pě
stoval veliký biskap Ďakovský srdečné styky.
Častěji veřejně vyzval svoji velikou úctu a
vřelésympathie k naší královské Praze, kterou
nazýval Prahou zlatou. Uzuával, že náš národ
jest mezi Slovany kaltorně nejvyspělejší. Když
bylo znovuzřízeno a otevřeno 18. listop. r. 1883
naše Národní divadlo, poslal Strossmayer ku
slavnosti pozdravný telegram: „Blahopřeji
statečnému a vytrvalému lidu českému z ce
lého srdce k dnešnímu vítězství, k jeho po
kroku, jeho vlasterectví, z něhož se těšíme
společně se svými bratry jako nad štěstím a
vítězstvím svým. Dejž Bůh, aby chrám národ
ního umění stal se nevyčerpatelným pramenem
síly, štěstí, pokroku a slávy našeho pobratim
ského kmene českého l“ Takých vřelých po
zdravů zaslal do Prahy více. Modlil se za ú
spěšný rozvoj úašebo národa i aby dal Bůh
požehnání hlavnímu města našemu. Praha vzdala
velikému Chorvatovi zasloužený hold tím, že
jej jmenovala svým čestným měšťanem.

Bůh popřál ctihodnému muži tomuto
vzácného věku; při vší horečné činnosti, při
všelikých trampotách zemřel jako kmet deva
desátiletý. V závěti své zřídil nadace pro do
bročinné a kultarní účely. Věčná čest budiž
velikéma knězi a vlastenci v celém světě Slo
vanském!

Nábožensképhoe ve Francii,
- © (14) Není tomu dávno, co se i u nás mnoho

psalo o náboženských obcích, jež rakouský zá
kon zná a na papíře i má, k jejichž provedení
se však přistoupí a přistoupiti musí, až nábo
ženský fond bude vyčerpán, k černuž prý podle
dobrého počítání nejdéle za 10 let dojde. Čá
stečně máme náboženské obce v praxi v pří
pádech, kde se jednáo přispívání konkurenční
na kostelní a farní stavby, o vydržování fun
datistů tam, kde existenci jejich ubražuje obec,
o sbírky na posvícenské reguie, processí a p.
Všecky takovéto obnosy nemohon se vypláceti

ŽBÍ
»Vám?! — Vždyť máte třicet korců polí,

nač pak Vám je toho třeba.«
Pan farář položil důraz na slovo »Vám«,
»Prosím jich, velébný pane, to vědí. Jsou zlé

časy, žito se sní, oves se prodá na daně a tak si
myslím, že aspoň holkám koupím za to nějaký
ten hadr. Mám dvě.<

»Víte co, sousede?| — Odstavte si o jedno
tele více, krmte ho a to vám vynese také tolik,
co dostanete za nalezence a aspoň ušetříte ženu.«

+Prosím jich, ono se to řekne, velebný panel
— Ale uhodí sucho a kde vzíti krmení? — Anebo
přijdou kroupy, a jsme narovnáni! — Potom aby
se prodalo i to, co je nejpotřebnější.«

*To je ovšem pravda. Ale udřete zas o to
více ženu, když bude míti o dítě víc a bude mu
siti dělati vše, jako dělá teď,a

"To si zas můžeme, velebný pane, za ty
peníze držeti služku, která za ni bude pracovati
a pak až dítě doroste, musí pracovati ono. Budu
potřebovat hocha k volům, nemám žádného.«

»Děkuji vám za vaši upřímnost, ale vysvěd
čení Vám nedám, ba ani dáti nemohu. Co by
tomu říkali ti opravdu chudí, kteří toho více po
třebují? A i těm musím někdy z rozličných pří
čin vysvědčení odepříti.«

Beránek zůstal jako když ho poleje studenou
vodou. Toho se přece jen nenadál.

sŽe ne-da-jí . . „Ale vykoktal po chvíli
pracně ze sebe.

oNe! Už jsem řekl...
Boheml«

»Velebný pane, o tom si promluvíme ještě
někde jindel« zvolal najednou rozvášněně Beránek
a než pan farář mohl promluviti ještě slovo, byl
pryč — —

Jděte a Pánem



S obecního jmění, nýbrž musí býti rozvrženy
na katolické příslušníky té které obce — tedy

prováděnízákonav náboženskýchobcíchu nás
dojde, bade věc vypadati zcela jinak, než ve
Francii, kde budou postrádati všeho rázu ve
řejno-právního, podléhajíce jedině zákonu spol
kovému. Budou to tedy spolky jako jiné, jen
že — to si vláda francouzská vybradila —
nesmí ee v nich prováděti politické agitace a
odbývati veřejné průvody. U nás to tak daleko
nedojde, poněvadž církev není od státa oddě
lena, stát — i když se náboženské obce zřídí,
neškrtne posavadní položku kultu na potřeby
církevní, vyhradí si sa to však jistá práva,
jaká dnes vykonává, asi jak tomu je a školy,
na niž občané si platí, v níž však stát spolu
porončí.

Poněvadž otázka tato je rázu sociálně
olitického, nebode nezajímavo sděliti s našimi
tenáři zásady, na nichž myslí Fraocoazi své

náboženské společnosti postaviti a to tím více,
ježto znění zákona je posud tajemstvím fran
couzské vlády a debaty o tom nevnikly do
sloupců mimofrancouzských listů.

Když uastoupil Rouvier, myslilo Se, že
návrh na oddělení církve od státu zůstane ve
stolku ministrakultu pochován; tím většíbylo
překvapení, když ministr návrh komořepo
slanců dne 9. února předložil a za jeho přidě
lení komisi žádal. Levice tleskala, pravice zů
stala zaražena, ale celkem klidna, důkaz to,
že i v církevních, aneb aspoň církvi příznivých
krazích s myšlénkou touto se spřátelili, ano
že si od tohoto odloučení lepší budoucnost pro
církev slibují. Tak poslanec abbé Gailart ne
učinil pražádných námitek, žádaje pouze, aby
podmínky rozdělení učiněny byly katolíkům

u příležitosti interpelace vzhledem k uprázdně
nému biskupskému stolci, tuším v Dijonu a tu
se dospělo k všeobecnému výsledko, že buď
se musí konkordát zachovati a vzbledem na
uprázdněná biskupství doplniti, aneb že musí
dojíti k rozluce. Poněvadž první věcje v dnešní
Francii nemožná, nezbylo, než k odděleníi
s katolické strany mlčeti a těšiti se nadějí, že
národ při nejbližších volbách sám promluví.

Potřebují-li kongregace k zákonitému svému
trvání povolení komory, budou náboženské
obce zcela svobodny a od vlády nezáviely. Ka
tolíci jedné osady řeknou: my zakládáme si
náboženskou obec, vláda vezme to k vědomí
a obec potrvá, dokad katolíci se nerozejdou,
ze spolku nevystoupí, což může každý jedno
tlivec učiniti, kdy chce, nemaje jiné závaznosti,
než svým dílem po 5 let na potřeby obce při
spívati. Zákon nebude obsahovati žádných před
pisů organisačních — ty si členové obcí sami
dají, budou-li jen odpovídati zákonu spolko
vému.

Pokud se týče kostelů, far a budov cír
kovních vůbec, ty patří státu, stát je však
přenechá k užívání tomu společenstvu, jež se
v místě utvoří, bude-li jen ono patřiti toma
vyznání, jež v kostele tom dříve své služby
boží odbývalo. Utvoří-li se dvě společenstva,
rozhodne, po případě majetek rozdělí praefekt.
Majetek, jenž přešel zrušením kongregac neb
jinak ve vlastnictví státu, bude odevzdán po
litické obci, jež jej bude moci na 10 let ná
boženské obci pronsjmoati. Jak viděti, přišli
by katolíci opět k užívání bývalého majetko,

»To jsou lidé, to jsou lidél« zavadychnul
farář. — »Pro ten groš obětují vše, zapomenou
na vše.. — —.+

" *
*

Odpoledne seděl Beránek v hospodě a pil na
zlost. —

»sJá mu povím, tomu kněžourovi . . .« lá
teřil, když už měl několik sklenic v hlavě. — +Já
mu zatopím, že mu bude horko... Teprve
uhlídá, kdo to je Beránek . . «

»Ale, ale sousede, mírněte se přece jen. Vždyť
je to náš duchovní pastýř.«

»Nic... Já mu dáml Až do Vídně to
udám, aby věděl. Co pak si myslí, že už jsme tak
docela hloupí . . .?«

Beránek nehrozil nadarmo.
Druhou neděli šel do města, tem koupil arch

pěkného, bílého papíru, osmerkovou obálku aČistě
nové péro. Po obědě pak rozložil si to všecko
doma na čistý, javorový stůl, namočil péro a po
krátké špekulaci psal pokud možno pravopisně a
krasopisně:

»Velevážený pane delektor!
Dne .... byl jsem na našem farním úřadě,

aby mi pan farář dal vysvědčení pro nalezence a
on čmiho nechtěl dáti a já nevím proč. Zloděj
nejsem, žádného jsem nezabil, ba jsem dokonce
tak říkajíc dobrák, že by na něm mohl dříví štípat.
Živobytí máme. Máme třicet korců polí, čtyři
krávy, dva voly, tři telata a dvě holky, pořádně
se živíme a tak bych rád věděl, proč mi vysvěd
žení nechce dát. Nejspíš soad proto, že jsem ne
přinesl nic do kuchyné. Pan farář dává vysvědčení
i špatným lidem i takovým, kteří byli v kriminále,
O mně nikdo nic špatného nemůže říci, sni opilec

ale nikoli prostřednictrím církve, která bade
ve Francii nadobro ošebračena. Tyto svobodné

se moci spolčovati ve větší svazy, biskupství
a budou provozovati svými delegáty vliv na
veškeró diecósní záležitosti, tedy i na volbu
biskupů, do nichž se vláda pak míchati nebade
a bezpocbyby i na takové věci, jež se týkají
pouze bohoslužby, jako jsou kázání, pořádek
elušeb Božích atd., což vše je v katolické církvi
nezadatelným právem hiearchie. Bado to pěkné
postavení, až bude farář dostůvati v sobotu ze
sboru kostelních starších ceduiky: zítra bude
zpívaná a kázání na text: Mat. 22, 39.

Posavadní rozpočet BO milionů fr. vláda
ovšem škrtne, budou muset tedy členové ná
boženských společností hned z počátku platiti
příspěvky. Aby přechod nebyl náhlý, chce stát
platiti nynějším kněžským pensistům i na dále
jejich platy, těm, co sloužili 20 let, dáti polo
vic jejich slažného a ostatní odbýti posne
náhlu, dáti jim první rok.celý plat, drahý rok
dvě třetiny, třetí polovička a čtvrtý třetinu.
Kdo nebade hodný, t. j. dopustí se zločinu po
buřování proti státu, nedostane nic. Dá se my
sliti, že zednáři a atheisté vůbec do nábožen
ských obcí nepřistoupí, aby nemusili platiti a
tím se Špatné živly, jež dnes v církvi posud
jsou, samy vyloučí, čili sítem propadnou, na

roti četouž na sítě zůstanou jen lidé opravda
orliví a ofrkevně smýšlející, kteří pak tím

horlivěji o náboženské potřeby své obce se
budou starati, as jak vidíme u nás na prote
stantech, kteří — jest-li vůbec víru mají —
jsou schopni pro ni ty největší oběti přinášeti.

Kdo má povinnosti, musí míti i práva;
náboženské obce budou si vše vydržovati, ale
ony budou chtít míti na vše také rozhodující

ale i na jmenování biskupů a aspoň farářů.
Dnes byli biskupové jmenováni od státu, ježto
kapitoly ve Francii buď neexistají, aneb jsou
to úřady čestné bez práva na volbu biskapů.
Biskapům dá stát pense a více se oně nebude
sterati; následkem toho připadne jmenování
buď papeži, což však je ve Francii pochybné,
neb delegátům svazu náboženských obcí, kteří
si dají předložiti terno od diecésního ducho
venstva. Věc ta bude míti nepochybně své
těžkosti, ale i svou přednost. Biskupové fran
couzští nebyli vybíráni vždy dle zásluh a kva
lifikace, čehož důkazem je okolnost, že to
vůbec tak daleko mohlo dojíti, aby papežská
stolice navržené kandidáty nenznala za hodné.
U nás by oěco podobného bylo vůbec nemož
ným, poněvadž vláda před jmenováním dbá
hlasu koěžstva, totiž biskapů k tomu povola
ných. Ve Francii platil strýček v minieterstvě
více než metropolita, biskupové byli většinoa
muži vládní a nadarmo ae jim neříkalo: fialoví
praefekti. V tom ohleda nastane asi rozhodná
náprava, ježto náboženská obec postaví si
v čelo diecése jistě muže, který poměry die
cése zná a jehož posavadní činnost je zárukou,
že bude moci též půsohiti jako biskup kutoli
cké církve.

Též osamocené postavení kněžstva frau
couzskébo, jež jsme nu východě vždy odsuzo
vali, změní se. Až posud bylo kněžstvo kastou
asi tak jako vojáci a proto duchovní nasměl
bez kleriky ani na ulici. Tak jako vojsko vy
lučuje se z krubů občanských, aby se v něm
mohl lépe pěstovati stavovský duch a kázeň,———-————->>
nejsem, tak bych rád věděl, proč nemám dostat
nalezence. Tak prosím, velevážený pane delektor,
aby se to vyšetřilo — —*«

Když konečně Beránek tuto stížnost napsal,
podepsal ji, zabalil do obálky, zapečetil, napsal
adressu a sám osobně a vlastnoručně donesl na
poštu. —

»Já mu dám.
stále v duchu — —

Uplynulo čtrnáct dní, uplynuly tři neděle,
uplynul měsíc a ono nic. Žádná odpověď Berán
kovi nešla. 

»Co by to bylo nedošlo ?« stěžoval si sou
sedovi.

»[ jak psk by ne. To by (o byli poslali
zpět, kdyby byl atres špatné napsanej, ale nejspíš,
že tomu tam ve Vídní nerozuměli. Tuhle jsem
slyšel ve městě, že ten pan ministr Khelbr nebo
jak ho jmenovali, chce všecko všude stůj co stůj
jen německy.«

Hm, možné, že to bude tol« upokojoval se
Beránek.

Ale stalo se zcela něco jiného.

Asi za čtrnáct dní přišel od soudu posel a
přinesl Beránkoví obsílku, že se má zodpovídati
pro urážku farního úřadu.

eJáé... — — —91— Farního úřadu.. ?1
koktal Beránek celý zelený.

»Nejspíš že to bude takovée, vysvětloval
soudní posel., — +»Poslsl jste do Vídně nějaký
dopis, že pan farář dává vysvědčení 1 špatným
lidem i takovým, kteří byli v kriminále, Řiditelství
nelezince to poslelo na četnictvo, aby tu věc vy
šetřilo a poněvadž to nebylo pravda, udali to
četníci u nás (u soudu), a státní návladnictví po

„ Ja liboval si a kasal se

tak žádala totéž císařeké vláde Napoloonoveů
odkněšstva, ješ se lida víc a víse ódeisovalo.
Na. duchovenstvo. francouzaká mělynové saci
ální poměry sice nejmenší vliv, ale vBo mělo
také velmi malý vláv ma běh věcí veřejných
a na poměry lida, který se též o ové ducho
venstvo nmostersl, vyjámaje žen, jichž se stalo
téměř úkolem na potřoby kostelní bojně při
spívati. Tento passivní poměr francouzských
mužů k nábošenství vlastně způsobil, že se
církve nikdo z nich proti zednářům neujímal,
ačkoliv většina zmich vycbována byla ve ško
lách řeholních. I to se — dá Bůh — amění ve
prospěch církve, nebof budou-li muset muži
platiti, budoa také chtít věděti nač a budou
míti na náboženství větší zájem. Těch50 mili
onů, jež stát čkrtne, bohatý národ jinou cestou
snadno nabradí a pováží-li se, že státní regim
(správa) je vědy dražší než sawovprávný,
lze s jistotou očekávati, že těch 50 milionů
církev lépe užije. Vůbec možno říci, že by
odloučení církve od etátu neznamenalo pro
onu ještě ládné neštěstí, jest-li pribcip Gvo
bodného vývoje bude u náboženských společ
ností tak zachován, jako u spolků jiných. Pre
zatím třeba vyčkati doslovného znění nového
zákona, neboť nechce se nám věřiti, že by
zednáři církvi tolik svobody přáli, neboťtřeba
se zákon týkal i jiných vyznání, je on namířeu
v první řadě proti katolicismu. Tolik jisto,
že zákon konkordátní nehodil se již pro Fran
oii a je štěstím, že místo něho nastapuje 80
lidní základ individuality, jenž probudí nábo
ženského ducha tohoto ©„nejkatoličtějšího“
národa. —

Volné listy.
Novýútvar.

(8) V poslední době jsme svědky, kterak
pokrokáři různých eměrův a odstínů podávají
si ruce k jednotnému postupa v rámci jednotné
Organisaceana podkladěspolečnéhoprograma,
jenž má býti arčenou k tomu komisí vypraco
ván. Hledíme-li ke stránce politické, možno
říci, že naše domácí poměry tímto slováním
živlů pokrokových se zjednodušojí. Poměry
těmi nemyslím snad celkový stav politický vůči
vládě a vůči Němoům, ne stav sporných otázek
politických, o jejichž rozřešení naši poslanci
s národem usilají, nýbrž míním zjednodašení
politických stran, jejichž množství jest před
mětem odůvodněných steskův a starostí. Tvr
dilo se sice v nedávné minulosti, že vznikání
nových stran není žádným neštěstím, že jest
to právě důkaz národní aíly a myšlenkové či
losti, ale nyní soudí se již docela jinak, soudí
se již zdravěji.

Právě původní pokrokové hnutí u nás
stalo se úrodnon půdou, ze které nové strany
rychle vyrůstaly a silně cítěná nespokojenost
8 přítomným stavem národním rychlila je jako
zahradník rychlí rostliny. Začátky pokrokového
hnutí českého stopovati lze od založení Úaso
pisu českého studentstva, tedy od r. 1889. Pa
matujeme se, že tehdy časopis tento nesl se za
úkoly všeobecně opravními, až postupem ne
dlouhé doby vydělily se z tohoto myšlenkového
proodu „Nové Proudy“, časopis literární, a pak
politický list „Neodvislost“. Později v politi
ckém směru ovládly „Radikální Listy“, dnes
list státoprávních radikálův a radikálně-pokro
—————— o

dalo na Vás v tom smyslu žalobu. . .«, vykládal
posel, jako by byl nejméněu soudu radou. Věděl,
že v očích Beránkových stoupne.

sTakhle jsem jé to nemyslille zahořekoval
celý zlomený Beránek.

»Ale vždyť přece jste tam sám osobně nepsal,
aby se to vyšetřilo. Mám tu zprávu přece z rukou
samého pana wachmistra . . .«

+Ovšem, ovšem, ale já to tak nemyslila, bé
doval bez ustání Beránek a dal se do pláče,

»No mlčte. Panu faráři jsem přinesl také
obeslání, snad vám to odpustí.. .«, těšil bo posel.

Ó já nevím, já nevím. . . Nezachoval jsem
se k nému uctivě.. . hořekoval stále a nikdo by
v něm byl v tu chvíli pánovitého Beránka nehledal.
Cítil, že ta jeho stížnost vezme špatný konec...
Ale čert vem stížnost, ale ta ostuda před sousedy,
to zahanbení...— — —

A Beránek se chytil obéma rukamaza hlavu
a jako zběsilý lítal po dvoře. "Nedal ani poslovi
ze jeho vysvětlení diškreci ...

. +
*

Za čtrnáct dní bylo stání,
Pan farář odpustil sice Beránkovi urážku,

ale nebylo to přece nic platno. Žalobcem nebyl
on, nýbrž státní návladní a proto chtě nechtě Be
ránek byl odsouzen. Měl seděti ve vězení, ale
vzhledem k dosavadní jeho zechovalosti a vzbledem
k odpuštění pana faráře byl mu trest vězení pro
měněn v pokutu peněžitou ...

»Víckrát nebudu tam do těch Němec něco
psát... . Pak že prý tomu nerozumějí . ..« 

»Jo, pěkné nerozuméjí, jen když chtějí nás
přiskřípnout. . .— — —« s



kové „Samostatnost“, jež taktéž "hlavní políti- 1
cký-chtění saložíla na:požadavku státního práva. |
Literárním ým listem jminy jsou)
Pelclovy „Rozhledy“, ač do -nick píší lidé růs
ných, ostře odlišených stran a názorů. Dnes
jit hlásají pokrokářský směr -četné listy kra
Jinské, £ nichž „Osvěta Lida“ s přibarvením
Sooialistidkým navázala vlastně oa „prvé po
"šátky hnatí pokrokového, kdy čeští stadenti
jali se studovati otázku sociální.

Právěproto,žestadentatvopředema při
roseně jest v živém styku 8 literatarou,
sopis českého studentstva tehdy počul s re
formou líterární, « kteréž příčině pravílo 8e,
Že se musí rasiti movéřečiště.Mladá gonerace
nebyla spokojena s -poměry literárními, proto.
počala pracovati sama a samostatně. Staré čo
sáctví se přežilo, staré koleje musí být vytr
bány, musíse proraziti nová.okoa v oaší li
teratuře, aby zaproaditi mohly movémyšlénky,
tak a nějak podobač velkými slovy se ozna
movalo -naší veřejeosti. Mládež v záchvatu;
hesel a nadšení vrhla se na všechno, co jí jen ;

přišlo „pod ruku. Překládán byl:Carlyle, Bobel,Tolstoj, Draper a maozí jiní v pestré mnoho
Strannosti, která zajisté nejméně mohla při
epěti, aby zavládla „upevněnost v názorech a
cílech. Z.takového myšlenkového neladu při
rozeně porstávsly enahy a směry, které se
křičovaly a -vzájemně sobě odporovaly, takže
o nějakých ustálených zásadach nelze ani mluvit.
Nelze ovšem „popírati, že pokrokové :hnutí
etkvělými myšlénkami, obratným a vybrouše
ným slohem překvapovalo a do jisté míry
vzbuzovalo pozornou ctu, ale později v na
stalém 'drobení, kdy páni při různých dosti
podražných otázkách dávali se sami do sebe,
dostavovalo se ve veřejnosti jisté vystřízlivění.
Různé eměry filosofické, z nichž pokrokáři
čerpali pro svůj světový názor, byly přejímány
tak nekriticky, že kuždý den hlásáno něco ji
ného. Při tom amípěné tkvění na vlastním ú
sadku, povýčená neomylnost, zdvibání hlavy a
ohrnování nosu nade věíe, co bylo výtvorem
doby předchozí. — Uvážíme-li všechny tyto
vlastnosti nového hnatí, jež českým poměrům
nový život slibovalo, pak nedivíme se, že tady
bylo zaseto símě sových stran.

K trhavé kritice všeho starého a k vě
domí vlastaí důležitosti vedly etadie Nietzuche,
jenž často byl napodoben až do směšností.
Tyto literární přenáhlenosti komečně nebyly
tak povášlivy, ježto měly vlastně povahu a0
vého sporta, hůře však měla 8e věc ve způ
sobu, jakým posuzován byl život. Bem patří
na příklad nezralý názor na manželství. Man
želé mají se rozejíti, jakmile ae počínají nuditi.
Tím blasána volná láska docela po sociálně
demokraticku. Již tato část hmotařského ná
zoru světového postačilu, aby jednotliví proroci
pokrokářští nebyli hoed tak beze všeho pova
žováni za vycházející slunce a již z této okol
nosti odbadovány důsledky, jaké by . měla
volná láska ve společenském životě. Vytčené
společenství názoru pokrokářského 8 učením
sociálních demokratů, kteří i jinde svými ne
horáznostmi odpazovali přátele klidného spu
lečenského vývoje, zavinilo, že souduá veřejnost
jala se pohlížeti na pokrokáře se střízlivou
nedůvěrou. Opětné uvažováno bylo o heslech
jejich, tíhnoucích k opravě všeho českého ži
vota, rozbojnění jeho a poznáno, že takovými
prostředky dosažení vytčených cílův oddaluje
8e do nekonečna. Sám Masaryk tehdy nedo
statečnosti tyto pokrokářům důrazně vytýkal
pravě, že jejich filosofická příprava, podho
tovka, jak říkají prý Rosové, jest slabá a že
blásiti se k názora materialistickému, jest
prostě anachronism. Ostatně sám rozum již

prra povídá, že dopustili se pokrokáři velikéchyby již svým mládím.. Reformovati, dávati
nové směry životu, nový obsah do stávajících
forem vlévatí, k tomu mohou se odvážiti lidé,
vyzbrojeni bohatými zkušenostmi, širokým roz
bledem a opatření takovými thbeoretickými po
znatky, jaž vyzkoušeny byly na cestách života.

Všeobecné hnutí pokrokové předcházelo
politické pokrokové straně, která dres rozdě
lena jest v několik odstínů. Politicky pokrokáře
ozpačiti dlužno jako radikály původu mlado
českého. Masaryk v „Nuší nynější krisi“ dí
aspoň toto: „jádro pokrokářů původně a od
počátku bylo mladočeské; mládež byla v po
sledních letech mladečeská (před tím tak
vždycky nebývalo) a mladočeské hunatí mocně
působilo zvláště v nejposlednějších letech na
mladé mysli. Která mládež by také na dloaho
vzdorovala radikálnímu proudění ?“ Skutečně
také za proceso 8 Omladinou strhla se prudká
přestřelka mezi „Národními Listy a „Časem,“
kdo že jest otcem Omladiny, ve které policie
zbytečně viděla revolacionářskou strana proti
bezpečnosti státa. Tehdy Masaryk mocné za
sábl do sporu a uvedlslova „Neodvislosti“:
„Mobli bychom věříti (tak pravila Neodvislost
asi týden před vyhlášením výjimečného stavu),
Ae twolndočeští poslanci ty, kteří ve smyslu
jejich řečí o nejradikálnější oposici jednali a
demonstrativně své smýšlení proti vládnoucímu

systému projevili, nechávají v -době oronásle
dování bes právní ochrany?“

Mnoho 'takó objasňuje skutečnost, še i
Jenda, jak po smrti jeho bylo zjištěno, Omla
dípo peněčně v procesu podporoval. Postapem
čssu však pokrokáří po stránce politické úplně
od Mladočecbů se oddělili, ano dnes namnoze
jsou jejich vášoivými odpůrci. Radikální státo
právníci s vůdcem drem Baxou, radikální po
krokáři, majíce v čele dra Hajna, základem
stran svýchstanovili aktuálnost státního práva,
které prý od Mladočechů bylo pohozeno. Kdo
dovede rozeznávat mezi tím, co jest skutečně
naším právem a tím, co jest politicky možné,
pozná haed, že odlišnost taktiky pokrokářův
od taktiky rmladočeské jest zároveň znamením
jejich nesdarů. Dnesstátoprávní myšlenka nemá
již té síly, aby podraziti mohla noby stranám
starším a nepostačí již dělati státoprávní po
litiku v aovinách a schůzách, jestliče lid není
zároveň poučen, kterými prostředky státní právo

o politice píší -Rašínovo „Slovo“ a „Osvěta
Lida“,

Uo do náboženství vybuchoval v prvých
dobách mezi pokrokáři strohý atheismus, jenž
dnes sice poněkud jest ztlumen, ale nicméně
s oposicí protináboženskou, zejména pak proti
katolickou setkáváme se aunich neustále. Vy
avětluje se to z převládajícího směra filosofie
positivistické. Tomuto stavn duševnímu říká
se také přesvědčení, jež záleží v tom, že ta
kový člověk z thejsma nic důkladněji nezná,
požehnání jeho v životě nezakusil a příkazy

-jeho byly mu příliš obtížné. A pravda jest také,
že náboženské názory vzděraných atheistů tvoří
se obyčejně za rozamové a povahové jejich
uevyspělosti.

Končíce krátký náčrt vývoje pokrokového
bnutí českého, doložme ještě, že v duševní vý
zbroji jeho mnoho jest z českého realismu.
Prakticky dosvědčuje to nejnovějí spojení strany
lidové (realistické) se stranou „Osvěty Lida“
a 8 jinými živly pokrokářskými, po různou
v vechách a na Moravě rozházenými. Prim
v tomto spojení kraje p. Alois Hajn, jenž za
tím účelem pořádá četné schůze, na nichž nat
nost nového útvara dokazaje. Samo sebou 8e
rozumí, že organisací nabudou pokrokáři větší
síly, než měli v dosavadní rozdrobenosti.

Upozorňujeme na nový útvar takó z té
příčiny, že budou z něho vycházeti sesílenější
útoky protikatolické. Bude to jedním z pod
statných rysů nové organisace, která nebude
nám vážiti a měřití stejně dle pravdy právě
tak, jako to nečinila jednotlivě před tím. Po
krokářská mysl dopadá vždy jen na jedno
stranu vážek, na stranu protikatolickou. A tak
den ode dne české poměry náboženské uklá
dají vůdčím dachům katolickým vážné povin
nosti. Nelze nic zakrývat, nebezbečenství roste,
a kdo zaspí, zahyne v bouři. Zaspati aesmíme.
Jest nám v pohyb uvésti všechoy zdroje sil,
setřásti otrlost, musíme zmnobonásobiti | bo
jovníky, musíme se starat o důkladnou obrana
a odstraňovat překážky, jež brání úspěchům.

Obrana.
V zájmu katolické obramy prospívá

orgán spolku sv. Bonifáce, měsíčník „Sv. Voj
těch“, čím dále lépe. Zvláště z obsahu posled
níbo dubnového čísla patrno, že pracují na ob
sabu Sv.Vojtěcha znamenití odborníci. Především
se nám zamlouvá věcná odpovéď na útoky, ji
miž stihal helvetský tisk P. J. F. Konečného
pro jeho přednáška o hesle „Pryč od Říma“,
kterou proslovil 23. února v Kolíně. K článzu
připojena v pravdě křesťanská slova: „Neob
viňujeme všecky Němce rakouské a české ze
zrady na víře a proti dynastii, nýbrž jen ty,
kteří štvou proti katolické církvi a rakouské
říši a kteří chtějí království české proměniti
D4 „praskou proviucii.“ Nepíšeme také proti
všemu evangelickéma lidu českému, ba ani ne
proti všem českým pánům pastorům, nýbrž jen
proti těm z nich, kteří proti nám štvou a
s všeněmeckými zrádci spolčení jsou. [ mezi
českými evangelíky je dosti lidí, kteří s boho
pustým štvaním proti nám katolíkům nesou
blasí a v pokoji 8 námi žijí. Proti takovým po
kojným evaogelíkům a jich dvojctihodným
pánům pastorům nebojajeme, ty rovněž na po
koji necháváme a jich prosíme, aby 8 námi
bojovali proti společnému nepříteli českému,
rakouskému a — biblickému.“

Sluší též důkladně si zapamatovati zú
myslné balamncení českých evangelíků, o němž
pojednáno v článku „O čem čeští evangelíci
chytře mlčí ?“

V dobnovém čísle Sv. Vojtěcha též pou
kázáno, že největší pověrečnost zavládla v Če
chách právě za věku protestantského; srovnána
zde lidumilná mravonka sv. Igoáce se zlobnými
výroky Latherovými proti kutolickým hodno
stářům; pojednáno o nepoctivých intrikách

jak idovský tisk podporuje manželské rozvody, atd.
Protikatolický tisk nepřestává proti Sv.

Vojtěcha bouřiti; poněvadž nemůže dokázati,
že by se v listě tomto lbalo, ulevuje si aspoň
hrabými slovy. Ale právě zloba nepřátel jest
nám svědectvím, že jest Sv. Vojtěch dobrým
bojovaíkem proti jejich lžím a prohbnanostem.
Jebliže strany protikatolické vydávají celé
spousty prolhavých letáků, jest zajisté zcela
včasno a potřebno, aby i katolíci měli na
obrana hromadně rozšířovaný časopis. A po
něvadě na členech spolku sv. Bonifáce žádá 60
oběť jen velice nepatrná, podpornjíne všichni
horlivě tento užitečný, obranný podnikl

(3) Nemapravitelní. Nezdá se, še by
v dobledném čase evangelické časopisy na zá
kladě pokročilých historických výzkomů chtěly
zmoudřeti; odvažují se proti vší zjištěné pravdě
bistorické znovu a znovu úmyslně klamati
prosté čtenáře blýsknavými, šosáckými frázemi
o té veliké dokonalosti protestantského „evan
gelia“. Vědí, že jim projde v liberální společ
nosti české všecko. Časopis „Hus“ (v dubnovém
čísle) ohřívá dávno odbytou lež: „Reformace
dala každému jednotlivéma křesťana nábožen
ské osvobození. Protestantismus jest právě od
porem, protestem, proti znásilňování aotoritou
církevní.“ Hnusl se nám stále opakovati slova,
jimiž Hus náboženský liberalismas naprosto
odsuzoval. Již jsme též častěji psali o velí
tostné inkvisici husitské; teké jsme poukázali,
jak Luther vášnivě stibal ty lidi, kteří 8 ním
ve všem nesouhlasili a jak veliký počet hranic
kalvínská inkvisice pod náboženskými svobodo
myslníky zapálila.

, Chceme však nyní poukázati blavně na
to, jak si počínají klerikální evangelíci vůči
tomu, kdo se odváží na jejich poťouchlé ta
jemnůstkářství a překrucování dějin pravdivě
posvítiti. Evangelík Karel Rohau proti fari
zejským frázím o svobodomyslnosti protestant
stva postavil v „Rozhledech“ několik zvláště
křiklavých příkladů protestantské násilnosti.
K toma připsal: „Gymaasiální studia odbyl
jsem na dřívějším evangelickém gymnasiu ně
meckém v Těšíně ve Slezsku, a žádný učitel
dějepisu, ani žádný z katechetů o katanství
Kalvínově se nám nezmínil; pravili pouze:
„fůbrte ein strenges Kirchen-Regiment“ (pro
vádél přísnou církevní kázeň). Co «namenala
ta přísná církevní kázeň, zvěděl jsem až v lé
tech drahně pozdějších — k velikému zděšení
svému jak nad věcí samou, tak nad prolhaností
svých učitelů — evangeliků.“

Toť se rozamí, že nastal mezi klerikálními
evangelíky obrovský poprask nad smělostí
Rohanovou. Evangelické listy tonuly v údivu nad
tou hroznou zradou. Jak by ne? Jeden ovan
gelík se opovážil místo kopání do katolíků po
svítiti na prohnanost helvetského tisku a od
praviti několik zvláště pošetilých frází helvet
ských, sestrojených na balamucení prostých
evangelíkův i důvěřivých katolíků. A ještě
dnes nemůže evangelický tisk zapomenoati Ro
hanovi, že jako pokrokový muž pověděl kus
nefalšované pravdy.

Poněvadž důkazy Rohanovy nedaly se
odkliditi žádným advokátským vykrucováním,
pomáhá si evangelický tisk z bryndy aspoň bru
bou střelbou. V témže dubnovém čísle „Hasa“
čteme totiž tuto příliš málo evangelická slova
o Rohanovi: „Nedávno iatelligent, železniční
úředník, z nevěry (!?), kaprice a hlavně z je
Šitnosti zplval a spolíčkoval český protestan
tism hůř, nežli Pána kdysi rota z ulic Jeruza
lémských.“

Tohle jest tedy Rohanovi odměnou za to,
že se snažil mezi evangelíky aspoň trochu
světla zanésti. Že poctivý evangelík uvedl proti
klerikálně-evangelickým Ižem nepopěrné histo
rické protidůvody, tu „Hus“, místo aby činil
pokání, sprostě Robana pomlonvá. Přirovnává
pravdy milovného evangelíka k Jerusalémské
rotě, nazývá jeho důvody prolhaně plváním a
políčkováním, vytýká mu ješitnost a nevěra.
Za to však „Hus“ neozval se nikdy proti těm
helvetským ohlupovatelům, kteří z fanatického
hněvu uveřejňovali nejzlomyslnější a prolhané
brožary proti katolické církvi. To už se ho
dilo „ovangelickéma“ „Hosovi“ znamenitě do
krámu. Pěkné to sebepoznání, zvláštní to po
kání! Evangelík, jenž se nebojí říci pravdu,
dopustil se dle logiky „Husa“ horšího zločiuu
než Jerusalémská rota, která týrala Krista
Pána. — Jest možno od těchto našich zarytých
nepřátel čekati nápravy?

Politický přehled.
Poslanecké sněmovně projednavší osnovu

zákona o vojenské přípřeži vastaly 11. dub
nem velikonoční prázdniny. — Zamítnut sně
movnou pilný návrh polský, aby ibned započato
bylo se stavbou průplavů. — Pro odpor soci
alistů předloha kongroová nebyla ihned bez
prvního čtení přikázána výbora. — Po dobu
nemoci dra Gautsche jmenován jeho zástapcem



jako předseda v ministerské radě ministr vnitra *r. Bylandt-Rheidt. — Schonererovci se usnesli,
že na českém sněmu nebudou obstrakcí pro
zatím překážet vyřízení prozatímního rozpočtu
a nouzového úvěru; jinak ale setrvají při ob
strakci, dokud nebude vyhověno všeněmeckým
požadavkům. — Nově zřízená něm. agrární
strana usnesla se, že příslušníci strany, kteří
mají mandát do říšské rady, masí vystoupit ze
stran, ku kterým nyní patří; podmínky Schó
pererovců úplně zamítla. Do armédy ra
kouské zavádějí se vojenské oddíly, vyzbrojené
strojovými puškami.

Císař vrátil se z Pešti do Vídně, aniž
krise uherská rozřešena. Nyní se pracoje na
oposiční adresse. Maďaři vybrožají odepřením
příspěvku na společný státní dlahb, nedosta
nou-li vlastní vojsko, armádní svoo řeč atd.

Císař Vilém II. na zpáteční cestě z Tan
geru sešel se v Neapoli s králem italským;
téhož dne měl schůzi anglický xrál Edouard VII.
8 presidentem franc. Loubetem.

V Rusku vnitřní nepokoje zatím pomalu
utachají. Zatčen byl myslivec cerův, právě
když neznámému vysvětloval, kdy a kam car
v Čarském Selu chodí na procházku.

Ruská armáda v Mandžursku ož soustře
děna, více neustupuje a sama útočí na Japonce.
Dovozpotravin,válečného materiálu pro armádu
mandžarskou díti se bude po Sev. Ledovém
moři. — Do 15. prosince 1904 mobilisováno
ruského vojska 442.050 mužů s 1350 děly;
8 lidmi, kteří už byli v Asii rozloženi, činilo
to 500.000 mužů. Odpočítáme-li od tohoto počtu
posádky v Port Arthuru, Vladivostoku, stráže
při dráze a dřívější ztráty, měl tedy Karopatkin
před Mukdenem 270.000 mužů. Pozornost ce
lého světa a rozechvění v Japonsku způsobilo
baltické loďstvo, které se uajednou objevilo
v moři Cínském. Rožděstvenský nečekal ani
na posilu čtvrtého loďstva baltickébo; má asi
vážnou příčinu, že vyrazil, prý aby zamezil ob
klíčení Vladivostoka, jinak připadá mu vlastně
úkol, aby zničil japonské loďstvo, které prý je
nyní slabší než raské. Prý už také srazila se
obě loďstva.

Rieger říkával: „Jen tím, že jsem již z mládí
byl hmotně neodvislý, že mi nebylo třeba obělovati
svůj čas a své síly k dobývání osobní, společenské
samostatnosti, neřkuli k dobývání chleba, bylo mi
možno účinkovali záhy v životě veřejném, uplatnili
se v něm a pracovati pro národ. Je-li kde třeba
úplné osobní i společenské neodvislosti, jest lo na
místě, chce-li kdo účinkovati veřejně. Kdo závisí od
lidí jiných, nemůže vždy jednalí svobodně a pouze
dle vlastního přesvědčení. Kdo neumí spravovati
jmění svého, nebude schopen spravovati záležitosti
jemu svěřené, cizí, a nemůže očekávati, že mu budou
lidé důvěřovati. Práce veřejná zakládá se na dů
věře spoluobčanů. Člověk vyrovnaný a uspořádaný
uvnitř ve své povaze, zevně bez zájmu o hmotný
zisk, smí se odvážiti pokusu pracovati o záležitostech
národa.“

V. Cervinka ve Vlčkově Osvětě č. 4.: Vapo
mínka na dr. F. L. Riegra.

Zprávy místní a z kraje.
Kanenická generální visitace a adí

lení sv. biřmování. Kanonicky visitovány budou letos
ve vikariátu kosteleckém: dne 4. května Brandýs n.
U., 5.Česká Libchava, 6. Cuelav, 7. Potštýn, 8. Hnát
nice, 9. Písečná, 10. Sopotnice, 11. a 12. Kostelec n.
0., 13. Chleny, 14. Častolovice, 16. Borohrádek, 16.
Jelení, 17. Týniště n. O., 18. Voděrady, 19. Lično ;
ve vikariátu rychnovském: 20. a 21. května Rychnov
n. K., 22. Javornice, 23. Lukavice, 24, Liberk, 25.
Bělá, 26. Černíkovice, 27. Skubrov, 28. Vamberk, 29.
Dobré, 30. Bílý Ujezd; 31. Solnice; dne 1. června
Velký Ouřím, 2. Velká Zdobnice, 3. Kačerov, 4. Ne
beská Rybná, 5. Říčky; ve vikariátu králickém due
6. června Rokytnice, 7. Bárnvald, 8. Kunštát, 9. Bar
tošovice, 10. Pěčín, 23. a 24. Žamberk, 25. Německá
Rybná, 26. České Petrovice, 37. Slatina, 28. Klášterec,
29. Kanvald, dne 30. června a 1. Července Kyšperk.
2. července Nekoř, 3. Těchonín, 4. Mladkov, 5. a 6.
Králíky, 7. Červený Potok, 8. Bořikovice,'9. služby
Boší v poutním chrámu na HořeMatkyBoží a Králík.

Strosamayerova oslava a puritán.
V „Osvětě lidu“ vystupuje opět kalvínský puritán
v roli reformátora při avém referátě o oslavě 90letých
narosenin biskupa Strosemayera v bisk. Borromeu.
Mezi řídkými totiž spolky a ústavy, které si povšimly
90letých narozenin velikého Slovana Strosemayera,
bylo hradecké Borromeum, které nepořádalo póvecko
hudební a řečnickou akademii na počest Strosamayerovu
dne 2. dubna b. r., tedy v době, kdy se Strosemayer
těšil ještě dobrému zdraví, neboť teprv 7. dubna došly
zprávy o smrtelné nemoci jeho. Akademie vedle 7
vážných čísel vykazovala též jednu pěveckou skladbu
žertovného rázu, ač komika Pauknerova „Spiknatí
v Chroustovicích“ je úplně bezvadnáa čistě salonního
rázu. A toto komické číslo připouštěla přece radost
nad svěžestí 90letého Strosemayera. Paritánský kritik
těžce nesa, že oslava platila Strosemayerovi a ne ně
jakému germanisujícímu snporintendentu Haasovi, otřel
se zase O „klerikální pedagogiku“, jakoby nedovedla
ani uspořádati oslavu zaslonžilých mužů způsobem
vedělanců důstojným. Ovšem k vůli dojmu si zalhal,
že prý byl oslavován „umírající Strossmayer“ komickou |

švandou. Inu, pánové přičítejí klerikálům fortelnou
zásada „účel poevěcaje prostředky“, ale sami ji velmí
piloě praktikují. Běží li o klerikále, můžeš si selhati,
praví pokrokový puritán, ale při tom obvíňuj napa
deného, že on vlastně je tím vinníkem. Stará to prak
tika vykoukanýchpánů.

Inspekce ma obchodní akademii
v Hradci Královéprovedena byla tento týdem p. dv.
radou prof. Alb. Bráfem a ministr. sekretářem Dla
bačem.

Spolek českýchprůmyslníků textil
mích konel 9. t. m. v Hradci Král. valnou hromadu,
kteréž se účastnili průmyslníciz Náchodeka,Semiluka,
Králové Dvorska atd. Město Hradoc Král. zastoapeno
pp. Pilnáčkem a Colliuem, okres. výbor p. V. Mo
rávkom; přítomen 1 p. místodrž. radu Steinfeld atd.
Schůzi zabájil předseda p. J. Bartoň, továrník z Ná
cboda a nastínil stručně působnost spolku v minu
lých dvou letech. Výroční zpráva pojednávala dů
kladně o stava průmyslu bavinářekého, Inéřekého,
vinařského a hedvábnického. Přijata pak resoluce, aby
zřízeno bylo všestranné spojení telefonní a uad doua
vadním strannickým jednáním obchodní a živnost. ko
mory v Liberci vyslovena nelibost. Nato dr. Pilbauer
referoval o vládním programu dělnického pojišťování
u dr. Prejes o nové obchodní amlouvé rakousko-ně
mecké. Volbami uchůze ukončena. Účastníci po návštěvě
nové budovy Zálož. úvěrního Ústavu vešli ne ke po
lečnému obeda v Grand Hotelu, při němě na Ústřední
Matici Školskou vybráno 22160 K.

Panorama Národní Jednoty Neve
ročeské v Hradel Král. Příštítýdenod 15.
do 22. dabua 1905 vystaveno bade 5U ukvostných
obrazů „Velká Britanie“ (Anglie a Škoteko) v pano
ramé Národní Jednoty Severočeské v bývalém klášteře
za kostelem sv. Ducha. Z obrazů uvadíme: Londýn,
Liverpool, Edioburg. Jezera Achray a Lomand. Mosty.
Vodopády atd. Kolekce tato zastuhoje povšimnatí a
hojné navštěvy. Veškerý Čistý výnos výhradně na
podporu českých menšin.

Píseomní zkoušky matnritmí nastřed
ních školách v Hradci Králové a vůbec na všech če
ských středních školách v král. Českém konají ue od
1.—6. května.

Jaro víc a vícehlásí se k životu Mrazyv mi
nulém týdnu nezanechaly na zelenajících se jiš keřích
téméf ani stopy: angrešt a rybíz stkví se v plné zo
lení. Mrazem způsobena škoda použe na tu a tam
vysázeném salátu. Práce v polích po většině už také
skončena. Na horách ovšem jsou ještě spousty sněho.
V neděli jevil se úchvatný pohled na | zasněžené
Krkonoše a bory Orlické.

Osobní. Odbor „Hrvatskoga stenografskoga
dražstva v Zagrebu“ jmenoval p. dr. A. Radolfa,
advokáta v Hradci Král., svým čestným členem. —
Pan MUC. František Boaz, rodilý z Velké Jesenice
v Čechách, byl dne 11. dubna t. r. 0 11, hod. dopol.
ve velké aule steroslavného vysokého učení Karlo

Krdinandova veřejně povýšen na doktora veškeréholékařství.

státní stipomdla vo výši 400 K zadají 20
na c. k. odborné škole pro umělecké zámečnictví
v Hradci Králové. Žadatelé pdejtež žádosti o stipen
dia ta, atilisované na c. k. ministerstvo vyačování a
adressované na ředitelství odborné školy v Hradci
Králové do 15. května t. r. Při udělování stipendií
těch dá se přednost v prvé řadě těm, kdož ue jiš ře
meslu zámečnickéma vyučili, při tom pilně navštěro
vali a s dobrým prospěchem odbyli školu pokračovací;
v druhé řadě žadatelům, kteří alespoň po dva roky
byli v učení a při tom pilně školu pokračovací nav
štěvovali a konečně těm, kdož se nemohou vykásati
leda předvzděláním, jehož nabyli na škole měšťanské,
Při atejné kvalifikaci dává se přednost synům zámeč
níků, kovářů, po případě příslušníků spřízněných ře
mesel. K žádostem přiloženy buďtež následující do
klady: 1.) křestný list, 2) list domovský, 3.) výnčný
list, pokud ovšem žadatel má za vyučenou, 4.) vy
avědčeníškolní,po případěionozeškoly pokračovací,
a konečně vysvědčení chudoby nebo nemajetnosti ro
dičů šadatelových.

Již to opět začíná. Každýmjarem chodí
vají vojáci na cvičiště za bývalou Moravskou bránu
k Novéma Hradci Král. A ta se často rostáhnon po
celé cestě, že proti jdoucí musejí se bráti při samém

příkopu: Vedle toho pokřikují vojáci na lidi, obzvláštědyš jde nějaké děvče neb ženská sama. Snad by
mohli důstojníci při svých odděleních takové neplechy
zakázat, a v úských místech, obzvláště když je bláto,
nařídit, aby se šlo po dvou a ne ve čtyřstapu. Tento
týden dokonce jistý ohňostrůjce cvičil ij na silnici
a kanony. Pomalu aby se člověk vojákům vyhýbal na
sto honů, ač právě oni jako obránci vlasti mají jíti
obecenstvu dle možnosti « největší ochotou vatřic.

Spořitelna Kralohradecká ale41.vý
roční své zprávy má vkladů 11,809.363'21 K, půjček
hypotečních dala 9,751.40877 K, reservní fond činí
686.866-82 K, v r. 1904 uloženo 2,118.854:08 K zisk
za r. 1904 jest 60.15442 K, koncem r. 1904 vklada
telů 9384. Vklady na knížky přijímají se v neobme
zené výši, | K počínajíc, a úrokují se bez rosdíla
3"/49/,. Půjčaje na hypotéky s úmorem libovolným na
úrok 4/4. Za vklady ručí veškerá aktiva korun
12,745.96356 a vlastní jmění spořitelny K 841.906-73

K akeré jmění a příjmy král. věn. města Hradceové.

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové, zapsané společenstvos račením obmezo
ným, konala svoji [. řádnou valnou hromadu dne 2.
dubna t. r. v místnostech společenstva. Říditel ústavu
pan Vávra přednesl řádné valné bromadě zprávu
o činnosti ústava. Dle této zprávy činnost ústavu,
ač teprv od dabna lonského roku působí, jest utěšu
jící. Za leden, úmor a březen letoš. roku činíčistý
sisk 2.791-49 K. Zápůjčky jsou dobře umístěny, za
výkony fankcionářů nevyplaceno šádné odměny. Ústav
jest čile žadateli vyhledáván. Za prvních 8 a půl mě
síců došlo 9.616 dopisů, vypraveno 13.845. Úředníků
kromě ředitele jest 7 a sluha. V r. 1904 přistoupilo

727 členů, vystoupilo 7, koncem roku zbylo tedy 720
členů s botové aplacenými podíly 18.978 K; eimo to
113 členů dlahoje ještě 2.360 K. Členové račí mimo
to ještě obnosem dvojnásobným, takše záruka spole
čenstva činí 68.905 K. V r. 1904 půjčeno 74.971-26 K,
eplaceno 29.615:40 K. Dle zprávy p. Melichara, člena
dozorčí rady, vedení banky jest bezvadné. Účty vy
kazají: a) Aktiva: Hotovost pokladní K 9.624-45,zá
půjčky K 45.445.79, uložené přebytky K 17111, in
ventář K 2.442-82, zálohy K 5829-90,zásoby K 360—,
nedoplacené úroky K 7:46, předem placené úroky (re
eskont) K 6650, dlužné poplatky K 546 —, tiskopiey
K 1.509 956; b) Paasiva: Vklady K 80.94180, členské
podíly K 180975—, úroky přeplacené K 40168, re
eskont K 1002976, zisk 1066-65.— Celková záruka
ústava dne 31. března t. r. obnáší plných K 80.000—.

Z Jednoty katol. tovaryčů vHradel
Král. V jednotě přednášel p. Dr. Rel dne 7. t.
m. „0 úrčení člověka“, kteráž přednáška byla pří
pravou na velikonoční ev. přijímání, k němaž při
stoupila jednota korporativně v neděli dne 9. t. ©.
v kapli sv. Josefa. — Zimní saisopu ukoučí jednote
zábavným večírkem dne 30. dubna, při němž bude
vedle budebních skladeb provedsna veselobra „Tři
doktoři“,

Z Prašského Předměstí. A zasou nás
pobnatí — tentokrát pro variaci trochu jiného žánru.
Minolý týden udělovány u nás noazové podpory. 0
různé kritiky při tak důležité akci ovšem nebylo nouze.
A tak začaly proskakovat řeči, že prý malí poplat
níci vůbec neoodrželi předběžných zpráv, aby se mohli
o podporu blásiti; za to však prý zámožnější kama
rádi Vodičkovi byli přátelsky podělení tačnějšími
sousty; když se pak hlásili chudí wapoň dodatečné o
psběrky, odešli s prázdnou. Prý už nic nezbývá.
Pane Vodičko, podejte nám o všem pravdivý referát,
aby zlé huby omlkly! Jak jsme již jednou napsali:
jde nám vždy o zjištění nestranué pravdy obecních
záležitostí Vašich, af už informace přijdo se strany
kterékoliv. Cbueme podporovat jen pravdu o právo.
A ještě lépe bude, požádáte-li sl, ©. k. okresní bejt

byla úředuě vyšetřena! Cítíte-li, že jste jednal úplné
správně, umlčíte tak odvážlivé jazyky nejlepším způ
sobem. Když se jednalo v sousedních Plotiátích o
rozdávání nouzových podpor, bylo k potřebě noozáků
přihlíženo bedlivě. Dali jste si u Vás taky dostatečnou
starost, aby byli právě lidé nejpotřebnějšíuapokojeni?

Východočeská výstava v Pardubi
cích = r. 1908. Teprve 9. t. m. konalase konečná

echůze výstavního výboru. Celkový příjem činil220.027-81K, vydání 216.362-70,přebytekjevínetedy
3665'11 K. Vystavovatelů bylo přes 1500, návštěvníků
bylo přes čtvrt milionu. Usnesením výbora použije se
čistého zisku částečně na zřízení cestovního stipendia
pro anaživé mladé živnostníky.

Z Častelevie. Katol. lid. spolek pro Často
lovice a okolí pořádá v neděli dne 16. dubna 1905
v hostinci „U Iva“ divudelní hra „Obětovaná“, aneb
cti otce svého. Činohra o 4 jednáních. Napsal Karel
F. Štětka. Začátek o půl 8. hodině. Dítky školní
nemají přístopu.

Panu měiteli Pádoví odělajeme,že jsme
chtěli vysvětlení, nikoli pouhé popření. Paragrafem 19.
dá se bojovati velice snadno. Žerty tropiti si z Vás
nám ani nenapadlo. Ale byl li jate nechápavý a bál-li
se Vašeho pokrokového dapnutí každý, postarali jsme
se o trochu světla aspoň prostřednictvím tiskn, aby
sa vědělo, že ten mnohý pokrokový pán příliš málo
pravého pokroku v hlavě nosí. A že nevíte, proč jste
přeložen? Nedělejte čtveráka | Snad přeceznáte aspoň
tolik, co my. A máte-li pamět tak krátkou, můžeme
sačíti debata od repeticee. Materiála k delší
rozpravě máme dost. Uložilijeme jej zatím ad
akta, myslíce, že sepoň nyní budete trochu obezřelejší.
Leč dle Vašich neobratných osobních útoku tak trochu
pozorujeme, še naše mínění o Vaší rozvaze selhalo.
Ale my opakujeme znovu, že se dovedeme proti pří
padným polemikám velmi dobře bájiti. Jeme k boji
připravení líp, než si myslíte.

Jak se v B. dělili. ObciB.naNechanicku
přiřčeno z nouzové akce 700 K podpory. Z toho do
stali ovšem nejvíce statkáři, rolníci a výměnkáři, kteří
mají několik tisíc na kapitéle a 600 K ročně vý
měnku. Rolníci brali dva až 12 hektolitrů ovsa. Jistý
výměnkář vzal si pytel nejlepší mouky, jiný odnášel
homoli cakra, kávu 2 různé „živobytí“. Baráčníkům
pak a podruhům, kteří nejvíce podpory potřebovali,
dostalo se po půldruhém litra ovaa, téč pokrutiny byly
pro ně dobré; snad aby ve akromnosti své nezapo
mněli, že hovádkům dostačí k oslasení života litr
chutného ovsa a trochu pokratin. Třeba se tady enad
rozdělovala podpora dle rozsahu škody, přece tako
véto dělení vzbuzuje věra aa neprospěch obce mnoho
chmarných myšlenek v chudém lidu.

Nové Raiffeisemevky zřízeny na Chlu
mecku přičiněním p. řídícího učitele L. Nágla a také
činnost svou uš započaly: 26. března Raiffeisenka pro
Káranice a Chudeřice a drubá 26. ve Staré Vodě.

Ze Žlunie. Katolicko- politická©vzdělávací

beseda pro Žlunice a „polí řádá dne 24. dubna 1905v hostinci p. Jana Jezdinekého ve prospěch pokladny
sboru dobrovolných hasičů ve Žlunicích divadelní

ředetavení: „Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu.“
idová hra o sedmi odděleních ee zpěvy. Die stejno

jmenné povídky Václava Kosmáka apravil Jan Fróblich.
Začátek o půl 8. hod. večer.

Pěstování léčivýcha aromatických
restlim věnuje se zvlášť velká posornost ne Žam
bersku. Tamní okresní školní rada sakoapila pro
všechny školní knihovny v okresu knihu Leopolda M.
Zoithamera „Kořenité rostliny“ vydanou nákladem
Reinwartovým v Praze, aby tento důležitý spiu dostal
se mezi lid a podporoval akci předsedy okr. škol.



"rady pana c. k. okr. Dormnně Vojáčka za zavedenívýsosného půstování ých a aromatických rostlin
v okresu šemberském. — | Témožš podařilo se letos
vymoci od zemědělské rady pro království České obnos
100 K na sakonpení semen po případě sazenic těchto

"bylin a badou později rozeslána politickým úřadem
vyzvání k přibláškám o ně.

Občanská záložna v Bychnově n. K.
dle výroční správy sa rok 1904 dele půjček na směn
kách 267.675:47 K, na bypotekách 889.92780 K, vkladů
od 1167 vkladatelů jest 1,380.819:95 K, závodních po
dílů od 433 členů 1,830.91900 K, rnčící kapitál činí
238.408-80 K, číst, ziska z r. 1904 jest 6543'17 K.
Záložna podrobena prohlídce „Jednoty záložen“.

Z Kolína nad Labem. Obecnípoměry
snojou se dále ve snamení horké kaše volební. Do
voleb hodlají zasáhnonti činně i naši sociální demo
kraté, doufajíce, áe ve třetím uboru podaří se jim ulo
viti mandáty. A obě volební stranynabízejí jim ruku,
hodlajíce v nich získati své sgitátory. Nebude-li v celé
akci učiněn náblý obrat, budeme svědky voleb nic si
nezadávajících před volbami maďarskými. Třeba ovšem
ta říci, že tobo věsho Kolín nedusil býti jevištěm,
kdyby bývalé vedoucí krahy méně upjatě se stavěly
proti občanetvu. Není ovšem divu, že v takových po
měrech' těžko lze se dařiti práci nějaké významnější
a tak na př. do světa s hlukem poštěná myšlenka
okresní výstavy počíná nápadně chladnoati a počínají
couvati i tí, kteří na prvém místě jsou povoláni o zdárné
provedení její se starati —- jako na př. Řemeslnická
beseda. Přišlo na naše slova, še akce ta byla trochu
ukvapena, zvláště když Kolín tak podivně se zachoval
při výstavách sousedních měst. Než li hmotnou škodu,
lépe odlošiti celou szálešitost na dobu vhodnější.

Z Kutné Hery. Již jedenkrátejsme opo
zornili na to, že pověstná kolínská „Česká Stráž“ po
číná stříkati jedovatou sliooau po Kutné Hoře, přiná
šejíc překroncené a tendenční zprávy, při Čemž jest jí
každý klep dobrý V posledním čísle otírá se v rabrice
z Kutné Hory způsobem neslušným o „Obnova“. Píše
v affeře Katílkově: „Pak vyšlo na jevo, že s „Labskými
Proudy“ stejně pracovala biskupská „Obnova“ právě
jeko v Kolíně“ Ptáme- se, jak pracovala, snad ona
donášela p. Kutílkovi, ona ho štvala proti parkmistru
Moravcovi, ona vynášela zprávy z městské rady. Pa
trno, že vytryskla tu stará zášť proti časopisu našemu
z onohopéra, které, dokud nebyla „Česká Stráž“, stejně
radostaě ve štvanicích obslubovalo „Podvysocké listy.“
Jest-li „Obnova“ před lety přinesla články o hospo
dářetví pivovarském, měla k tomu své příčiny a bylo
přece mošino ji tehdy atíbati, když to nebylo pravdou,
ud té doby „Obnova“ však nechala pány, vědouc, že
si to vyrovnají sami mezi sebou ku avé škodě, pří
padně hanbě Nám jednalo se vždy o věc a De o to,
oč se jedná „České Stráži“, která projevuje vědy di
vokou škodolibost, když jejímu protivníku přihodí ee
cos nemilého. Proto poměry nypější v Kutné Hoře ne
vynatily nám ani jediný úeměv radosti, naopak lita
jeme jich, vědouce, že v takových poměrech obyčejně
daří se nejlépe našim úhlavním nepřátelům. Zdá se,
že referent čerpal toliko z našeho místního orgánu a
tak způsobil nám nevídané divadlo, že ten orgán,
kterému jinak jeho strana nemůže přijíti na jméno,
stává ae informační kanceláří novinek kutuoborských.

. Jeme svědavi, co tomu „Podvysocké listy“ řeknou,
které přece bojují v posledním čísle o očistu svých
řad, co tomu řekne i p. parkmistr Macháček, pro nějž
nejednou láme kopí realista, pokrokář! Čí snad tímhle
se mají osvěšiti šiky strany svobodomyslné? Nechceme
tomu věřiti, znajíce amýšlení předáků strany avobodo
myslné a tak koketství kolínské hotery zůstane bez
pověimoutí.

K té správě = Velké Řetevé. Nyní
jest nám vysvětleno, že zprávu v předešlém čísle paal
podvodník, který se podepsal nepoctivě „Václav Kolář,
farář.“ | Napsal zprávu tak pokrytecky, že | bylo
nezasvěcenci téžko uhodnonti pravý úmysl. Nyní se nám
dostává informace od uamébo dp. faráře. Besídka
ona nebyla vystavěna pro zvláštní pohodlí, ale z té
příčiny, že duchovní aprávce k vůli avéma zdraví ú
řadoval v suché besídce místo ve vlbké a nezdravé

farní budově. Také v oné noci dp. farář sladce ne
dřímal, ale i tebdy musil obětovati noc piloému pí
saření; slyšel tedy o 11. hodině noční ránu způso=
benou zbořením besídky a také ihned ven vyšel.
Jelikož však zná odvaha pěkterých zdejších raudá
-listů, ka zbroucené besldce ani se neodvážil jíti. Noc
"tmavá nebyla a proto ihned oknem postřebl, co Be
stalo. — Když však už poťouchlý pisatel chtěl veřej

„nost něčím na Velkou Řetovou upozorniti, jest zvláštní,
že se nezmínil o vyloupení zdejší pošty zlodějem,
který patrně dobře věděl, kde se větší obnosy uscho
vávají, s tedy člověkem zdejším. To byla také velice

„snemilá příhoda“. Není teké dopisovateli známo nic
o tom, jak v známé.u hostinci svlékli obohého tkalce
do naha, provazy jej přivázali a tropili s vím věci
přímo zvířecí? Také to pisatel nenapesl, jak v jiném
hostinci občané napodobovali posměšně měi sv. a ká

„zání. O tom také mlčí, še ve Vel. Řetové není řádné
ponůcky, není strážníka a jak se nyní zachází s chu
dobiucem + šlechetným děkanem Bohbdanečským zalo
-žepým! — A když se osmělí místní farář sesurovělost
mravů kárati, vyhrožuje se mu vytlučením oken a
kamenováním. -Po rozbití besídky asi randalisté při
kročí ještě ke „kulturnějšímu“ činu. Každý ze sou
sedních obcí lituje faráře, který se sem dostane; jest
zde pravým mučedníkem. Není divu, že jeden již
praesentovaný farář raději se Velké Řetové odřekl,
když se dověděl, co by ade skusil. —- Poznamená
%áme ještě, že předešlý dopis byl psán rukou intel
ligenta, elegantně, bez pravopisných chyb. Jest to
tadíž divné znamení doby, má-li intelligent radost 20
skutku task zpostlého a zpenšívá-Ji jména forářova Ds
jeho škodu.

Z Čáslavě. Minulepřineslijsme potěšítelnou
„správa o založení velenutného spolku pro obnovu pa

mátného chráma Páně, dnes přinášíme neméně potě
šitelnou správa o salofení místního odboru spolku
pro potírání taberkulosy. Na podnět p. c. kr. místo
držitelského rady K. Krejčíhosešla se v noděli dne
9. dabna v zasedací síni městeké radnice celá řada
přednostů vlivoplných korporací a závodů s četným
obecenstvem, aby porokovali o důležitosti oné akce,
která zahájena byla z Prahy. Pan míst. rada přivítav
přítomné, konstatuje s potěšením, že všecka veřejnost
Čáslavského kraje vyslala sem své zástapce, uznávajíc
tak důlešitost toho eminentně homanního spolku. Ode
vzdávaje slovo p. okr. lékaři Dr. Blochovi, prosil, aby
shromáždění laskavě vyslechlo důvody, které i u nás
vedly k zalofení odboru. Pan Dr. Bloch načrtává
krátce bistorii tuberkulosy a jejího léčení a uvádí
četné praktické případy, jsk zboubná jeat tato nemuc.
Po něm ojal ae slova p. Dr. Tesař a mluví o ochraně

jest, aby používala proti ní prostředků theoretických,
vzdělávání, poučováuí atd. a jednak i praktických, sta
věním podmínek, které nemoc tato buď paralysují neb
hubí. Obě řečí přijaty s pochralou. Na to čton ve sta
Dovy spolko, kayž shromáždění ae vyjádřili, aby byl
ibned konstitnován. Členem možno býti boď zakláda
jícím s 200 K jednou pro vědy, neb činným se 4 K
ročně, neb přispívajícím s 2 K. Spolu zvolen byl do
zařízujícího komité sa předseda p. míst. rada a do
výboru 26 pánů, kteří podle potřeby mohou jiné ještě
kooptovati. Spola vyjádřen byl dík, že zdejší okresní
výbor vyšel snahám odboru vstříc, zřídiv při okrewní
nemocnici pavilon pro tuberkulosní. V nejkrásnější
náladě rozcbázeli se účastníci a dle přítomných pánů
lze právem souditi, že tato akce bude míti účinek
zdárný, neboť oni svým vlivaplným postavením mohvu
zaopatřiti hojoě i morální i hmotné podpory.

Z Libětátm. Zdejší Katolická Jednota pořá
dala dne 9. duboa divadelní předatavení: „Pro lásku
a slávu.“ Obraz zo života ve 3 jednáních od J. V.
z Finberka. Provedení kusu bylo zdařilé, výprava ko
stamní pěkná a Časovému ději úplně přiměřená. Celý
personál dámský i panský bleděl provésti úloba evoji
dokonale, což se mu též skutečně podařilo a bojným
potleskem odměněn byl. Návštěva vzdor nepříznivému
počasí byla velice četná, svědčící o eympatii, které se

oa náš po celém okolí těší. Další činnosti Zdař1

-Rozmanitosti.
Upozorměnmí. Za příčinousvátků veliko

nočních příští číslo „Obnovy“ vydáno bude již na
Zelený čtvrtek ; prosíme proto o včasné zaslání zpráv.

Osnova zákona © úpravě platů a
pomsí duchovenstva konečně11. t. m. předlo
žena vládou poslanecké sněmovně. Ale vládní předloha
tato zklamala očekávání kněžetva; zvlášť na nižší
duchovanstvo pamatováno poměrně velmi malými pří
davky, jest to holá žebrácká almužna. Nezbývá kněžstvu,
než podati důrazný protest! V hlavních městech mají
míti faráři dle osnovy platu 3400 K, kaplani 1100 K,
v obvoda 15 km od hlavních měst a v městech přes
5000 obyv. faráři 2000 K, kaplani 1100 K, všade
jinde faráři 1800 K, kaplaní 1000 K. Farářům zvýšen
plat jen o 200—400 K, kaplanům o 300 K. Vedle
toho zavádí se 2 kvinkvenálky po 100 K a 3 decinálky

200 K; administrátorům přidáno 120—1650K. Pense
dostane farář do 10 roků 1000 K, exposita a kaplan
800 K, do 20 roků farář 1200 K, exposita 1000 K,
kaplan 970 K, do 80 roků farář 1400 K, exposita
1200 K, kaplan 100) K atd. Ministerstvo může kon
gruu zvýšiti nebo uděliti případné beneficiam. K ná.
vrhu konsistoře může se zvýšení zrašiti na čas nebo
na vždy. Zvýšení rozvrženo celkem na 7 let. R. 1906
zvýší se kongraa toliko polovici kaplanů a pensistů,
r. 1907 drahé polovici. Farářům počne zvýšení r. 1908
a 1909; kvinkvenálky ještě později. První čtení ve
sněmovně bude až v květnu. Do té doby spojenéma
úsilí podaří se snad ještě něco zlepšiti.

Nová memec šíříseprávěz pruskéhoSlezaka
na Moravu, kde v Mor. Ostravě, Vítkovicích i na Hra
nicku vyskytlo se několik případů ztrnalosti šíje,
z nichž některé skončily smrtí. Prvé stopy této nemoci
objevily se před 100 lety v Ženevě, současně v Italii,
Dánsku, Vel. Britanii, Německa, Africe a Sev. Ame
rice; v letech 1854—64 řádila kratě ve Švédska,
Norsko a Holandska. Nemoc teto zachvacuje nejvíce
děti a mladé lidi do 30 let a obyčejně vyskytuje ae
v dělnických staveních a kasárnách. Za příčinu uvádí
se přepínání sil, chudoba a bída, přenášením však se
příliš nerozšiřaje. Nemoc způsobena bývá malým ba
cilem. Vrcholí zánětem mozkové a míšní blány. Za
chvácené dítě pocítí hroznou bolest v hlavě. Jiný
příznak jeví se zvracením a třetí vlastním ztrnatím
šíje, která jest zcela tuhá a nehybná. Každé otočení
hlavy na strana působí nesmírné bolesti. Nemocný
podlehne nemoci často již ve třech hodinách, někdy
až po několika týdnech. Kdo nemoc přestál, stává se
často ubožákem; vodnatelnost hlavy, hluchota nebo
slepota bývají následkem. Nemoc objevuje se zvlášť
v simě a na jaře. Hlavoě třeba býti opatrným při
rýmě, která nemoc podporaje. Nejlepší ochranou proti

to nemoci jest řádná životospráva a statečná mysl.

(8)Kočlánkům: Jest potřeba obratu.
Vzhledem k úvodnímu článku v minulém čísle „Ob
novy“ konstatuji, že není mezi mnou a p. pisstelem
jeho šádného rozporu. Mluvil jsem výhradně jen o
říšské radě, kdeš česká obstrakce pru zrušení jazy
kových nařízení povstala a protestoval jsem proti
výsvě, jež opětně vyvolává obstrakci pro ten případ,
jestliže ony dva české požadavky nebudou vládou
splněny. Obstrukcí na říšské radě schneme a Němci
tuční, zvýšujíce jen neustále své požadavky. Proto
přimlouval jsem se, aby poslanci naši přijali, jestliže
ministerský úřad bude jim nabízen. To podepisujei p.
pisatel (14). Jinek ovšem věc se má, bledíme-li k mošné
obstrakci na českém sněmu. K té okolnosti jsem ve
své úvaze nehleděl v tom domnění, že vláda, masí-li
dospěti ku pravidelnému životu parlamentnímu, sama
vlivem svým obstrakci německou ns českém sněmě
zamezí. Mínil jsem tak proto, že vzhledem k nesnadné

sitaaci v Uhrách, frivolní německou obstrakci v Praze
vlivní činitelé sakřiknou, neboť mlčeti znamenalo by
tolik, jako vše vydati již v plen a choutky těch, kteří
spskalují na rozklad Rakouska. Nebode-li Němcům
v obstrakci zabráněno, samosebou še rozumí, že naši
ve Vídni k toma mičeti nesmějí. A to podepisují zase já.

Pre domácnost. Pečivo velikonoční.
(Boránek si. Kristinky.) Odváží ose pět vajec, Co váší
vejce, tolik se dá též cukru a rovněž tůlik mouky,
které se může lžíce přidati. Na mísu dá ee pět lontků,
odvážený cakr a dvě celá vejce a tře se to půl ho
diny. Pak se udělá z pěti bílků eníb a přidá se sou
Časně e moukou k smíšenině. Pro chuť se dá lžička
jemuě uwekané citronové kůry, pětrozetroabaných hoř
kých mandlí, hmota sezlehka zamíchá a vleje do
kamenné beránkové formy, která as dobře máslem vy
mažea žemličkou vysype. Peče se v teplejší troubě
jednu hodinu a aice */, hodiny, hlavičkou do předu a
pak */, hodiny hlavičkva do zada, neboť trouba oby
čejně vzadu více peče a snadno by ae hlavička při
pálila. Když se beránek za © hodiny obrací, může se
vrchní Část formy sojmonti, abychom viděli, jak se
peče. Pečený beránek se z formy vyklopí, postaví na
prkénko a připraví se následující poleva: Dra bílky
se tron se !/ kg tlačeného cakru 1, hodiny; tímto
ledem se celý beránek pomaže, do úst se mu dá kou
wek špejlu, též do oček se špejiky napíchnou, abychom
viděli, kde se mají očka dělati, Na hřbetě ae udělá
asi dvě stotiny hladký prab, též ocásek, jak jest od
formy vytisknutý, se hladce nožem urovuá; ostatní
však se špičkou nože rozvlní jako beránčí vlna, což
velice pěkně vyhlíží. Na hlavě mezi oušky může se
též hladce urovnat. Když beránek oschnul, vyndají se
zočí špejiky a dají se tam omělá modrá očka; když
není jiného, mohou se udělati z umělých pomněnek.
Prostřední žlutá tečka se malinko inkoustem počerní
a očko je hotovo. Do úst dá se zelený umělý lístek,
na podlouhlou mísu se drobně nastříhá zelený papír
a beránek jest ním kolem obložen, jakoby seděl v trávě,
do něhož se může ještě nějaký bílý kvítek zastrčiti.
Na krk se mu dá hezká stužka. Jest to chutnépečivo,
dlouho vydrží a jest okrasou velikonočního stolu. Zá
leží na tvarn formy, aby totiž nebyla příliš velká hla
vička a proto se při kapování formy hledí k scuměr
nosti. — Mazance. Dvacet pět dkg másla se roz
drobí v jednom kg mouky, přidá ae k tomu 4'/, dkg
zmlazených kvaonic, 4 žloutky, 16 dkg tlučeného ca
kru, lžíce voli, 3 rozatrouhané bořké mandle, lžička
jemně usekané citronové kůry a mléka tolik, aby bylo
hodně tuhé těsto, které se tak dlouho prodělává, až
se mísy necbytá. Pak se tam přimíchá 10 dkg oeka
ných mandlí, 14 dkg hrozinek, těsto se nechá vyky
nout, načež se utvoří dva bochánky a opět se nechají
kynout. Když ae dávají do trouby péci, pomažou se
rozklepaným vejcem, nahoře se nožem lehce nařízne
kříž a pekou se v teplejší troubě *, hodiny. — Je
mnější mazance. Upotřebí se jeden kg mouky,
30 dkg másla, 20 dkg cakru, pět žloutků, z pů! citronu
kůra, pět dkg kvasnic, 14 dkg brozinek a 16 dkg
maadlí; ostatní jako při prvém.

Kobylky v hrůze ové jsou líčeny biblí zcela
případně a věrné podle příhody přirozené jakožto osmá
rána egyptská. Historie zaznamenává z r. 125 př. Kr.
ránu podobnou: kobylky sešraly vše až na holé dříví,
vítr zabnal je do mořea toto vlnobitím vyvrhlo mrtvoly
jejich na břeh. Vzduch byl hnijícími těly otráven a
morová rána ta zahubila statisíce lidí v Namidii,
mezi Karthagem a Utikou. Kdybychom následky hi
storií líčené považovali za přehnané, máme zprávu
očitého svědka Sir Jobn Barrowa z léta 1797. V jižní
Africe (v Kapsku) bylo 3000 km* pokryto jimi a po
tři roky rána bubila kolonii. Vše bylo zničeno až na
ostré traviny, kterými za vděk bral skot. Ostrý sovo
rosápadní vítr zahnal je do moře a toto vyvrhlo jich
zpět, tvoříc 75 km dlouhý nános, jenž při rozkladu
hnilobném na vzdálenost 200 km vzduch otravoval a
lidi a zvěř hobil. (Vyňato ze 4. čís. přírodnického ča
sopisu „Živa“, vydaného nákladem J. Otty v Praze.
Půlletně 5 K.)

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 8. dubna 10065.1

hl pteniceK16 00—00"00,šita K 12*80—00-00,ječme
ne K 1150—13'00,ovsa K 7-70—840,prosaK0000
—00"00, rikve K 18*80—00:00, brachu (modrý) K 22:00
—28-00, čočky K 38-00-00*00, jahel K28-00—00*00, krup
K 22-00—32'00, brsmborů K 6-00—0:00, jetelového
semene červeného K 9G-00—00'00, jetelového semene
bílého K 00'00—0000, růžáku K 00:00—00%00, máku
K 36:00—00-00, lněného semene K 21-00 —00:00, 100
kg žitoých otrab K 14-00—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 18-50—00'00, 1 kg mésla K 9-70—0-00, 1 kg sádla
vepřového K 1'76—0'00, 1 kg tvarobu K 0-36—0"90,
1 vejce K 0'06—9*00, 1 kopa zelí 00'00—0000, 1 kopa
potržele K 0:00—000, 1 kopa kapusty K 6:00—7'00,
1 hl cibule K 1500—17'00, 1 kopa drob. zeleniny K
080—2'50, 1 pytel mrkveK 3:40—6:00, 1 kopa cerele
0-00—0*00, 1 kopa okurek 0:00—00'00, 1 bl jablek 18-00
—18-00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 8. měs, dabna 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 67, žita 90, ječmene 34, ovsa
137, prosa —, vikve 18, brachu 1, čočky —, máka
—, jehel —, krup —, jetelového semínka 21/,,
lněného semene 8. 2.) Zeleniny: petržele — kop,
kapasty 49 kop, cibule 19:/, hl, drobné zeleniny
56 kop, mrkve 18 pytlů, cerele — kop, brambor
219 hl, okurek — kop. 38) Ovoce: jablek 7 bl.
4) Drobného dobytka: vepřů G kusů, podevinčat 442
kosů, kůslat 271 kusů.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky

o Žitnéulici a oprodiji novin p. M Vlčka naŮ

Listárna redakce.
M. Bříště. Za „Obnova“ zaplaceno do konce

r. 1905, „Čas. Úvahy“ roč. VIIL



Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohybětl. —

MA
Žádejte výhradně jen původní ba
ličky ae jménem -Kathreiners anikdy
nekupujte zbožiotevřoné (vyvážené).

JINOSls
Lob. Le“

K biskupským viitarím
krásné koberce chrámové v celku i přesně
dle oltářů upravované, jakož i veškeré

chrámové dekorace
z látek zuamenitých jakoscí, též ku jar
nímu zařizování bytů

koberce, záclony, -3
vlněné i krajkové

/ všeho druhu solidné spra
nábytek covaný,
celá zařízení bytů, domů i vil

dodává za ceny tovární

AOCOKDOOKOOKICKK

Levné ceny. Největší výběr. X

Motocykle
velocipedy

©2 s úplnou zárukon, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradci Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

XDOOOOOKOOODOOOKÉ
——
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

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

: doporučuje I. T. veledůstojn. ducbovenstvu
: 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.

Velodůetojnémau

duchovensóvu!

dan Staněk, zs
u

Kar. Světlé

Konviktské ul J čís.19n, rohony ul., past spe
olelni na boriclnlnážtet dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rmčně praco
vaných kostelních nádeb anáčiní,
ako: monstrance, kalichy, ciborla,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen
4 nky, nádobx atd, vše

4 ny slohu církevním. Staré; „ předměty znova opravuje v původní
intenci a jem ©ohmíslatí astříbří. NEpošá hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákr b .

pá = 3, nákresy neb cenníky frankoručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnntí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uxnání po ruce. Žádné ý

desosnné.Vše posílám již Dosěcené v

we Kávu m
Královéhradeckou směs
velmi dobrou zasílám poštou vyplaceně po 5 kg.,

1kg.za 2koruny50hal.

Ghrudimskou zdravotní žitnou kávu
5 kg. za 4 koruny.

Ročte učiniti zkoušku! — Budete s mojí vzornou
obaluhou úplně spokojeni.

F. Chrudimský
VHradoi Králové.

Malbu
kostelů, *.

malby
dekorační,
facadní

"v a freskové «"
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

2) datami Udlouia,©dekorační malíř
v Chrasti u Chrudimi.

Rozpočty sestavují zdarma.C054
„Založenor. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojné zánobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ze stříbra. brongu u ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní| výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření etar
ších věcí vykoná ae rychle a
zašlou se jiš svěcené 80 styr
senim Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj) může
se vykázati četnými pochvel
ným přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k xa
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií. relikvií
ářů, nádobek na av. oleje,

lamp. lucereu, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

První Královéhradecké

parní a vanové
LÁZNĚ

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodia dopoledne do

8 hodin večer.

ro pány v pondělí, ve
tu, prodámy v pátek ©

celý den.

ORP*>Lázně vanové denně. ij
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

Parní lázně
čtvrtek a v 80

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenatvu a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.

Dále dovuluje ti upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyzuam. na výstavách.

DNM©PX©7oPUPOUPO
Veledůstojnému duchovenstvu

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený(> skladi

soatýc obrásků ©
k oastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího styla bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážená přízně odpornčuje se v binboká úctě

JOSEF PACÁK,
| majitel sklada obrázků

| w Hradci Králové, Tomkova ulice.DB“ *G“©za)*BroPiob“

Divka z venkova,
která by se ráda naučila vaření a spravování
lepší domácnosti, přijala by vhodné místo za

služku, nebo paní (hospodyni) k ruce.

BDP

Druho.

bu

Laskavé nabídky pod značkou C do administrace
tohoto listu.

Oltářní svícny,
korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

| mříže,

"ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

s jiné veškeré práce do obora
umélého zámečnictví spadající

provádí vkusně, rychle a levně
firma

ILIJA. RADULOVIC,
umělecký závod

wPředměřicích u Hradoe Král.

(©
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J. F, LANGRÁN,

c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

d čuje svůj nejmodernájí zařízený atelier
Ao oraeováníLodobizon v každéAlov
v provedení nejamělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,

Při rozsáhlém zařízení vypravuje firmatebleaux pro p. t. pány studující v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografi : i

] ro pány amatéry v cenách továrních jakoži
epirování a vyvoláv. filmů a desek.

WVřadě prvních
evropských závodů.

Silk“

1 m. sl. 2-80.

JE) druhů na obleky a svrch- |Š

a v mírných cenách se na

franko zadlou,

Ed. Doskočil
w Chocni.

Filialní závody:

p KEEEEPENEHOTĚÝ
« Nejdůst. bisk. konaistoří odporačený

umělecký závod

Jos. Kiesiicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele

závod řezbářský
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:
důst. farním úřadůmku provedeníveškeré $| Práce solidní. Ceny velmi! mírné.

práce oboru stavby a znovuzřizování :

o : Piana,
0 ařů, ; pianina,

| Í : harmoniadla 6 el, ž avarhany
7 křížovýchvest, Božíchhrobů std. e B; | nenevějšteh

i Odborné a bodlivéopravy, zlacení . i MEKSsoustav — lovně,átek,
E Slam mchs plnýmohledemna pů. | | 068a vpláťky« výměnunabízí továraz
vodnosta alob.Prácevždydokonalápři AL. HUGOLHOTA,
* | nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání T

k knahlédnutí. í| HRADEC KRÁLOVÉ.

i Rozpočty,K ně. atd.ochotněa i Hlad. Bláto nábřežíprotilab- $
Vlastní výroba rámed. — Sklad obrasů. Král Vinohrady, Karlovatřída č. 6.
Z %

n | Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
EPEBEPidEkĚhEko dě iihěběběkěkěk předních českých umělců. První výstavní ceny.

DVD AKA
a CDHCE CAOJODOJAÁOACOa

TZ =OAK AN T

| KBD XCBDKED XGBDXČBDA

Jan Horák,č
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©

zasílá na požádání vždy i
dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek x
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele-Ě
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetilerého působení. $Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku. XVelejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen! i
GSX CB XGBIXCBDXGBDW68X667XGED|XIEBDXCPDX663

ŤOVÁMNAPere
na zpracování ovoce, |

pálenka koňaku a výroba likérů |

Jí Jos. Tomášek
m ve Vysokém Mýtě,

ba dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený % |

KE ". 1866, nejstarší svého druhu v Čechách
PřY — nabízí —E

koňak, elivovici, borovičku, Jeřabink
rumy a punše, !i , sladké ovecn
víne, bílé i červené,vino boruvkové (medici- |
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské). (

Upozorňujeme svlášt na výtečný a při takovéJ osti velmi levný ko a P
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyájími cenami: roku

n ja jb výstavěAhn jáříbrnoumedailí|hos a diplomem slaté me , a mnohými ji- |
řnýmí diplomy s právem rašení slaté medaile. i
| Vzerky zdarma mIranko,

Patentní 

divotvorné mýdlo
z čistého loje

jest nejlepší drah mýdla ku praní

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky, které
čistěnybýti maji. Patemtované divotvorné

-mýdlo nezapáchá.

Patentní divotvormé mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného drubu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.

Každá hospodyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čstaí než by chemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a kholení užívati.

Prodejní kancelář:

»

Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně.



Láložníúvěrníúskavv Bado! ŘPÁJDVÉ,-z uEFam
PRE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 47%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a minee. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohy na uložené zboží

POELAASAROV o PRRVA ae

če nodnhlsoynů
lze objednati

v prvním královéhradeckém
knihkupostrí a antikvariátě

Bohdana-
Melichara

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání
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Kdo zvykl si píti kakao, zkus ve
vlastním zájmu novou známku

Jana Hofa
ACA)

které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž

velmi lehce se stráví.

Kando1-Kakao
má ještě proti všem ostat- —

nímdruhům kakaa tu roz- a G
hodnou přednost, že je při Založeno 1853
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: Nejlepší doporučení.

je zároveň velmi výživné. YY ejlepší doporu

PETRA BUŠKA SYNOVÉJediná zkouška s Kandol-Kakno stačí, že se ho stále přidržíte.

dostánívevšech V SYCH

Balíčkypo'/4kg90baléřůK | a vávna ímVs »50 m kolon umělec. závod s00 a

P "7 nimakořením. řezbářský pro práce koPravéjen vbalíčkáchse známkouIva. 6 stelní odborně zařízený. —

p = Vlastnímalířskéatelier.

Obnovování oltářů, soch, obrazů

Eo

JOSEF STOKLASA a SYN v Jičíně,
umělecký závod pro kostelní práce odborně zavedený,

dovoluje se odporoučeti veledůstojnému duchovenstvu a sl. patronátním úřadům.
Provádí stavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadně,uměleckya slohovědle vlastních neb předloženýchnákresů,

Sochy svatých, umělecky provedené a jemně polychromované. — Jesle. — Kříže se Spasitelem, pro kostely, školy i domácnosti.
Opravy a znovuzřízení oltářů, obrazů a uměleckých památek se zachováním původnosti a zamezením další zkáze dřevokazem..
RP* Nákresy, návrhy a rozpočty zdarma a franko na požádání se zašlou. — Ceny mírné, podmínky výhodné. — Četná doporučení a vysvědčení.=

Pochvalné uznání Jeho Eminence pana kardinála arcibiskupa knížete Schčnborna.

B.E.TOLMAD,"ara
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon8.7. JJ pošt. opořit č. 802181.JÉ Založeno roku 1863. JÉ | Paacl stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor AmtomímPochmem. — Tiskem bisk. koihtiskémmyv Hradci Král



Příloha
(So Všeedborového sdružení křest. dělnictva)

Administrace „Práce“ žádá snažně
všecky dlužníky za r. 1904, aby nedo

latky co nejdříve vyrornal Ještě přes00K jest nedoplatků. Neotálejte s dopla
cením, ale též ne s předplacením ročníka Il.

Život věnovaný prospěchu jiných a svému, je
radostný, plný naděje a požehnaný; život sobecký,
lačnící stále po věcechtohoto světa, je pln úzkosti a
sklamání. Smiles: Karakter.

Sorganisujme se!
Mnobé podvratné strany vyvíjejí zimniční

čiunost, ale naproti tomu ve straně katolické
chovají se mnozí netečně, mlčíce ze samé lásky
k pokoji, aby se snad nemyslilo, že jsou také
rebelanty. Lide, běž si sám, co as tor, že na

pře sociální demokracie jest na postupu, všakude zase nějak, myslí si leckterý bačkorář,
„jemuž teplé hnízdo milejší, než obětavá práce
národní. Když pak takového „lidumila“ vyraší
£ klida net.šený výpad z nevšímané strany
nepřátelské, pak ovšem nezměrný nářek na
zkaženost světa a život jeho otráven vlastní
vinou, dřívější jeho netečností, Pouze svědo
mitá s obětavá práce vnáší v srdce naše klid.

Sociální demokracii se žádná strana po
litická nevyrovná horlivostí a obětavostí při
šíření programu svého. Při volbách v Ně
mecku r. 1903 rozšířila sociál. demokracie
861.000 volebních provolání, ve statisících vý
tisků vydala různé letáky, brožury. V Německu
byly do r. 1877 zuloženy 4 denníky, nyní jest
jich na 70. Nejpředuější orgán něm. sociál.
demokracie „Vorwárts*, vydávaný v 78.000 vý
tisků, měl r. 1903 příjmů 788.99455 marek,
z čehož Čistý zisk 72.33868 marek: v témž
roce měl „Der wahre Jakob“ 24.668-58 marek
čistého zisku.

Sociální demokracie dobře postřehla dů
ležitost literatury brožurové a kalendářové a
zaplavoje široké kruhy dělného lidu agitačními
brožurami v časových otázkách, vydává noviny
březnové v 126.900 výt., květoové v 301.000
výt., kalendář ve 32.000 výt. Kongresy sociální
demokracie jsou skutečnými pracovními ejezdy,
na nichž se s velkou důkladností pracoje a
rokuje a měly by býti vzorem jiným stranám,
jež s tak velikými náklady podnikají přečetné
manifestační a pod. sjezdy, na nichž z pravidla
pouze manifestují 8 jež zapomněly, že v naší
době není již možno dobývati hradeb Jericha
toliko hlaholem trab a kotlů.

Hlavním měřítkem postupu sociální de
mokracie jsou její úspěchy při volbách do
sborů zákonodárných. Rozmach sociální demo
kracie jest prostým výsledkem vytrvalé, ne
úmorné, soustavné práce, jež by měla býti
vzorem stranám ostatním, s nimiž jest utkána
v zápasy.

Veliké úspěchy, jež sociální demokracie
v poměrně krátké době, za poměrů velice ne
příznivých proti odporu vládnoucích stran i
státuích správ dosáhla, měly by ve všech tá
borech, zvláště pak ve středních třídách ro!
nických, živnostenských a pak dělnických řadách
křesí. sociálních, jež jsou v nejtužším boji se
sociál. demokracií, rozšířiti poznání a opovniti
přesvědčení, že hlavní zárukou jich zachování
a vývoje není malomooné, almažnické spolé
hání v pomoc cizí, nýbrž opravdová, vytrvalá
a dokonale sorganisovaná práce svépomocná.
Tak volá k ospalým i K. Adámek v Hoep. L.
č. 26. v čl. „Sociál. demokracie na postapu.“

. Ve avépomoci jest hlavní spása každé or
ganisované strany, k té vede i Všeodborové
sdružení křesť, dělnictva pro království České,
k němuž měl by v zájinu svém přistoupiti každý
křesí. dělník dobré vůle. V Anglii z organiso
vaného dělnictva vzrostla mocná svépomocná
družstva, z nichž nemalý zisk plyne do kapsy
dělníkovy. Některý drah továrního průmysln
není dosud v rukou českých (papírny a j),
někde jsou dělníci jen vykořivtováni! Proč by
se nemohli dělníci v oeganiesci své vechopiti
a výroby sami se chopiti? Všeodborové sdro
žení dává dělníkům nejen různé podpory, ono
je povznáší mravoě, vede k samostatnosti atd.
Své zámysly bude moci jen tehdy plně pro
vésti, najde-li nejen mezi děloictvem. ale i ji
nými třídami většího porozumění.

Soudy živnostenské.
(Ze spisu dra. Veselého „Dělnictvo, jeho práva

a povinnosti“.)

V. Obor působnosti a řízení.
Ukolem soudu živnostenského jest, aby

spory k něma vznesené hleděl smírem mezi
stranami spornými vyříditi, a teprve, nezdaří-li
se pokus smíro, aby rozsadkem při rozhodl.
Pokas smírný děje se v komisí smírčí, pro
jeduání a rozhodnutí sporné věci pak ve sboru
nalézajícím. Komise smírčí skládá se ze dvou,
sbor nalézající ze čtyř členů souda živnosteu
ského.

Strany musí se před živnostenský soud
osobně dostaviti a mohou se dáti jen tenkráte
zastapovati, dokáží-li věrohodně, že nemohou
osobně před soud se dostaviti aneb samy svou
při zastupovati. Za plnomocníky mohou býti
připuštění jen oříbuzní nebo soudruzi sporných
stran. Osoby, které nejsou soběprávné buď pro
nezletilost buď z jiných příčin, musí zastapo
vati jich zákonití zástupci. Než i dělníci ne
zletilí mohou ve sporech o mzdu, kterou samo
statněbyliujednali,nebovesporechozrašení
samostatně uzavřeného poměra pracovního před
soudem živnostenským též samostatně smír a
zavříti nebo při svou projednati. Dostaví-li se
obě strany, má smírčí. komise, vyslechouvši
strany a vyšetřivši věc spornou působiti k tomu,
by smír se uskutečnil. Sezná-li smírčí komise,
že soud živnostenský jest nepříslušným aneb
podá-li strana námitky nepříslušnosti, odevzdá
celou záležitost soudu nalézajícíma ku vyřízení.
Smíry před soudem živnostenským dle usta
novení uzavřené mají platnost smírů soudních.
Sezeuí sboru nalézajícího jsou veřejná, a pří
stup k nim dovolen jest jen osobám dospělým.
Veřejnost sezení může z ohledů mravuosti a
veřejného pořádku vyloučena býti, jinak může
každá strana žádati za připuštění tří důvěrníků.
O námitkách nepříslašnosti soudu živnosteu
ského budiž ibned rozhodnuto ; zamítnou-li 8e,
buď záležitost sporná dále projednána. Svědci
a znalci mohou býti předvoláni, leč nemohou
býti naceni, by se k soudu dostavili a vypo
vídali. Soudu živnostenskému rovněž není do
voleno vzíti osoby tyto do přísahy. Jsou-li čle
nové sboru nalézajícího odboruíky, netřeba
přibírati zualců, kteří by podali dobrozdání o
věci. Rozsudek vynáší se v sezení neveřejném.
Přísaha, bylo-li na ni nalezeno, skládá se před
příslošným soudem řádným. Nedostaví li se
žalobce do sezení, vrátí se jemu ku návrhu ža
lovaného žaloba s příkazem, aby nahradil ža.
lovanéma útraty. Žalobce může pak tento ná
rok znovu zažalovati jen tehdá, dokáže-li, že
náhradu útrat žalovanému zapravil aneb, že
jemu tento zaplacení prominul.

Sociální rozhled světový.
V Prase hrozí vypaknonti stávka staveb

ního dělnictva Dělnictvo nepřistoupilo na ná
vrh zaměstnavatelů. aby estavena byla ko
mise z dělníků i zaměstnavatelů, která by
požadavky dělnictva vyšetřila a sama úpravu
navrhla.

Stávka vypukla ve ŠtýrskémHradci. Stáv
kojí tam krejčí.

V Budapešti stávkojí ve 1920dílnách děl
píci obavničtí.

V Rokycanech zanikla továrna, která měla

zanikla, rozhodlo c. k. okres. hejtmanství, aby
zbývající jmění 8000 K bylo rozděleno mezi
106 dělníků, kteří byli posledními členy po
kladoy. Proti tomu ohradila se tamější okres.
Democ. pokladna a správní soud rozhodl, že
jmění to má připadnooti jí. Případ tento bade

oměrodatným i v ostatních podobných přípaech. -

Ve Vídmi konati se bude 13. a 14. srpna
t. r. sjezd nemoc. pokladen v Rakousku. Uče
Jem sjezdu jest protestovati proti úmyslu vlády
postaviti nemoc. pokladny pod přísný dozor
a rozkazy vlády.

V Berlíné byl koncem března uspořádán
společný hornický sjezd. Sjezdo účastnilo se
hornictvo soc. dem. i křesťanské. Docíleno
bylo též vzájemnosti. Než časopisy soc. dem.
počaly do této zajisté prospěšné jednoty bušiti,
až ji zničily. Ejhle, vizte přátelé dělnictva

V dolní sněmovně anglické projednáván
bude zákon o zákazu prodeje tabáku nedospě
lým bochům. Přestonpení zákona má býti tre
stáno ztrátou koncesse,

Svaz křest. dělnictva textilního o Německu
vydal výroční zprávu, z níž vysvítá. že během
loňského roka přibylo členstva o 3400 dělníků,
takže čítá nyní 19.968 textilníků. Jmění má
svaz 167.722 marek. Loni vyplaceno bylo pod
por 22066 marek a na stávky dáno 10.963marek.
Tak rosumí odbor. spolkům v Německu. A a

( pe? Darmo o tom mloviti.bm

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze dno 3. dubma. Podpora nemo

censká udělena: Janu Peleckému v Sušici (14)
12 K, V. Miklovi v Jindř. Hradci (7) 6 K, F.
Ryšanovi v Parníku (9) 576 K, Ter. Doleža
lové v Polné (14) 6, A. Hetfleišovi v Úpici (14)
9 K, V. Sedlákovi v Praze (14) 12 K, J. Vostře
lové v Litomyšli (7) 6 K. Přijati 2 členové.

Sehůze dmeo10. dubna. Podpora ne
mocenská dáca Rumlové v Čáslavi (14) 12 K,
Au. Slezáková ve Lhotce (14) 6 K (poslední
podpora), A. Hetfleišovi v Úpici (9) 5-76 K,
M. Svobodová v Sušici (14) 6 K (poslední pod
pora), Janu Peterkoví v Úpici(7) 6 K, Janu
Zajícovi v Čáslavi (6) 6-15 K, A. Moláčkové
v Ústí n. 0. (14) 12 K, A. Faltejské v Ústí (4)
330 K, Jos. Svatošovi z Kostelce n. 0. (14)
9 K (ostatní propadlé), J. Vostřelové v Lito
myšli (7) 6 K. — V nezaměstnanosti: J. Kobel
můllerovi v M. Čermé (7) 4 K. Celkem vypla
ceno za jeden týden na podporách 85 K!II
Přijato členů 19.

Upozornění. Žádáme pp. důvěrníky, by
byli úplně znalí spolkového řádu a dle něho
se přesně řídili. Stalo se nám nyní několik
případů, že důvěrník neví, že po uplynatí každé
doby podpůrné musí miuouti 52 neděl, aby
podpora mohla opětně započíti znova. Připo
mínáme, že odmítautí podpory při opětném
onemocnění jmenovaných nemocí v řádech
podpůrných v paragr. 5. jest zbytečno opětně
reklamovati. Takový člen, jenž k těmto nemo
cem jest náchylen, obdrží podporu v případě
prvním, po případě podrahé, aniž by suad vy
čerpal 56 doů, ale onemocní-li na jinou nemoc,
pokračuje se v podporování. Podporovaní čle
nové musí platit řádně příspěvky, jinak pod
pora budiž jim odřekouta. Příspěvky n všech
členů platí se o 1 týden předem.

Bursa práce. Práci obdržítruhlářvHlin
ska a ve Smiřicích, učeň oa malířství do Po
ličky, učeň na obuvnictví do Hradce Král. a
3 krejčí na mužskou práci v Třebechovicích.

Pozvání

plenární schůzi výboru
„Všeodborového Sdružení křest.
dělnictva pro království Ceské“

v den 7. května 1905 o 1. hodině odpo
lední do Hradce Králové v Adalbertinu.

POŘAD:
1.) Jednání o apolk. úředníkovi.
2.) Záležitost aušická a ústecká.
3.) Přeložení členek Sdružení z tříd I. a II.

do třídy III.
4.) Vnitřní záležitosti a volné návrhy.

Josef Karásek,
starosta.

Dopisy,
Z Úplee. Na spolkové schůzi Odbočky Věe

odborového sdrožení křesť. dělnictva v Úpici minulý
týden přijata resoluce, v níž se žádá, aby předloha o
starobním, invalidním a nemocenském pojištění děl
nictva se změnou některých bodů byla co nejdříve
uskutečněna. — Vedle vládního úřednictva a zaměst
navatelů má i dělnictvo, které přece musí platit,

rozhodovati o podporách — Třeba, aby pojištění rozšířeno bylo i na dělnictvo zemědělské, jelikož nikde
se mu pomoci nedostává. — Žádá se také, by pod
pory starobní a iavalidní byly zvýšeny, aby dělník
mohl býti živ z podpory, a aby renta starobní vy
plácena byla rozhodně od 60 let, ježto málokterý do
čká se 60 let, natož 66 roků.

Z Parmíka. Odbočka všeodb,sdražení v Par
níku pořádala za účastenství pozvaných hostí četně
navštívenou schůzi, spojenou s přednáškou „O aoci
ální otázce“. Po poučné a humorem protkané před
nášce projednán byl vládní návrh „pojišťování děl
nlctva“ se týkající. Po objssnění vládní předloby byla
přijata tato resoluce: „My shromáždění křest. dělníci
na ecbůzi odbočky vševdbor. adražení v Parníku, vy
slechnavše výklad vládou navržené obnovy na úprava
starobního, invalidního a nemoc. pojištění dělnictva,
žádáme slov. poslan. p. dr. Stojana: 1.) aby c. k.
vládou navržený elaborát zákona tob) hleděl vlivem
svým přivésti ku parlamentárnímu projednání; 2.) aby
působil k tomu, by jedna třetina příspěvků dávána
byla ze státních pokladen, drabá zaměstnavateli a
třetí dělnictvem, jelikož toto jest stiženo nesmírnými
daněmi nepřímým; 3.) jelikož dle všso! ecaého dobro
zdání lékařů umírá tovární dělnictvo ponejvíce ve
stáří od 40 do JO roků, důrazně žádáme, aby sta
robní renta počela se vypláceti rokem ÓO., nanejvýš
55. 4.) Obracíme se na veškeré kluby poslanců na



řiš ké radě, by nobylo v úpravě vynecháno dělnjotvo
zemědělské, anoť jest prevou popelkou a žádáme, aby
mu byla tatáž práva poskytanta jsko dělnictva prů
myslovému; 5.) aby podpora nemocenská prvních tří
nižších tříd byla zvýšena, jelikož dělník s tou nej
nižší mzdou musí ty nejnutnější potřeby -platiti jako
jiný, a žádáme by tato tak důležitou reformu socis
ální v době c> nejkratší bleděli azákoniti“. — Ke
konci scbůze vyzýval řečník přítomné, aby kdo může
přístopovali neb alespoň se stali přispívajícími členy

nička na půjčování koib. Též se zmínil, žo si mohon
členové dle návrhu z ústř. valné bromady okládati upe

polečně do spořitelny peníze; obstarány ze spořit. a
zálož. spolku v Čes. Třebové dle vzoru Raiffeisenova
úsporní lístky a tím možno si ukládati i po 10 a 20
hal.; pak navrženo, aby schopní členové se ujali po
řádání nějakých solových výstupů, kopletů a tím se
imobli vo schůzích přítomní ušlechtilým způsobem po

p. řečníkoví za přednášku s přáním, aby nás brzo opět
navštívil, Zdař Bůhl

sdražení křesť. dělnictva pro Nové Město s okolí po
řádala 25. března veřejnou schůzi v Šonově s dvěma
přednáškami. Čestným předsedou zvolen p. starosta
Truueček. Dp. dr. Jos. Palička, kaplan, přednášel velmi
zajímavě o „Budhismu“ v porovnání s naším nábo
ženstvím. Za tato poučnou přednáškučastoi veselými
vtipy propletenou odměněn dp. hlučným potleskem.
Na to promlavil p. Jaroslav Astr z Úpice; pojednal o
vládní předloze starobního a invalidního pojištění
dělnického, o nespravedlivém řáděvolebním,o úpadka
stavu rolnického a vyzýval přítomné jak dělníky, tak
rolníky, by se na základě křest. soc sdružovali. Potom
přijata skoro 500 účastníky resoluce o invalidním a
starobním pojištění žádající, by pojati byli do něho
i dělníci zemědělští a podpora by udělena byla od
50. roku. Přednáška tato vyslechnuta s velkým uspo
kojením u odměněna též blučným potleskem. Srdečné
díky pánům řečníkům, čestnému předsednictva a „Vzdě
lavacímu spolku Beseda v Šonově“ za propůjčení je
viště; díky srdečné i p starostovi za ochotně nám
prokázané dobrodřní. Další činnosti Zdař Bůh!

Z Ústí m. Orl. Tkalcoveký průmysl hed
vábnický před lety v městě našem v takovém roskvětu
zaniká úplně.Poslednídobu opětjednatovárnaa sice
firma Wissenstein a Winternitz propustila veškeré
dělnictvo následkem konkursu. Nejemutnějším jest to,
že mnozí dělníci mají zadrženou svoji mzda, která
u některých činí dosti slušnou částku. Také u firmy
Nag! » Brady jest dělnictvo bez práce, Ti, kteří ještě
pracají, musí čekati týden, ba ještě déle na osnovu;
když mají osnova, nemají zas outek, tak že výdělky
jsou pramizerné. Pomysleme si, jak může býti rodina
takového dělníka živa, když otec přinesev sobotu 5 K
výplaty! Tato firma propouští své dělníky, kteří tem
pracovali až 30 roků. Kam se má takový starý dělník
obrátit? Na teto místa nás textilníky přivedlystroje,
které nám měly býti olehčením a zatím nás ubíjejí.
Smatná to vyhlídka do budoucnosti pro nás! Nebude-li
dělnictvo před časem odborově sorganisováno, přijde
fada na nás všechny. A co potom?

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Vzdělávací a podpůrný opolok křest.
soc. paní a dívek v Hradci Králové pořádal
v neděli dne 2, dubna spolkovou schůzi, na níž před
nášel p. dr. Domabyl. V poutavé a napínavé před
nášce učinil urovnání mezi poňanským starověkem s

ve mnohém epěje k pohanství. Obroditelkami společ
nosti křesťanské musí se etáti křest. matky vzornou
křesť. výchovou avých synů. Účastenství při echůsi
bylo četné.

Katolicke-národní jednota v Par
dubicieh oživila za nového vedení dp. katechety
Grégra, který ujav se s láskou k věci katolické jed
noty dovede ji zejisté při své horlivé snaze a bystrém
nadání k vytčenému cíli. V krátké době měl p. kate
cheta jiš drahou velmi pěknou přednášku za velmi
živé účasti shromážděných. V neděli dne 2. t. m
mlavil velmi vřele o svěcení neděle a významu toho
v životě sociálním. Jen škoda, že účastenství není tak
četné, jako by se vším právem dalo v naších těžkých
dobách očekávati, Je to síce všeobecný úkaz v životě
spolkovém za naší otrlé doby, nicméně musí všichni
členové v zájmu naší svaté věci se trochu obětovati
a hojným účastenstvím dáti na jevo svou neutachající
lásku k věci samé. Jep tak nebude tu spolek nadarmo
a naše adražení dojde ku kýžené metě, Jeme také teď
té perné naděje, že přednášky přiměřené intencím
spolkovým budou se díti na vzpružení členstva hoj
něji než dříve. Zvláště bylo by velmi čádoucno, aby
také někteří členové z krohů laických ujali se brzo
slova a třeba i prostinkými slovy něco přednesli
anebo podávali ve shromáždění vhodné náměty k po
učnému rozbovora vzájemnému. AČ nepodceňujeme
význam dobré přednášky, přece kloníme ae více k těm,
kteřívýšecenítakovouvšeobecnoudebatuo některém
vhodném thematě. Z přednášky pak vůbec žádné ne
mělo by se choditi bez vážnějšího rozhovoru 0 před
mětu přednášky samé. Škoda, že nové místnosti spol
kové v té příčině nevyhovojí. Při větších přednáškách
bude třeba ohlédnouti 80 pro trochu prostornější a
separovanější místnosti. To nám také leží na srdci,
aby všichni členové do jednoho jevili vždy upřímnou,
vřelou lásku a obětovnou borlivost, zanechavše všebo
osobního stranpictví vespolkn. Zvláště nutno ustavičně
pamatovati na náš tisk. O tom třeba také v nejbližší
době učiniti přednášku a účinnou v tom směru de
batu, ba i jakousi bilanci. Zdař Bůh!

Z Třebechovle. Veschůsišenskéhoodboru
kstolické jednoty promluvil v neděli dne 9. t. m. vp.

J. Sahula o potřebě řádné orgamience katoliotra Po
ukása!, co všecko jiš zmohla silná organisace našich
protivníků, vysvětlil, proč katolíci v Německa mají
tak silné tvrze, i od protivníků respektované. věs
stenství při přednášce bylo velmi četné, řeč přijata
s poroznměním a pochvalou. Další činnosti šebnej Bůb!

Z Libštátu. Dne 16. dubna na Květnoavo
děli bude přednášeti v místnostech Katolické Jednoty
zdejší o 5. hod. odpolední p. Václav Myalivec, ro
daktor z Praby: „O povinnostech katolíků naší doby“;
a po krátké přestávce: „O etarobním pojišťování.“
Zdař Bůh!

Z Rovmě. V neděli dne 26. březnat. r. ko
nala zdejší sv. Josefská jednota valnou hromada.
V roce minulém konáno 14 čl. schůzí, při nichž vldp.
předseda E Starý seznamoval nás se všemi nejnověj
šími adélostmi, výzkamy v hospodářství a v průmysla;
z přednášek byly dvě veřejué. Dne +% května m. ©.
vdp. D. Orel, profesor z HradceKrálové, přednášel:
„Česká pouť do Lurd“; 12. června p. Jelínek, učitel
v Maloticích, „Výchova dětí v rodině a ve škole“;
dne 8. září vldp. předseda „o veřejném působení 80
koletva; dne 8. září a 9. října dp. místopředseda Fr
Naxera „o úkolu kat. ve XX atol.“, 8. pros. „snahy
nynějšího ačitelstva“ a 2. února „zpráva o schůzi kst.
na vídeňské radnici“. Jednota se účastnila církevních
průvodů a dne 19. června valné schůze ústředního
sdrašení kat. spolků v Chradimi a při tom oslavy
40letého trvání tamější jednoty, dne 26. června oslavy
2Uletéhotrvání jednoty orno-Jolonské Dne 25. břesne
přistoupili čl. společně ku av. zpovědi a av. přijímání,
Dne 1. září přesídlil místopřed. dp, Josef Sedláček do
Lipnice a na jeho místo nastoupil dp.František Naxera
z Rychnova. Ze školní budovy, kde po 12 roků své
schůze konala, přestěhovala se jednota do hostince p.
Emila Zahrádky v Dol. Rovni. Příjem jednoty činí
697 K 44 b, vydání 101 K 88 h; knihovna čítá 73
svazků. Kromě p. J. Horáka, jenž přes dlil, zvolení
byli titéž pp. fankcionáři. Časopisy ve apolkové míst
nosti bude míti pod dozorem p. Michálek z Dolní
Rovně. Srdečný dík vldp. předsedovi za 12leté blaho
dárné a ochotné působení ve spolku, též dp. místo
předsedovi a všem, kteří o rozkvět jednoty se přiči
ňojí. Další činnosti Zdař Bůh!

Z Kměšlc u Hrál. Městee. Pot. klub
křest. sociální pro okres Král. Městecký v Kněžicích
uspořádal dne 45. března -t. r. veřejnou spolkovou
schůzi, při níž za velmi hojné účasti p. členů i jimi
uvedených hostí domácích a cizích promluvil p před.
seda zem. jednoty kat. učitelstva Fr. Jelínek o škole
a rodině. Na počátku poučné řeči avó dokazuje p. řeč
ník, proč zvláště kst. spolky více pozornosti měly by
věnovati výchově mládeže. Zdářná mládež je nadějí
vlasti ! Pohlédneme-li však na mládež nynější, te na
děje není veliká. Na všech stranách ozývá so stesk
ne znemravnělost mládeže a nikdo noví rady ani
moci, aby zavládl zase v naší vlasti pořádek, pokoj
a mír. Nepřátelé naši dobře vědí, že „koho mládež,
toho budoncnost!“, s proto snaší se mládeži nejprvé
vyrvati ze srdc. víru a když to ae jim podaří, ostatní
se již časem poddá. Proto záleží mnoho na tom, jak
se mládež vychovává. Nejprvé na rodičích jest, aby
dítky své nejen tělesně ošetřovali « hmotně zaopatřili,
ale také duševně je vyvíjeli a nábožensky mravně vy
chovávali. Ale rodiče z růsných příčin nemohou se
plně věnovati výchově dítek avých a proto se dovolá
vají školy jako pomocnice a zástupkyně ve vyučování
a vychovávání dítek svých. Ale i tn musí rodiše spo
lapůsobiti, nesmějí snad doma mařiti a niditi, 00 ve
škole bylo vypěstováno, ale ani škola nesmí dusiti to
dobré símě, které rodiče dříve do srdce dítěte zaseli.

kladem. Zvláště však rodiče příkladem nejvíce vycbo
vávají. Proto, otcové, buďte dobrými otci! Nechať pří
klad váš svítí dětem vašim! Co bodou děti viděti a
alyšeti od vás, to vnikne hlouběji a utkví nejpevněji
v duši jejich. Rodiče i učitelé za výchova dítek zod

vědní jsou také svým spolublišním i veškeré apo
ečnosti lidské. Člověčenstvo tvoří celek, jednotlivec

může blahu celku buď prospěti nebo dkoditi; řádní

darební pak hanbou a pohromou | Čím se však člově
čenstvo státi má, závisí nejprvé a nejvíce na jeho

vychování. proto povinností rodičů i učitelů jest, abyobci, národu a společnosti lideké přiváděli členy řádné.
Toho však bez Boba dosíci nelze, protoi 81. školního
zákona ukládá učitelům vychovávati mládež v mrar
nosti a nábožnosti. Ku konci pak vyzývá p řečník ro
diče i nčitelstvo ke svědomitému a svoroému spolu
působení podle těchto zásad a za živého sooblaeu ce
lého ohromášdění uzavírá svou přádnášku. Kó4 Bůh
upřímně míněným slovům jeho požehná|

Různé zprávy.
Usnání svědomité práce projeveno9.

t. m. v Hradci Král. personálu továrnímu (snad jenom
úřednictvu ?) na valné hromadě spolku čes. průmysl
níků textilních. Přiznáno tu, še potřeba spolehlivého
a stálého personálu závodního padá při rozvoji pod
nika velmi na váha. Toho lze dosícipouze tím, kdyš
personál jest spokojen. U mnohých čes, továrníků jeví
to též snahe, aby etav personálu zlepšen byl nejen
materielně, ale aby byl i pojištěn pro případ utáří a
invalidity. Přáním a snshám továrníků všechna čest,

ze svědomitosti a vyškolenosti dělnictva vachásí vý
robě rozkvět,

Dělnietvo prý meplatí damí, a proto
upírá se mu všeobecné právo hlasovací,Ale statistická
data ze státního bospodářetví hlásají jinak, do i děl
nictvo platí ročně ohromné samy v daních nepřímých.
Tak r. 1890 přinesla státu daň s kořalky, piva, libu,
vína, masa, cakru, petrolěje, soli, tabáku, pak kolky,
texy, loterie atd. čistého zisku 228,796.000 sl. Z toho
vidno, še právě nejchudší a nejpracovitější třídy od
vádějí daní nejvíce, kdežto kapitál dále tuční. Kdy
se konečně dělnictvo vzchopí ku sebeochraně? Jest jiš
na čase, aby ukázalo svou mooca sílu v řádně sbu
dované organisaci odborové.

Krutovláda sociálnědemokratická.
Stavitelové a mistři sedničtí v Praze a okolí jiš loni
vabledem k panující drahotě azualí, že by bylo sá
hodno avýšiti dělnictva ceny medové. Svolali tedy
schůzi dělnictva, kdež si mělo ono avoliti ové sá
stopce, kteří by jednali 6 delegáty stavitelů o svýdení
mzdy, jakož i o odstranění jiné neshody. Na takové
ochůzi i teď právě na jaře uvolili se stavit lové znovu
vyjednávati s dělníky asice s takovýmijejich sástupci,
kteří skutečně jsou na stavbách zaměstnání. Ale jed
nání ono na obou schůzích vždy bylo rozbito stranou
sociálně demokratickou, která chtěla, aby re vyjedná
velo pouze s předáky její strany, kteří na stavbách
vůbec nepracnjí, k čemuž ovšem stavitelové právem
přivoliti nechtěli, Organisace sociál, demokratická kladla
ještě větší požadavky, dělnictvo boufila a na někte
tých místech k stávce ho přinutila. Stavitelům, kteří
přes nezdar vyjednávání samovolně svýšili dělnictvn
mslu, odpovědělo toto, že jest spokojeno se mzdou a
s ústupky saměstnovatelů, že však musí stávkovati
na rozkaz organisace a že si stavitelové mají vše vy
jednati s touto organieací. Stavitelové znovu prohlá
sili, še s lidmi u nich nezaměstnanými vůbec vyjed
návati nebudou a bade-li jejich dělnictvo někde dále
stávkovati, že dnem 32. dabna práci na svých stav
bách zastaví, následky trpké ať si přičtou sami. Tady
se jeví kratovláda organisace sociálně demokratické,
jejíž předákům záleží na tom, aby dělnictvo nepo
snalo, še i bez sociálně demokratického bouření jest
shoda možná. Kdo by pak vydržoval vůdce strany
jejich, kterým se ten bezstarostný divot tolik za
mlonvá 71

Hospodářství v social. demokrat.
závodech řezmických. V praxi jevíse „blaho
Várné“ působení sociální demokracie v docels jiném
uvětle. Veschůzi řeznických pomocníků v Berlíně po
dával předseda této jednoty, sociálně demokratický
agitátor, zprávu o řeznickém závodě, jejž si sociální
demokraté sřídili. Pookázal k tomu, že pracovní po
měry byly tam velice bídné, nakládání s dělnictvem
bylo mizerné. Doba pracozní trvala 16—17 bodin.
Dílny byly ponejvíce v sklepích, měly málo světle a
nebezpečné vchody. V tržnicích nakapováno dobré
maco, které pak v dílnách sasmrádlo, jelikož bylo
příliš mnoho práce. Pomocné síly se nepřibraly. Práce
přes ustanovenou hodina trvající měla se nabraditi,
avšak nábrada ta mosila se toprvo u živnostenského
souda vymáhati. Byl sice vypracován pracovní řád,
avšak nikdo si ho nevšímal. Práce v neděli byla na
denním pořádku, ale volné odpoledne ve všední den
neobdržel nikdo. Jeden pomocník zůstal jednou odpo
ledne za účelem stěhoráníse doma, a byl ihned pro
paštěn. Pomocník tam tři čtvrtě roku saměstnaný byl
propuštěn, protože jednou kouřil. Jiný pořádek byl
v drahé fiiiálce závodu toho. Obchodvedoucí s pomoc
níci bráli stále ve vedlejší hospoděkulečník. Kontrolní
kasy nebyly vzdor častému nal bání četných členů
zařízeny a nyní vytýkají se pomocníkům a proda
vačkám krádeže. Zvolen sice z řad pomocnictva výbor,
ale členové výboru se brzo ze závodu vyhodili. Včele .
sávoda stáli arciť vůdcové dělníků, ale jak může
obuvník a krejčí v závodě řeznickém působiti? Jeden
s těchto lidí nemohl rozeznati volskou a kravskou
čtvrt, ale jakožto obchodvedoncí byl přeceustanoven.
Největší „mluvkové“ se umístili. Také jiní řečníci
upozornili na mnohou zajímavou věc. Četní úředníci
měli zájem o krásné prodavačky. Váha koupeného
masa doma často ve neshodovala. Velké kusy masa
v tržnici se bned ztratily | Jeden pomocník atěšoval
si na dlouhou pracovní dobu; 36 hodin posději byl
propuštěn. Nm místo pomocníkůvzati do práce slu
bové a kdyš Ústřední Jednota řeznických pomocníků
na to nalébala, aby slohové byli propuštění a aby
na místo jejich pomocníci byli přibrání, tu řekla
správa: My jsme pány v domě. V třetí filiálce nale
zeny 2 veliké sudy s masem úplně zkašeným. Blázpovské
bylo počínání při uzavírání obchodu. Všechno nechalo
se ležet a stát, jak to právě bylo. Tím skazilo se
zboší se maoho tislo marek. Tak vyhasovaly se tisíce
marek dělnických peněz. — To vše prohlásili vlastní
stranníci.

Židé ruští rovolnelomáři. Žejsoudidé
ruští a social. demokraté hlavními původci vnitřních
bouří v Rusku, akázalo se také 2. dubna t, r. ve Var
šavě, kde tidé při pobřba jistého socialisty způsobili
velkou demonstraci. Zástap asi 1000 šidů s radými

prapory táhl ulicemi; kdyš pak j vojsko chtělo rozehoatí, vypálili proti němu několik ran; vojsko ovšem
přinuceno užiti střelné sbraně, při čemů několik židů
sabito a reněno. Tak se jeví spojenecká Činnost ši
dovako-socialistická.

Trnka jest snámý u nás koř, který v dabnu
a květnu obálen jest bílým květem, jejs prospěšno abí
rati a usušiti, neboť jest nejnevinnějším projímadlem.
Kdo má zácpu, ať vezme květu a vaří jej as 3 minuty
a pak pije po 3—4 dni šálek toho thó. Zároveň dopo
ručuje se toto thé jako sílící prostředek deludeční a
čistící krer. Kůra troková jeko odvar stahaje, ovírá
a slouží sa kloktadlo. Plody trokové sbírají se pozdě
na podzim, suší ae a nakládají do žitné kořalky. Této
tresti užívá se při průjmu a deny berou jej proti
krvotoku. V Rumunsko pojídají plody trnkové hojně
a připravojí « nich červené víno trnkové. Plody trnko
vými barví se víno na Čerreno.

Láska Strossmajerova k Čechům
jeví se něžně i v tomto případě: Pan Vilém Tapý,
obobodník v Čelákovicích, cestoval r. 1887 po Sla
vonsko, kde se rosnemohl těšce v Ďakově. Biskup
Strossmayer dověděv ae o nemocném ciziuci a uslyšov,
še jest Čechem, hned bo navštívil se svým sekretářem.
Sám ho vyzpovídal a Nejevětější svátost mu podal; po
celý pak čas nemoci (9 neděl) nemocného navštěvoval
a opatřoval ho vším, co potřeboval: poslahou, stravou,
léky a lékaři.

Napodobují kateliky. Již dárnorzmihá
se v Aoglii živější rach po spojení s Římem,také
v Německu snaží se jíti stopsmi katolicismu. V Góp

pa na kočojící protestantský kazatel po 14 dnívakrát denně kársl a ašní zpověd elyšel. A v Nov.
Yorku jest sdrašení mladých protestantských kasatelů,
připomínající řád Tovaryšstva Ješíšova. Sdrafení to
zavádí í ušní spověď.



: Přiedplatne na čtuvt roku 2 k so h
Čislo 17. , na půl roku 5 k — k

Naše národní podniky.
(14) Doba „krachu“ je pryč, avšak po

měry dnešní se podobně atvářejí jako v letech
sedmdesátých, až na to, že kdo má peníze, je
na ně opatrnější, čímž ovšem trpí ta pravá,
poctivá podnikavost a ústavy ponéžní se pře
plňají. Jako tenkrát měl kapitál cenu pouze
fiktivní (zdánlivou), ježto polovička akcií byla
vůbec bezcennov, třeba šla na borse z roky
do ruky, tak i dnes, kdo má padesát tisíc, ne
může s jistotou usnonti a říci, že na svou
dvoutisícovou rentu bude pohodlně živ, protože
míra úroková stále klesá s ohromnon nabídkou
peněz a finance státní i zemské jsou ve stavu
takovém, že katastrofa z r. 1811. není nemožnou.
Ještě nejlépe stojí si podniky železářské, pivo
varní a některé dráby, kdežto akciové podniky,
zvláště ale ty t. zv. národní podniky. pracují
buď 8 obtížemi, neb vůbec 8 deficitem. Kdosi
pravil jednou: „Jděte mi s našimí akciovými
podniky! Málokterý za něco stojí, protože
kolik akcionářů,tolik zl..... anebhl....,
neb obé dohromady.“ Trocha ostré slovo, avšak
je v něm mnoho pravdy, uváží-li se, že akciová
továrna nemohla £ smísta, koupil-li ji však žid,
neb Němec, přivedl ji k rozkvětu. V té příčině
netřeba od Hradecka ani daleko choditi, jako
vůbec hradecký kraj je na tyto úkazy bohatý.

boď jako bašty proti Němectvu, neb měly za
úkol německé výrobky z každodenní potřeby
českých domácností vytlačitil Naše tažky ma
jitelům akcií mnoho radostí nenadělaly a naše
sirky co do jakosti stojí za cizími.

Jako milovník ovoce zamiloval jsem se
svého času do podniku třebenického a to jak
z ohledu vlasteneckého, tak národohospodář
ského. Co potřebujeme výtečnou českou Švestka
na vorech za babku do Němec dovážeti a chntné
české jablko v pytlích stěhovati do ciziny po
krejcaro, abychom totéž v jemném papíru za
obalené za drahý peníz zpět kupovali, jakoby
na stůl velmožů a labožníků nemohlo přijíti

FEUILLETON.
EFomlázka.

Napsal Josef Váňa.

Velikonoce|
Oj, jaké vy jste to krásné a prazvláštní

svátky, jakým to mocným kouzlem a mohutným
dojmem uchvátiti dovedete. mysl a cit člověka...|
Jak vás miluji!!|

Jste svátky jásavých písní skřivánčích, svátky
„prvosenek a jaterníků, svátky stříbrných jehněd,
svátky první svěží zeleně, svátky hučících jarních
vod, svátky hořkých vzpomínek bolestných, svátky
zázračného a mysteriesního obrození, svátky hlu
bokých smutků a svátky hřímavých a hlučných
Hallelujah — — —!

Vaším úsměvem nebe se čistí, bouřlivé větry
tichnou, obzory se šíří, hory se jasní, slunce chápe
se vlády a útrobami přírody táhne cosi jako mi
lostné opojení v závratných chvílích toužebně žá
danýchpočetí...

»Alleluja, Allelujal — Vstalťjest. . „IIa
Jaký to výkřik obrovských rozpjetí!
Ztemnělá zahrada Arimatejského se zachvěla,

celá příroda se zalekla a nezdolná síla zbraní a
mečů padla v prach a chvěla se v úzkostech před
tím, jenž Vzkříšení i Život.

oVstalť jest. . . Alleluja . . „Ile
A země ibned se chvěje, otevírá lůno své a

Život vychází z chladného klína jejího. Vzkříšení
slaví vítězství nad Smrtí, buduje vítězné oblouky
z větví a ratolestí rašících stromů, pěje slavnostní
hymny jásotem ptáků, a kráčí po živém koberci
nově rozkvětlých lučin a pažitů ...

»Vstalť jest, vstalť jest! Alleluja, Allelujs l«
O velikonoce! Vás vždycky jsem horoucně

miloval e po vás vždy toužebně dychtil. Vámi
otevírá se jaro a vchází v přírodu i v srdce, vámi
nový život vlévá se v ztuhlé končiny přírody i
srdce, s vámi dostavuje se rok co rok — pomlázka.

o O oné

přímo z obchodů českých ? | Tak uvažoval jsem
a stal jsem se akcionářem. Dostal jsem do
rokou krásný arch s kapony a v duchu těšil
se, že po desíti letech budu bráti dividenda
aspoň jako plzeňští pravovarečníci. Daes je od
toho skoro deset let a arch s kopony nejen že
je celý, ale akcie ztratily polovicisvé hodnoty,
t. j. polovička opsuného kapitálu vandrovala
na dluhy. To ale ještě není všecko; právě tyto
dny byla továrna prodána a my akcionáři
ztratíme asi drahoa polovici, protože obnos
docílený sotva stačí na krytí hypoték a zásob
bude así jako ve snědeném krámu. O to ostatní
postarají se advokáti. Nynější ředitelstvo pře
vzalo podnik již zkrachovaný a nelze ma vy
čítati více, než že jej nemělo ani přejímati,
když skoro vědělo, že jej neudrží. A příčina?
— Špatné hospodářství; my Češi dovedeme
ovoce zavařiti, likéry vyrobiti, ale neumíme
je na trh ovésti, krátce nejsme obchodníky.
Třebenická továrna prodala do Hamburku
za 20 tisíc švestek, ale švestky octly se
v moři místo na trhu, protože došly trochu
pokaženy, kupec nechtěl je přijmonti a továrna,
uzavřevši bezpochyby chybnon smlouvu, ne
poznala svou chyba včas, dokud mohly švestky
při uějaké slevě zpracovány býti na povidla,
oč cizozemským vydřidachům nejčastěji jde.
Jak to dopadne, volá-li se na něco zdravotní
komisse a k tomu ještě v Hamburku, to si
lze na prstech vypočítati. Takové se dělaly
obchody v továrně, kterou jsme vystavěli,
abychom pomohli národně ohroženým Třebe
nicům. Není to národní ostuda a uemají-li tře
beničtí Němci příčina, aby se nám smáli ?! —
Avšak o tom všem v Čechách ani dut; málo
který list přinesl zapadlou lokálku o třech
řádcích, že továrna je prodána — o likvidaci
zase ani zbla. Kdyby to tak bylo něco kleri
kálního, to by 96 už sháněly ty jisté listy po
ukradených penězích a kdyby si měly dosko
čiti třeba až do anglické banky.

Ještě nedávno poslal tento ubohý podnik
národní dar herci Mošnovi k jeho jubileu v pa
době bedničky a likéry za to, že prý 8 jeviště

Pomlázka| Ach, jaké to slovo!
Vykouzlí úsmév na rty dítěte, mládence a

zvlaště panny.
Pomlázkal — Vajíčko malované, vajíčko

darované . ..i
Jaké to bývají radosti u dětí... ..|

»Hody, hody, do provody
dejte červený vejce,
nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
však vám slepička snese jiný . . .«

A tenké hlásky dítek závodí s pronikavým
kdákotem slepic na dvoře štědré panímámy. A sle
pička jako by tém zpěvankám dětských úst roz=
uměla, snáší skutečně vajíčko jiné a kdáče se zpě
vem dítek o závod... A tak je jásotu a zpěvu
a ruchua životacelýdvůr...

Pomlázka! Vajíčko malované od děvy mi
lované .. .!

Jaká to bývá vždy od děvčátek starost, komu
pomlázky dáti a jaká to bývá starost, aby to nikdo
neviděl. Jako v tom vajíčku hlásí se utajený nový
život k probuzení, tak v srdci dívky hlásí se uta=
jená jakási moc a touha, milostnost a síla. Prsa
rozskočiti se mohou nečekaným tím rozpjetím...

Pomlázka! — Vajíčko darované od děvy mi
lované .. ..!

Komu pak asi dá letos Rozálka Tichá po
mlázkyP — Už čtrnácte dní přemýšlí, jak ozdobiti
vajíčko, jakou barvou okrášliti, jakými kresbami
ozdobiti. Už si přichystala jemná pírka, už čerstvý
vosk k leptání. Rýsovati neumí a někomu svěřo
vati se tím nechce.

Je celá pomatená ubohá Rozálkal
Loni o pouti jí koupil Jeníček Kratinů srdce,

takové veliké, že se už nad tím začervenala jako
pivoňka, když jí ho před děvčaty strčil do ruky.
Teď mu musí to srdce opláceti. Chudák nezna
menala, že mu je už oplatila dávno, tuze dávno,
Jeníček jí dal srdce z perníku a ona od té doby,

Imserty se počítají Irvně, ;
Obmovavychásí v pátek v poledne. i Ročník XI.

vyslovil, aneb mohl by vysloviti slovo: „Tře
benice“. Nejsme my Češi lidé směšní? Udělal
by něco podobného žid? Ten by ořišel dojista
na jiný účinnější způsob reklamy. Pán Bůh ty
třebenické vlastence pozdrav! Nás vykuríro
vali z národních podniků nadobro.

Co budeme tedy s českými penězi dělat?
— Bezpochyby, že je budeme ukládati do spo
řitelen dále a dívati se na to, jak Němci
v našem Pojizeří a Polabí kupojí pozemky za
pozemkem a jak tam staví své bašty proti
českému živlu v podobě továren. A když je
tam jedaou ty pp. Němce dostanem, aui párem
koní je odtud nevyvezeme a můžeme býti rádi,
že jakž takž udržíme si většinu v obecním za
stupitelstvu.

Čo českých obcí tímto způsobem na po
mezí se nám odcizilo, co jich dnes pluje aspoň
svou repraesentací ve vodách velkoněmeckýchI
Na české půdě pomocí české pracovní síly
roste německý kapitál, jenž plyne po čase do
Němec, neb vydržaje zbytečné německé školy,
po příp. staví ještě zbytečnější kavle losvon
romistů .. .. A naše národní podnikavost?
— Chodí s knížkou do spořitelny nebo staví
továrny na zužitkování ovoce.

Volné listy.
(Zase jedna politická důslednost. — Machar.)

(8) Na Slánsku přípravy k volbě zemského
poslance v celku svém dobře obrážejí politi
ckého ducha českého. Dokládáme hned, že
blavně v osobě dra. Janovského, jenž horlivě
schůzí se zúčastňuje a pronáší programové řeči
jako při lonské své kandidataře. Zásadní rozpor
mezi jeho nazíráním lonským a letošním jest
zase jedním z mnohých dokladův o povšechné
politické nemyslivosti a zmatcích. Volební
nadšení, jež na počátku doby mladočeské za
topilo všechen národ jako moře, dloaho tr
valo, než-li se dostavilo poznání, že není dosti
napínati síly pro zvolení toho aneb onoho po

věru ku podivu, své vlastní jako kdyby byla na
dobro ztratila. .. Nemůže to nijakpochopiti...

Sám Bůh ví, co se to s af tak najednoustalo...
Ale nemá starosti jen Tichých Rosálka, mají

je dívky všechny.
Komu —a jak dati potají...
O to vajíčko jim nejde, ale o tu odměnupak...———
Ó co tu neklidných chvil, co tu vysněných

možností a nemožností, co tu vybudovaných a
opět sbořených plánů — — —1 — Jaro vtáhlo
jim s přírodou v srdce a s pomlázkou vtáhla jim
tam láska. A ony cbuderky o tom ani nevěděly,
jak se to mohlo jen tak najednou státi. A stalo
se to. Tutlají to, ale marno. Stydí se, červenají,
blednou, ale nic naplat. Srdce se chvěje, krev se
bouří, prsa se dmou. Marné se stahují, marné
šačrují, tím hůře... — — —

»Rozkvetly kočičky na vrbičkách,
stýská se děvčátkům po hubičkách.
Z večera čekají na zahrádce,
až jim je vlíbají
na rety potají
mládenci o pomlázce.«

Ó velikonoce, vy svátky jásavých písní skři=
vánčích, vy svátky zázračného, mysteriesního ob
rození, vy svátky sladkých opojení, nekonečných
tužeb a závratných dychtění, vy svátky pomlázky
darované od děvy milované... — — —

Upletl bych i já pomlázku z těch nejživěj
ších proutků, spletl bych ji jak umím nejdoved
něji, propletl bych ji stužkou jako krev červenou,
naučil bych se zpívati pokud možno nejlahodněji,
šel bych mrskati tu nejhezčí a nejupejpavější dív
činu, kdybych věděl, že dostanu...

Vari, přízraku! ©Pomlázka je pro děti, pro
mládence a pro dívky a ne pro toho, jenž už má
na hlavě vlasy zbarvené stříbrem na vrbičkách
rozkvetlých — kočiček,

Tu už kočičkya hubičky — se nerýmují...



slance, nýbrž že potřebí jest jíti blouběji.
V temnotách zasvítia jitřenka sice v několika
hlavách a chápavější a bystřejší inteligenti
Její světlo zachytili, ale ©lidu za příčinou tahé
setrvačnosti jeho ještě se nerozednilo. Tento
rozdíl mezi inteligencí a lidem jest přirozený
a pochopitelný a ukazuje se vůbec u všech
národů. Lid prostě nemůže stačiti inteligenci
a nemůže získati všech poznatků najednou.
Jde však o to, aby taková trblina nebyla příliš
bluboká a nepotrvala příliš dlouho. Zejmóna
v zemích, v nichž prostředkem ústavnosti lid
účastní ae v zákonodárství a správě, zanedbaná
politická výchova zaviňuje mnohé nezdary.
Okolnost pak, že v politických záležitostech
nechá se voličstvo snadno vésti a ovládati,
ukládá svědomí vůdců, aby zdatností svojí
nahradili nedostatky širých vrstev lidových.
Nejen že vůdcové sami sebe musí vůbec a po
liticky zvláště vzdělávat, ale také nesmí jim
býti nejasno, že při každém styku tentýž úkol
jest jim plniti vůči těm, kteří si je postavili
v čelo. Politicky uvědomělý vůdce tedy nejen
v parlamentě, nýbrž i mímo parlament chápe
se všech prostředkův a pomůcek, aby povznesl
duševní a hmotnou moc davů, jež vede. Za
křiknouti jest tedy českého inteligenta vůbec,
jemuž bez opravdové práce z úst hárají slova
o boji pro národ, o neústapnosti, o semknu
tých šicích a podobná hesla válečná, která jsou
vlastně výstřely na slepo. To jest politika
fantasie, nemohoucí se opříti o pevnou půdu.
Takové nezdravé nadšení v lidu pěstovat jest
hříchemn,jest planou a neužitečnou demonstrací.
Proto svého času neměly také žádného významu
ro celek národní i Čechovy „Písně otroka“,

jež potvrzovaly jen v době té naši netečnost
a rozháranost.

Po tomto rozkladu vracíme se k volbě na
Slánsku a k p. dru. Janovskémo, abychom do
kázali, že všichni vzdělanci výše vytčené úlohy
posud neplní. Pamatujeme se, jak loni dr. Ja
novský rázně vystoapil s heslem soostředění
stran a jak prudce útočil proti mladočeským
vůdcům, zasypávaje je povážlivými obviněními.
Mimo to touha po silné původnosti zatáhla ho
až k tomu tvrzení, že by se nebál o život ná
roda i kdyby si nás říše německá přivlastnila.
Slova to nevlastenecká a nepromyšlená. Ovšem
hned by nás Němci nezničili, ale dovedli by
utlamiti prameny, z nichž čerpá se vzdělanost.
Míním tu školství a jiné vzdělávací ústavy,
jež mají tak veliký vliv na vědecké badání a
písemnictví všeho drahou. Němci také vědí, že
vzdělání jest moc. Nenaříkáme si dnes, že síly
naše stále jsou vyčerpávány v zápasu obranném?
Což teprve až by útočila na nás moocstátní ?
Nebezpečenství všeněmecké skutečně hrozí a
bystrý politik stará se, aby národ byl připra
ven. Tak jak hovořil dr. Janovský, mlaviti se
nesmí, neboť jest to mluva těch, kteří nemají
co ztratiti.

Ačkoli tedy loni dr. Janovský tak roz
vášněně iluvil proti Mladočechům, letos hor
livě kortešuje pro mladočeského kandidáta dra
Muozara. Ale nedosti na tom. Starostové okresu
velvarského jedromyslně vyslovili se pro volbu
agrárníka Landy. Na to dr. Janovský, že kdyby
prý v čas byl zual pecný úmysl Velvarska,
jinak by se byl k tomu fakto postavil. Výrok
jeho asi znamená, že by byl opustil dra Mun
zara. Loni zatkl na Slánsku prapor soustředění
stran a po svém zvolení byl oslavován jako

rvý poslanec tohoto programu — aletos jeho
onské heslo odvály již větry do všech úblů

svéta. A při tom všem jest nejkrásnější, že
letos mlnoví o vážném úkolu inteligence, o pev
nosti a důslednosti jednání. Jestliže jiš v sou
kromých zájmech svého života jednotlivec
pečlivě volí cesto k určitým cíiůin, čím více
jest potřebí rozvahy, když jedná se o zájmy

jest veliké zodpovědnosti, nebude jednati jako
dr. Janovský.

Na místo, aby 86 Situace vyjasňovala,
ještě se více zaplétá neurčitostí chtění a po
všechnou nadou. Pomalu bude to u nás vypadat
jako ty scény, které se odehrávalý ve všeobec.
ném zmatku v Paříži před nepřítelem. Bratří
Margaerittové líčí takovou zmatenou schůzi na
radoici. V povšechném hluku ozývají se hlasy:
„Ano, tak jest! Bravo! Odstoupit! Sláva ko
mitétu! Navthněte jména! Ať žije vláda! Sláva
komuně!“ A tak nápad byl stíhán nápady ji
nými, tak jako u nás závodí nedůslednost s ne
důslednosti! Ozdravění může přijít od oprav
dové inteligence.

* +
*

Machar — pokloňte se jménu tomu —
ve Vídni neunavně sestrojaje důkazy o svém
vsdělání. Není zajisté lepšího prubířského ka
mene vzdělání, nežli jak kdo chová se k ná
boženství. U Machara jsou to frivolnost a pusté
posměchy a jeden přítel jeho byl tak odváfný,
že uapsal, kterak prý Machar o Bohu a nábo
tenství mnoho studoval. Jelikož pak z účinků
soudíme vždy na příčinu, můžeme bespečně
tyrditi, že vídeňský malý Voltaire nestadoval

nic a že mu přítelem jeho učiněna laciná re
klama. Naopak enadno by se moblo dokásat,
že Machar stadoval velmi málo, o čemž mnohé
příklady podává jeho paušální jednostrannost.
Vzdělání pouze literární nikoho ještě nekva

liikuje, aby si, jak dí přijel o Macharovi,konstrnova) svou filosofii dějin. Zapamatovali
jeme si surové jebo vyjádření o sv. JanuNepo
mackém; od té doby ovšem protináboženského
vtipkaření neopomíjeje, zaútočil sí nejnověji
proti sv. Václavu. U pravých vzdělanců, nežli
přítel Macharův, větší autoritu má zesnulý
prof. J. Dardík. Odpravuje velikány ráza Ma
charova takto: „Člověk frivolní užívá žertů,
vtipů, posměchu, a co jest milionům lidí sva
tým, zakaluje nečistými svými nápady, které
neodbalují nikdy něco nového, nýbrž byly již
několikráte řečeny. Proto všechno, čím se k
volnost do lidu vtírá, není důkazem nčenosti,
nýbrž sprostoty, sarovosti, nedoukosti.“ Notak
tedy! V „Čase“ píše Machar také epigramy
politické a v jednom z nich praví, že Rieger,
idealista, připravil národ o kabát a Kramář,
realista, o košili. Samo sebou se rozamí, že
výrok ten neučinil na základě svého přesvěd
čení a uvažování, nýbrž že takové žvásty chytá
v ovzduší realistické negativní kritiky, neboť
každý nesamostatný a jednostranný člověk bere
každý popad chlapecký doslova.

Vzhledem k tomu, že politický epigram
má míti věcný podklad, vysvítá, že Machar o
správný úsodek v politických věcech mnoho
se netrudí. Jest to sice maličkost, ale přece jen
dokazoje lehkomyelnost u muže, jenž jest čle
nem strany realistické, na jistotě poznání tolik
si zakládající. Kdekoli tento člověk o politiku
jen zavadil, dělo se to vždy ve znamení po
vrchnosti a sháňky po vtipa. A při tom všem
opájí se sebevědomím, že dělá kus české hi
storie. Zatím i on náleží mezi ty lidi, jejichž
malounký obzor, nevědomost v oboru nejvý
značnějších skutečností politické historie i pu
litické přítomnosti, elepé a nesoudné poslu
Šenství několika frasí zaráží zejména proto,
že patří ke třídám vzdělaným.

Obrana.
(2) U rovu Strossmayerova. Při ú

mrtí Strosemayerově bylo lze pozorovati z ú
sudků všech denních listů, že veliký muž badí
vždy obdiv a úctu ku svým zásluhám i v tá
boře nepřátel. Četli jsme v „Osvětě Lidu“,
v „HL. ze Siona“ ano i v „Čase“, jenž dosod
nikdy nic katolického nepropustil bez jízlivé
poznámky, vřelé uznání práce Strossmayerovy.
Některé listy ovšem chtély vyažiti této příle
šitosti ku jemným Štulcům církvi, jejímž
zdárným synem byl zvěčnělý Strossmayer.
Podivem nás naplnil v pohrobní vzpomínce
citát „Ratibora“, jenž píše doslovně: „Z bi
skupského působení Strossmayerova zasluhuje
povšimnutí jeho vystoupení na koncilu vati
kánském z r. 1869proti dogmatům. Litera
zabijí, dach jest, který obživuje. Všechno se
mění a podléhá zákonům pokroku. Všechna
dogmata byla dobrá pro církev katakomb.
Dnes v ně nikdo více z osvícených kře
sťanů nevěří, neboť takové názory příčí se
vědě, která přestala již býti poníženou slažkou
bohosloví.“ Citát tento uvádí „Ratibor“ bez
udání pramene, proto musíme mu nechati zaň
plnou zodpovědnost, ačkoliv předem problašu
jeme, že považujeme výrok tento za podvržený,
protože žádný vzdělaný katolík takový ne
smysl by neřekl, tím méně mohl by ho prohlá
siti katolický biskup takové intelligence, jakou
se honosil zvěčnělý Strossmayer. Pokud nám je
známo, vyslovil se biskup Strossmayer ca va
tikánském koncilu r. 1870 proti prohlášení
dogmata o neomylnosti papežově. Učinil tak
v debatě, která prohlášení předcházela a pro
jevem tím nepopíral dávno vcírkvi uznávanou
neomysrost papežovu ve článcích víry a mravů,
nýbrž ponze tvrdil, že by se mělo s prohláše
ním dogmata tohoto posečkati z oportanity
na pozdější klidnější dobu, než jaká byla tehdá
za politických piklů spojené Italie. Nemluvil
tedy Strossmayer proti dogmatu o neomylnosti,
protože před prohlášením jeho nebylo ještě
učení toto článkem víry, tím méně mluvil

po všem dogmatům, jako neudržitelným.ogmata číli přesně stanovené články víry
jsou pro náboženství tím, čím jsou pro vědu
poučky a definované zákony vědecké. Jako
vzdělaný člověk nebude zavrhovati vědeckých
pouček, tak také vzdělaný katolík nemůže za
vrhovati dogmat.

(3) Účel posvěcujeprostředky. Tak
dlouho už 80 fee krazích protivníků naších,
že nadepsané heslo bylo pravidlem „mravouky
jesuitské |" Proč už ti úmyslní lháři neřeknou
raději, že takové pravidlo mé celá mravouka
katolická? Všdyťjesuité jako katolíci nemohli
si tvořiti mravooku jinou, než jaká byla v celé
církvi katolické. Kdyby tedy hořejší pravidlo
bylo přičítáno celé církvi, víc by táhlo. — Ještě

máme v čerstvé paměti, jak byl jeden evan
gelický bohoslovecv Čechách katolickým tiskom
vybídnut, aby dokázal, že jmenovaná zásada
byla článkem „jesuitské mravouky.“ „Evaoge
lický“ pravdomluvec síce kurážně tvrdil, že

takové pravidlo jesuité měli, ale když byl
řádán důkaz, vykrontil se několika frásemi aost.

Už tenkrát mohla naše iutelligence pře
stati se vším bezpodstatným obviňováním. Ale
chyba lávky| Skoro kašdý den nalezneme
v listech nám nepřátelských starou pomluvo
snovu — a všdycky bes důkazu. Každé co

ařetví, každá pověra jest jím vítána, dá-li 60
1 jen užiti k boji proticírkvi. Kdyby „pokro

kový a svobodomyslný“ tisk stál o šíření čisté
pravdy historické, byl by dávno již napeal,
že zásada jesnitům připisovanábojela zřejmě
právě mezi protestanty.

O tom, jak beze všeho zardění protestanté
schvalovali hříšné prostředky k dosažení vlast
ních cílů, povíme si šíře příště. — Nyní nás
zajímá jiná věc.Pověstný odpadlík Hoensbroech,
který vydává proti katolické církvi tak prol
hané episy, že sami protestantští historikové
tu „učenost“ nazývají nepoctivým šlendriánem,
také tvrdil, že jesnité měli pravidlo: „Účelpo
svěcuje prostředky.“ Ale 8 touto neodůvodně
nou frází neproklouzl tentokráte tak lehce.
Poslanec katolického centra Dasbach zavázal
se veřejně na schůzi v Rixdorfó u Berlína
(31. března 1903), že vyplatí 2000zlatých tomu,
kdo dokáže, že ona zásada nalézá se v jesu
itských spisech. O cenu přihlásil se sám Hoeng
broech. Německá veřejnost byla u velikém
napjetí; protestanté jásali, že Hoensbroech,
který sám před odpadem byl jesuitou, jistě
nejsnáze doklad ku avómu tvrzení nalezne.

Hoensbroech sestavil své „důkazy“ a vy
twáhal na Dasbachovi soudně slíbenou odměnu.
Leč bylo znalci v březnu toboto roku rozhod
nuto, že Hoensbroechovy „důkazy“ jsou zrovna
tak „vážné“, jako jiná jeho tvrzení proti kato
lické církvi. Helvetský tisk už u nás těšil ae
na chatnou paštiku. Ó sporu psal dost a dost,
ale po rozhodnutí tato „pravdymilovná“ žur
nalistika zmlkla nadobro. Kdepak by ohlásila,
že exjesnita svůj spor prohrál? To raději bude
zpívati starou písničku dále.

(3) Drtimismams. Vyvraceti nepromyšlené
fráze Drtinovy, jež uveřejněny jsou v „Lidové
revui“, znamenalo by napsati knihu. Chceme
poukázati aspoň na některé bludy tohoto „od
borného učence.“ Pan dr. Drtina píše: „Pro
testantství káže, že rozum každého jednotlivce
je svéprávný, člověk může vykládati svým ro
zumem písmo, učí tedy autoritě písma a tím
osobní neomylnosti každého jednotlivce.“ Dr
tina tato alova připojuje k oněm řádkům,
v nichž píše o rozdvojení křesťanství na kato
lické a protestantské. Soudíme tedy, že připisuje
již první době protestantské zásady o autoritě
písma a osobní neomylnosti jednotlivcovy. Ale
tu jest křiklavý blad. Nechceme znovu se ro
zepisovati o hrůzéch iokvinice husitské, kal
vínské a protestantské, která nelítostně stíbala
ty lidi, kteří se odvážili jinak věřiti a učiti
než církve „reformované“. O tom by přece od
borník měl aspoň něco věděti. „Reformátoři“
sice z počátku svéprávnosti jednotlivcově po
chlebovali dost a dost, jen aby k sobě zástupy
důvěřivých přilékali. Jakmile však pevně se
děli v sedle, pronásledovali svobodomyslné
křesťany daleko hůře než inxvisice Španělská.
A neví Drtina nic o tom, jak i světské vrch
nosti protestantské nutily sedláky bez pardonu
k vlastnímu náboženskému vyznání a jak
v protestantstvu bylv vydávány proti „svévol
ným“ křesťanům tuhé zákony ?

A když se též zmiňuje Drtina o středo
věkém „navolnictví a porobě,“ měl raději říci,
že sedlák byl nejhůř ujařmen právě „refor
mací.“ Vždyť zvláště ačení Lutherovo činilo
z rolníka nejposlošnější nástroj šlechtické
zpupnosti. Málokdy na otrocích pácháno tak
barbarské bezpráví, jaké bylo pácháno na
rolnících za věku Lutherova.

Dle Drtiny o prvních otců církevních jevil
se odpor ku vzdělání. Na doklad toho uvádí
slova ev. Jeronýma: „Co má apolečného Kri
stus a Beliál, žalmy a Horac, evangelia a Ver
gil, apoštolové a Cicero ?“ — Na to odpovídáme:
1 kdyby snad ov. Jeron» m byl odpůrcem vzdě
lání oa základě pohanských spisů, nemluví
přece ve jménu sv. otců všech. Že to vzdělání
příliš málo samy pohanské filusofy uspokojo
valo, tot obecně známo. Ale zde je zajímavo
to, že p. Drtina vkládá do slov Jeronýmových
smysl, jehož tato nemají. Tolik by pisatel mobl
věděti, že právě tento světec, vzdělaný na zá
kládě knih křesťanskýchi pohaoských, ná
leší svým rozsáhlým vědeckým obzorem mezi
nejbystřejší a nojučenější světové učence. O
velikém Jeronýmovi a jeho poměru ku klassi
cké literatuře jsme ochotni pověděti ještě více.
To bylo právě velice chvalitebné, že i první
křesťané nezavrhovali s moslemínským fauati
smem všecko, co před nimi pro vzdělání vy
konáno. Naopak ašlechtilé květy pohanské kul



vzali vo vlestní majetek; právě mniši
n plody klassické literatury dobám

našim.
Jest také nepravdou tato věta Drtinova:

Kněžstvojest jedinou inteligencí středověkého
lidetva.“ Místo dlouhé. rozpravy tášeme 8e pi
satele,byl-li náš středověký filosofTomáš
Štítný kučzem? A nezná celou řadu jiných odbor

ve učencůstředověkých,kteří kněžíminebyli?niversity přecenebyly zřizoványjen pro kandi
dáty stavu kněšekého. Učenec tento byl k tomu
všemu tolik pokrokový, še byl prvním prů
kopníkem filosofických extensí v Čechách a
činil to zcela zadarmo, z lásky k lidovéma
vzdělání. A že o lidové vzdělání za věku ka
tolíckého bylo u nás mnohem líp postaráno
než za „reformace“, o tom se může Drtina
pěkně poučiti z Palackého, Tomka, Wintra a

stanta Denisa.

A že člověk Ro SKÝnárodnostaě neeltil? Nový blad. Žetehdy ještě nevystupovali
političtí barlekýnové, provolávající 8 úderem
v prsa pokrytecky den ze dne „národe můjl“
a že tehdy bylo mezi národy větší, křesťan
štější sbratření, poutem společného náboženství
udržované, proto ještě si mohl každý středo
věký křesťan své národnosti velice vážití. A
také tehdejší frázemi nepokažený člověk mi
Joval svoji národnost upřímně. Neví Drtina na
př. nic o mohutném vzepjetí národnostním
v Čechách jiš za doby Karla IV. a za vlády
syna jeho Václava? Právě za reformace Drtinou
tolik vychvalované pro vášnivé boje náboženské
sapomínáno na ideu národnostní.

——Dovosuje-li Drtina, že školetví v XVI.
století bylo ve stavu zbědovaném, měl hned
upřímně dodati, že právě školy protestantské
a husitské byly pravým paskvilem nu ústavy
vzdělávací a že čeští kališníci i protestanté
s té příčiny posílali raději mládež svoji do
kolleje jesuitské. A není známo Drtinovi o tom
pic, jak sám Komenský školství jesuitské po
chválil?

Tihle realisté mají taktiku velice chytrou.
Něco překroatí, jiné věci strannicky zamlčí —
a tak jejich filosofie dopadne vždycky — v ne
prospěch katolictva, Tohle jest ovšem taktika
pohodlná. Zda správná?

Politický přehled.
Sněm království Českého svolán na den

18. května a bude zasedati do 27. května; má
býti vyřízen prozatímní rozpočet a nouzová
předloha. — Sněmovní volba ve venkovských
obcích Sluné—Velvary—Libochovice roztříště
ním hlasů nerozhodnuta. Kandidátů bylo pět,
s nichž nejvíce hlasů dostal p. J. Munzar.
— Říšský soud rozhodl, že liberecký
magistrát porušil $ 19. zákl. st. zákona, když
se zdrábal přijati a vyříditi české podání; če
Ština i němčina jsou v celých Čechách jazyky
v zemi obvyklými. — Proti podobnémo rozhod
notí správního soudu, že české podání musí
býti přijato všade v Čechách, protestovali dele
gáti 40 okres. zastupitelstev z něm. krajin
v Čechách na schůzi 15. t. m. v Chebu, —
Německá národní rada varuje okresní a obecní

úřady, aby se střehly provádění zákon o zprostředkování práce také ve prospěch českých
dělníků, slažek a soukr. úředníků. — Nemocí
minister. předsedy dr. Gauteche různé plány
jeho odročeny.

Maďarská krise vleče 3e dále. Liberální
strana uherské přikloňaje se víc a více Košu
tovcům. Adresa uherské oposice, jež se podá
králi, jest velice umírněná a nejsou tu uherské
požadavky zřejmě vytčeny. Jdou asi oni nyní
s chytrou!

V jižní a střední Italii vypukla znovu
stávka železničního personálu z toho důvodu,
aby si uchovali i v budoucnostivolnost ke
stávce, zvlášté když se právě ve sněmovně
italské jedná o to, aby sestátněním železnic
stávky byly vůbec znemožněny,

Bulharský kníže Ferdinand objíždí evrop
ské dvory, aby prýsi zjednal soublas mocností
k problášení Bulbarska královetvím.

V Raska pracuje se na opravách dále,
ale jen na papíře. Církevní oprava byla zatím
odročena, na zřízení patriarcháto bylo však
zásadně usnešeno. V celé Sibiři mají býti za
vedena zemstva a opravy jako v ostatním Rusku.

Na mandžarském bojišti sem tam menší
srášky, jinak obě struny připravují se k nové
bitvě; Japonci snaží se sílu raskou zdrtiti na
dobro, dříve než dojdou z Evropy čerstvé po
sily. Na moři však o lodstvu japonském ani
slechu. Lodstvo raské dosud bez překážky
brázdí vlny moře Čínského. Rožděstvenský dle
jedné zprávy míří do Vladivostoku, dle jiné
chystá se přerušiti veškeré upojení Japonska
s armádou v Mandžarsko. Velká námořní bitva
jistě na obzoru. Admirál Togo číhá jen na
vhodnou příležitost. Japonsko nyní ohražuje se
proti domněléma nadržování Rosům Francouzi,

žeprý totiš připustili, aby nemocničníloď ruského loďstva „Orel“ vplala do východoasij
ského franc. přístavu Sajgonn.

Člověkkarakterníječlověksvědomilý,asvě
domí ozývá se v jehokonání, slovechi činech. Muž
karakterujesttakémuž, jenždovedemíti vúctě,
co je úcly hodno, atato vlastnostje známkounejspanilejšíhotypumužei ženy:Mítivuctivosti
věci, které posvětil hold mnohých pokolení; vážiti
51 vznešených předmětů, čistých myšlének a wšlech
tilýchcílů1velkýchmužůminulýchdobi nadše
nýchpracovníkůvdoběpřítomné.

Smáles: Karakter.

a

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. Ustanoveníjsou: p. Joa.

Bartoň, administrator, za faráře v Cbřenovicích, p.
Eogelb. Stejskal, farář Markoušovický, za faráře do
Vítkovic, p. Frant. a, administrator, za faráře
v Lukavci, p. P. Kosmas Pytlík, O. Praem., složil
kanonickou spovsi pro faru Senožatskou, p. Václav
Vostřel, kapli. Svinčenský, za koop. do Kladrub n. L.,
p. Jos. Stanislav, administr. Vítkovický, za administr,
do Markoašovic, V Pánu zesnal: Jan Hrnčál, kaplan
v Lužci, $ 13. dubna (naroz, 1878, vysv. 1902),
Uprázdnila ce fara v Markoašovicích, patron. nábož.
matice, od 6. dubna b. r,

Vadělání soclalmí. V semináři králové
hradeckém přednáší jíš po 4 leta vdp. Dr. Reyl soci
ologli. V II. a III, roce koná přednášky theoretické,
ve IV. roce probírá prakticky zákonník občanský,
zákon tiskový, apolčovací, ústavu :akonskou, zřízení
semské a obecní, Pp. posluchači cvičí se též v řeč
nictví, pro veřejné schůze potřebném. Minulý týden
uspořádán byl praktický výstup v založení novéjednoty
sa přítomnosti ndp, biskopa Dra Doobravy a vadp. kapit.
děkana Dra Frýdka. Tbéma bylo sice předem vhlá
šeno, ale jednotlivé úloby přípravného komitétu, zada
vatelů stanov, slavnostních a debatajících řečníků byly
přiděleny jednotlivým pp. posluchačům v den zkoošky,
Zajímavý průběh tohoto praktického kursu sledovali
vsnešení pp. hosté s patrným uspokojením, jemuž
ndp. biskup ráčil dáti výraz delším proslovem a v němž
socialní činnost klera prohlašoval za mimořádný epůsob
pastorační činnosti. Kéž názor teuto nalezne uplat
nění v praktickém životě|

Veřejná čítárna Palackého vykládala
v r. 1904 asi 106 listů, a nichž předplácela 68, Vy
dání bylo K 1040, kteréž hrazeno bylo subvencí obce
královéhradecké 400K, dary různých příznivců a dobro
volnými příspěvkynávštěvníků, celých to 190 haléřů,
ačkoliv prý čítárnu během roku navštívilo 22.000 osob,
Pod heslem „čítárna Palackého“ adružilo se též 30
hradeckých apolků v organisaci, která pro své vý
střední enahy a pro svou nesnášelivost ka katolické
víře je nám velmi nesympatickou. Máme ještě v dobré
paměti ty „cikánské tábory“ ve dnech, kdy odbývaly
se katolické sjezdy v Hradci Králové. Politická čín
nost „sdraženýčh spolků“ nezaslouží ani haléře pod

pony £ obecního jmění, ve kterém jsou také poplatkyatolického občanstva zahrnuty a proto měla by městská
rada přesně lišiti politiku čítárny od kultarního je
jího působení. Kulturní význam čítárny je nepopíra
telný a zaslouží podpory všestranné. Jen bychom si
přáli, aby vzdělávací činnost čítárny byla systemiso
vána přísným výběrem časopisů a listů pro duševní
vyspělost čtenářstva. Není to ani rozumné ani správné,
když se nedospělé mládeži dostávají beze všeho obme
zování do rukou listy, které místo, aby ncelily po
vahu čtenáře, spíše ji rozrašují. Není snad o tom
sporu, že četba má býti přiměřena chápavosti a vy
spěloati čtenářstva Při dosavádní volnosti čili desor
ganisaci četby v naší čítárně panující má docházka
pro mnohého škodlivý výsledek. Neobáváme se snad,
še by četba nepřiměřená odcizila naší myšlence ně
koho, nýbrž bojíme se, aby někdo vůbec nebyl odcizen
společnosti. Vykládat potištěný papír bez všeho roz
umného výběra neznamená ještě kultarní práci !

Povýšení ve vojště. Oblíbeníve zdejších
občanských kruzích vojenští velitelé, p. generál čl.
Karl přeložen byl do Sarajeva jako velitel pěší divise
a p. plakovník Klarner přeložen byl jako velitel pěší
brigády do Brna. Oba pánov“ zanechají v krazích
zdejších nejlepší dojem, jako taktních a lidumilných
důstojníků.

Boží hrob u ov. Klimenta v Hradei
Král. Letošní Boží hrob u sv. Klimenta bude zřízen
péčí ndp. biskupa Dra Doubravy na hlavním oltáři
uměleckým vkusem a nádhernou výpravou dle skizzy
kterou k tomu zhotovil p. prof. Němec. Starý nevkusný
Boží hrob byl prozatím odložen a bude prý darován
některému chudéma kostelu,

Výstava. Městské průmyslové museum pro
severovýchodní část království Českého v Hradci Král,
pořádá za přispění technologického musea obchodní
a živnosten. komory v Praze ve dnech od čtvrtka dne
20. do neděle dne 30, dabna t. r. výstava moderních
obálek knižních, spojenou a výstavou předsádkových
a obalových papírů, jakoš i prací z knihařeských
kursů, pořádaných technologickým museem v Praze.

yfitava zahájena byla 18. dabna přednáškou p. L.eignera, inspektora technologického musea v Praze:
O muderním průmysla knižním. Výstava nalézá se
v slavooatní síni obchodní akademie a otevřena jest
denně od 9—12 hod. a od 2—5 odpol. Vstup volný.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Král.
přesídlil dne 18. t. m. se svými kancelářemi z domu
čís. 30. na Velkém náměstí do vlastního, nově vysta
věného paláce bankovního v Klicperově ulici. Budova
ons jest dokonale účelně zařízena a co do vnitřní ú
pravy její — dík uměleckým pracím mnoba druhů —
stala se pro Hradec Králové zvláštností, jež návštěv
níky její skutečně v každém ohledu uspokojí.

Ve schůzi městské rady králové.
hradecké dne 10. dubna t r. udělenobylo po
volení ku zřízení vodovodní odbočkyp. Ant. Petrofovi
na stavoniště demolovaných domů Č. p. 60. a 61., p.
R. Faltovi na staveniště č. 4. v bloku U, p. staviteli
Sohmidtovi na staveniště p. A. Singra v bloku E,
p. Fr. Černému, mistra zednickéma,na staveniště p.
Fr. Krištofa v bloka II. a p. Aug. Hradeckého v bloku
C. — U p. Boh. Holzra, dek. malíře Nár. divadla
v Praze, opatří se informace, co by stálo pořízeníno
vého interieru seleké světnice do městského divadla
Klicperova. — P. A. Hanušovi, obchodníku, kterýž
jménem příbuzenstva po zemřelém A. Honke-ovi vě
novsl 200 K pro městské chudé, vzdají ae díky. —
Stíšnost pí. Riemrové na poškozování lak vojskem
postoupí se místnímu velitelatví se žádostí, aby všem
vojenským oddělením zakázáno bylo, aby ae cvičila

na lukácha bradbách.— VýboraSí MaticeZábřežské udělen byl příspěvek. — Dlužníkům za vodu,
za opravu vodovodů za rok 1904 a daně ze psů za

rok 1905 zašlou se aponínky, by do třech dnů zaolatili, jinak še pohledávky ty badou vymábány. —
osti p. J. Tattra, srt. správce div. společnosti

v Bydšově, za propůjčení městského divadla na 4 až
6 her, vyhověno nebylo. — Pro lázně v domě p. Fr.
Hlávky čp. 325 zřídí ee nový vodoměr, dle něhož čí
tati se bude voda v nich spotřebovaná. — Žádost c.
k. okres. hejtmanství za dobrozdání o žádosti p. Be
dřicha Steina za povolení k nžívání ještě dvoa ti
skařekých lisů postoupí ae živnostenskému odboro. —
Žádost zdejších zvoníků o zvýšení mzdy postoupí se
bisk. konsistoři k dobrozdání. — Vzato bylo na vě
domí oznámení lesního úřadu v Nov. Hradci Král., že
dne 6. t. m. vyvráceno bylo vichrem asi 80 kmenů
v revíra Svinarském. — K žádosti obecního úřada
v Nov. Hradci Kr. o subvenci na vydržování obecního
lékaře v tamní obci navrhuje se příspěvek 300 K a

předloží se návrh ten městskému zastupitelstva. —ráce klempířské v reslce zadána byla p. Jos. Ko
márkovi, klempíři zde, a pokrývačeká p. M. Motyč
kovi, pokrývači zde. — Pořídí se vozík pro doprava
opilců dle nákresu policií předloženého. — P. J. Jež
kovi a V. Kotíkovi povoleny byly změny při stavbě.
dvoupatrového domu na parcele číslo 1. v bloku C

dle „předložených jimi plánů. Objedná se 2600 kub.metrů litického kamene na předlažbu města.

z průmyslového musea v HradciKrálové. Veřejnoučítárna a knihovna průmyslo
vého musea navštívilo v měsíci března v 9t1 večerech
5G8 osob, jimž vydáno na 316 šádanek 162 odb. spisů
a 218 předlohových děl s více než 8800 předlohami.
Domů zapůjčeno 186 osobám 203 odb. knih a 982 jed
notlivých předloh. Za členy musea přihlásili se pp.
Karel Langr, akad. malíř v Praze, Jar. Lenšman,
uměl. zám. v Kutné Hoře, Joa. Findejs, odb. učitel
v Kolíně a Jos. Zajíc, výp. dílov. c. k, odb. školy zde.
Pan prof. St. Sucharda v Praze daroval do sbírek
masejních několik papírových otisků svých plaket,
čes. grafická spol. „Unie“ v Praze řadu nádherných
reprodukcí.

V Památná data. :s. dabna 1793 zrušen
hřbitov u kostela sv. Dacha. 19. dubna 1837 otevřena
opatrovna v Hradci Králové. 20. dubna 1791 vypově
délo Rakousko válku Francii. 22. dubna 1861 Tomáš
Vorbes jmenován učitelem na paedagogiu v Hradci
Králové. 23. dubna 1423 byl Žižka u Hradce Krá
lové. 24. dubna 1664 počaly se kopati základy ku ko
stělu Panny Marie. 26. dabna :858 položen základ
k Borromaeu. 27. dubna 1861Rieger na nádraží slavně
uvítán. 28. dubna 142t pospíšili Hradečané k Chru
dimi na pomoc Žižkovi. 29. dubna 1786 počato s bo
řením příbytků na podměstí. 30. dubna 1785 zaveden
v Hradci Králové první pohřební vůz.

Úmrtí. Ředitele diecésního ústava pro hla
choněmé v Hradci Král., dp. Vlad. ijekeru, etihla bo
lestná rána úmrtím jeho otce p. Frt. Sekery, ředitele
kanceláře okres. výboru, ředitele občanské záložny
v Hlinsku atd. Zemřel zaopatřen sv. svátostmi 16. t.
m. ve věka 68 roků. Pohřeb konal se za velmi čet
ného účastenství 19. t. m. na hřbitově hlineckém.
Nad rovem otcovým truchlí ještě synové: PhDr. Emil
Sekera, profesor c, k. realky v Táboře, MUDr. Karel
Sekera, obvodní lékař v Hlinekn a Jan Sekera, cukr
mistr cakrovara v Bazzana v Italii. — Na Pražském
Předměstí zemřela 18. t. m. pí Anna Valentová, matka
p. řídícího učitele Valenty z Libraftic, ve věku 71 let.
Pohřeb koná se dnes ve čtvrtek na hřbitové v Kuklenách.

V Pohamské hroby. V kruhové cihelněp.
Frt. Morávka v Předměřicích nad Labem pří jarní
odkopávce vrchní hlíny vo hloubce asi 1:20 m přišlo
se opět na dva pohanské hroby. V jednom hrobě na
lezeno 21 nádobek jako menší nádobka e nějakou
dětskou hračkou, 2 koflíky, žintý hrnéček s bronzovou
sponou, uměle spirálně točenou, 2 talíře různě zdo
bené, velká mísa poklopena miskou, malá miska, na
níž spočíval koflík, talíř zdobený, ž velké pánve, velká
nádoba a popelem; nalezen tu též železný nožík. Ve
druhém hrobě bylo celkem 9 nádob a 3 věci z kovu:
dětský bronzový náramek, železný nožík, jehlice a pak
dosti zachovalé zbytky kostí. Na odkrytí brobů těchto
s největší pečlivostí a s vědomím historického musea
v Hradci Králové pracoval p. Zaloudek, policejní
strážník z Hradce Král. Nález tento přivábil sem
mnoho zájemníků z širébo okolí. Sám J. B. M. njdp.
Dr. J. Doabrava zavítal 14. t. m. odpol. do Předměřic
a v průvodu ceremonáře dp. H. Doskočila a měst. ta

jemníka p. Domečky sezájmem plnou bodina sledovalvykopávání hrobů. — Historickémuseum hradecké
jest jistě na tyto nálezy v cihelně p. J. Morávka brdo,
neboť vyzredlo odtud již 21 zachovalých vykopavek
pohanských hrobů, za Čež jest hlavně dékovati p. Ko
trčovi, účetníma cihelny p. Morávkovy, jenž ee po
člivě stará o to, aby při odkopávání hlípy žádná pa
mátka zmařena nebyla s pak uznání všestranné za
sluboje i p. Žaloudek, který s nevšední opatrností při
vykopávkách si vede.

Měšťanská škola v Kuklenách.
Zemským výborem vysloven zemské školní radě 800
blas ku zřízení měšť. školy v Kuklenách.

Z Holohlav. O výchově rodinné přednáší
v křesťansko-sociálkím spolku pro Holoblavy a okolí



© neděli dne 23. dubna o 4. bod. odpolední v bo
stinci p. J. Tučka p. řídící očitel V. Špaček.

Vikarlátní skupiny zem. Jednoty
kat. duchovenstva: Chrast, udim,
Pardubice, Skuteč konají svouschůzi3. května
1906 po 10. hod. dopolední na srciděkanství v Chra
dimi. Program: Sdělení z výbor. echůze Z J. K. D.
Přednášeti badou: vdp. for. Mimra = Krouné: „O po
stavení kočze vůbec a dnes zvlášť ve smíšených osa
dách vzhledem na sgitační činnost protestantských
kazatelů za boslem Ls von Rom.“ Dp. spiritnál So
botka z Chradimě: „O přípravě dítek k sv. zpovědi.“
Pan prof. obchodní akademie v Chradimi Václevíček
uvolil se laskavě přednášeti „o Palestýně“ s užitím
světelných obrazů.

Z Kostelce mad Orl. Něcoo té moderní
svobodomyslnosti, která vydává zvláště u nás květy
barev nejvýš zajímavých. Již jsme přinesli svého časn
článek o poměrech členů mistrovské nemocenské po
kladny. Když se členové zdrábali platiti voucené jim
malou menšinou nemocenské pojistky, byli obžalování
a platili pokutu — pro svoji odstrašující pobodlnost.
Dnes přinášíme nový obrázek z téhož společenstva.
Po vánocích vzpomněl si výbor, že by se zase mobla
odbývati valná bromada; rozeslána tedy po členstva
pozvání k valné bromadě na deu 26. února 1906
s programem: volba předsedy, místopředsedy, 9 členů
výboru a tří náhradníků. Nejzujímavější bylo, če na
pozvánkách nebylo udáno, v kolik bodin se valná
hromada koná. Ale přes to vše dostavili se členové
většinou již o 1 hod. odpol. Zkušenosti je pončily
o potřebě větší bdělosti. Když atoupenci „Dobrého
ducha“ seznali, že ti „klerikálové“ mají mezi příto
mnými většinu, problásili, že schůze nebude se konati;
není prý dostatek členstva (!) Clenstvo ovšem prote
stovalo; a tu na konec výbor prohlásil, že si nějak
apletl stanovy; prý se badou voliti po.ze tři Členové
výboru. — Iuu, chytrost nejsou žádné Čáry. —
Na to následoval nový bouřlivý protest. Konec konců
byl, že předseda valnou hromadu rozpustil, aby jen
katolická oposice při volbě výbora nezvítězila. Opo
sičníci stěžovali si u c. bk. okresního hejtmanství

v Rychnově n. Kn.; a tsk výbor k pokračování valné
hromady (následující neděle) obdržel z Rychnova
otcovské pokárání, Volby se však zase neodbývaly.
Svolána tedy na den 26. března třetí valná bromada
— zase bezvýsledná, Pánové třímající žezla drželi
se i v kritickém okamžiku tak statně, jako Rusové
na Patilovském vrchu. Konečné tedy odbývána 9. dubna
čtvrtá valná hromada za přítomnosti 34 členů. Ale
brůzo brůzoucí! Katolíci zase byli ve většině. Teď
už nezbylo než dáti znamení k částečnému ústupa,
aby to s volbami nedopadalo jako v pobádce o Červe
né karkulce. Za skratátory zvoleni pp. Michalec,
Sebnoutka, Beneš a Aodrle, Ale Sokolíci najednou za
pomněli na heslo: Přeskoč, přeraz, jen nikdy nepodlez!
A chopili se jako posledního stébla —| šikovného
sčítání. Bylo podivno, že ani po trojnásobném volení
nebylo možno docíliti pro některou strana nadpoloviční
většiny, ačkoli byli Sokolové v menšině. Konečně p.
Micbalec — jakkoli jest jen zpátečnickým klerikálem
— dokázel, že i v té „neosvícené“ blavě katolické
jest zdravý úsadek; zkrátka kápl na pravou situaci,
Seznal, že skratátoři počítali proti dosad platným
pravidlům matbematiky. Skratátoři napočítali totiž
prvotně 34 hlasů voliči odevzdaných; ty byly dány
p. Benešovi k přepočítání, Ale po téhle revisi přidáno
o čtyři lístky více. Nyní se strbl hodně pradký slovní
boj. Sokol Beneš musil stráviti peprnov pilulku pana
předsedy a komisaře a byl ze skrotinis vylončen. —
Divným tedy způsobem konány volby, v nichž mimo
p. Michalce našinci propadli. Z protivné strany zvolen
p. Prudič, obecní dodavatel štěrku, který takto rozamí
dost dobře svým dvě.a tabounům, ale jinak má ve
svých vědomostech příliš veliké mezery; pak ještě
zvolen p. Sehnoutka, papíroík. Divně se representovali
uaší husité, když museli za kandidáta pro minulé
volby si vybrati právě — p. Prudiče. Chuděru dovede
ještě tak trochu kývat známé husítské špici, ale sám
obecním záležitostem nerozamí nic. A nač taky? Však
už ma jebo patronové povědí, jak má kdy hlasovat.
A tak si aspoň nemusí lámat blava. Jen pokrokověl

Elektrické dráhy. VPardubicíchmábýti
v nejblišší době vystavěna elektrická dráha, vedoucí
do Sezemic. Na to přistoupí se ku stavbě podobné
dráhy do Heřmanova Městce. Elektrický podnik ten
bere na sebe firma Křižík, která také zřídila elek
trickou centrálu v Pardubicích ku osvětlování města
a které se má použiti i k pohonu zmíněných drah.

Vojenské destiby. Večtvrtekdne 27.t.
m. 0 2. hodině odpolední bude konati brigádní jízdní
škola v Pardnbicích pro sporta milovné obecenstvo
zajímavé veřejné cvičení na závodišti „a tribuny“ a
ka konci napořádá důstojnictvo pardubeké brigády
koňské závody spřekážkami. — Útlocitné obecenstvo při
tak homanním podniku jistě nebude scházati.

Zima a mašli ptáci. V minulých dnech
těžce doléhalo chladno na naše milé opeřence ptačí.
Vlaštovek, jakož i jiných ptáků, kteří jiš do krajin
našich zavítali, pobynulo mnoho, zvláště ve vyšších

poloeh Vlaštovky, které v minulých bonřích sněových byly částečně již v krajinách polabských, po
většině zhynuly, které byly v tahu, padly v mrazivé
bouři na cestě. Zbytky vidíme nad vodou smutně
sem a tam poletovati. Hladovy hledají nějaké sousto,
ale denně řidnou, hynouce hladem i zimou. Týž ne
bohý osud stihl i jiné druhy našich stěhovavých,
najmě hmyzožravých ptáků.

Z černé kromiky. V pondělídne 17.t.m
odpoledne střelil se na starém hřbitově v Pardubicích
v blízkvatikostela sv. Jana Fr. Barták, bývalý po
štovní ofiaiál a posledně účetní c. k. okr. školní rady.
Obou těchto míst byl zbaven pro různé nekalé ma

ním úřadům na okresu Pardubském ovými prosebnými
vyděračnými dopisy, které opatřoval rasitkem okr.
školaí rady a toho připravilo o místo. Nyní si soufal
a třemi ranami s revolvera chtál učiniti konec svému
životu. Těžce sraněný byl odvezen do okresní nemoc
nice v Pardubičkéch. — Doe 13. t. m. zastřelil so
v Hradci Králové vojín 42. pěšího pluka J. Pečenka
s Chodovlic u Třebenic. Zoufal prý si pro nemoc,

Schůze voličů vo Smiřicích. Dne15.
dubna odbývána za veliké účasti z města i venkova
schůze voličů o 3. hod. odpolední. Za předsedu zvolen
p. J. Juliš ze Smiřic. Před zahájením schůze p. měšťa
nosta J. Hojný uvítal přítomné i p. hraběte Sternberka
a prosil, aby v zájmu cti obce zachován byl při schůsi
klid a rozvaba. Na to předseda echůze p. Juliš po
krátkém proslovu udělil slovo poslanci Sternberkovi.
Týž v delší řeči vyovětlil oitoaci parlamentní, pro
mluvil o svém sporu s p. Peníškem a ostrými slovy
odsuzoval chování se Dra Kramáře v té zálešitosti. —
V zahájené na to debatě vyslovovány poslanci sym
pathie. Na to přijata ahromášděním resoluce, v níš
projevena poslanci důvěra a zároveň odsouzeno jed
nání Dra Kramáře.

Velký družstevní emkrovar zřízen
bude v Pardubicích dohodnutím cukrovarnického
drožatra královéhradeckého, uherského a medlešic
kého. — Ve prospěch nového nejmodernějšího cukro
varu čile se v súčastněném kraji agitaje.

Z Hor. Jelemí. Katolicko-sociálníJednota
v Hormím Jelení pořádá v pondělí dne 24 dubna
divadelní představení: „Dědonšek.“ Veselobra o třech
jednáních. Napsal Ant. Lokay. Začátek určitě v 8
hodin večer.

Z Červ. Peček. Křesťansko-katolickývadě

lávací a pod rující spolek „Svornost“ se sídlemv Červených Pečkách konati bude v neděli dne 23.
dubna t.r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi
ve spolkových místnostech v hostinci p. J. Kuchaře,

s přednáškou slečny Augusty Rozeypalové, učitelkyv Blovicích: „Ze života žen“. I nečlenům vetup volný.
Zvláště zveme děvy a dámy.

. Z Vápna. V čísle 8. Nového Obsora byl
jsem bývalým zdejším učitelem p. Janem Pádem na
paden tak sprostým způsobem, že se vidím nucena
několika slovy nepravdy jeho vyvrátiti. Polemika a ta
kovým pánem je zbytečná. Nejprvé uvádím, že nebyl
jsem já vinen tím, že pan Jan Pád jako pokladník
v Raiffoisenově záložně tak nebospodářsky jednal, že
porašován byl zákon, stanovy i jednací řád (odat. VII.
správy revisní.) Nebyl jsem já příčinou toho, že p.
J. Pád musil vyplatiti záložně po revisi jím zaviněný
schodek v obnosu 945 K. Takó nebyl jsem já tím
vinen, že později ještě vyrovnával své omyly. —
Dále vytýká mi p. J. Pád, še po odchodu jeho z Vápna
bauda lenošit. Doznává tudíž sám, še vychoratelská
činnost jeho dela mně jako řídícímu velmi mnoho
práce. Bude tadíš nyní „zbytečné“ práce pro řídícího
méně, avšak o mně přece známo jest, še Jenošit ne
dovedu. Všdyť mám aprobaci pro školy měšťanské a
také nebyl jsem nucen zkoušky způsobilosti pro školy
obecné dvakráte konati. Žednes pan Pád mne po
mlouvá, nedivím se, Ukazuje jen avůj charakter. Když
ve předpůlšestým rokem přistěhoval do Vápna, tapil
svého dřívějšího řídícího taktéž. Že mou Činnost jako
řídícího učitele p. Pád podceňuje, taktéž nedivím se,
neboť pokroková zásada jeho, jím často vyslovená,
jest, že učitel má blavně pracovati mimo školu; práce
školní jest mu vedlejší. A také skutečně p. Pád svou
učitelskou ?) činnost ve Vápně mnohbonásobným způ
sobem projevoval. Neboť byl pokladníkem Raiffeise
novy záložny (v níž tak dobře (?) dovedl hospodařiti),
dále agentem tří pojišťovacích společností (Slavie,
První české a Plaňanské) kolportérem kolendářů,
agentem pivovarů, nájemcem honitby, sprostředkova
telem sňatků, pokoutnímpísařem atd. atd. Proto,
který učitel takovéto zaměstnání neprovozuje, jest
lenoch a není učitel. Toť pokroková zásada p. Páda.
Skutečnou činnost učitelskou ve škole p. Pád arciť
nikdy neuznává. Také mi vytýká, že chodím ke zpo
vědi. Kdyby p. Pád každoročně chodil ke zpovědi,
byl by v záložně pořádně hospodařil a mobl ještě

i dále ve Vápně bráti bakšiš jako agentpolo nen.Tím odbývám jednou pro vědy panas. Páda řídě se
Heslovím: „Kdo smoly sedotýká, smaže se od ní.“
e Vápně, dne 15. dubna 1905.— Josef Šimůnek,řídící

učitel.

Z Ronova nad Doubravkou. Napo
čátku dubna zakončen byl školní rok na pokračovací
škole hospodářaké, který znova ukázal, jak praktickým
bylo zřízení toboto koreu. Navětěvován byl 23 poslu
chači, z nichž dva byli 28letí. Jest to věra potěšitelné,
kdyš i dospělí už mužové berou na poučení podílu.
Toho ee jim dostávalo přednáškami dvakrát týdně
konanými a knihovnou. Při kureu zřízen byl také
mlékařský běh a konány veřejné schůze houpodářů
s poučnýmiřečmi. Bylo by si přáti aby ještě více

ičů posílalo uvé syny za zimních prázdných půldní
do této školy. Jest to jenom na jejich prospěch. —
V týž čas konána byla pochozí komisse k úpravě
Doubravky, která má býti účelně regalována spolu
s regulací Labe. Zájem pro tuto dávno již želanon
věc jest veliký a lze doufati, še naše občanetvo
chopí nejen její důležitost, sle že také, až přijde vhodný
čas, nebude klásti překášek při jejím provádění s ma
licherných, jak jinde bylo, důvodů. Kéž by jen co
nejdříve bylo k tomu přikročeno! Co by tu bylo uše
třeno nářků a co škod sabráněno, které divoká řeka
každoročně působí!

Z Bestvimy. Od 2. do 11. dubna konali ve
zdejší farnosti dpp. missionáři kongregace nejsv. Vy
kopitele z Prahy: P. Frant. Pivnička, superior, P.
Frant. Kalina a P. Josef Janda sv. misoii. Výsledek
av. missie byl velmi požehnaný, nad očekávání samých
dpp. missionářů. Ač v době sv. missie bylo počasí
velmi špatné, býval chrám Páně přeplněn, hlavně
0 slavnosti svěcení missionárního kříže bylo mnošatví
lidu dosud zde nevídané (na 3000). Aš na malé vý
minky přijalo ve zdejší farnosti, čítající něco přes
1700 katolíků, av. avátosti 1273 věřících, mezi nimiš
bylo asi 160 cizích. Duchovní tyto hody zakončeny

čtverým požehnáním, jehož se súčastnila celá farnoat,
ač v poslední krásný den volal lid k polní práci.
Po skončené pobožnosti vzdal díky dpp. misionářům
místní duchovní správce, ze školní mládež jeden žák
sdvěma družičkami, které podaly jim kytice, pak zá

apos přifařených obcí p. Ant. Lebduška st., rolník,n veškeří přítomní shromáždili se před budovou
farn', ude jednotlivci rozžehnali se s dpp. missionáři
s přáním: Kéž. je Bůb na jejich apoštolské cestě mi
lostí svou sílí a nám je znova pošle v příštím roce
na obnovu sv. missie|

Školská hlídka.
(6) „Oslava památky velikého křesťanského pao

dagoga J. A. Komenského stává se kašdým rokom
mobatnějším projevem pro zásady jeho paedagogičké,
jimiš získal s: jména nesmrtelného.“

Byl bych šťasten, kdybych v plném vědomí
pravdy mohl napsati slova ta, kdyby zásady velikého
paedagoga staly se majetkem věsobecným a působily
mobutně na ty, v jichž rakou jest vychování mládeže.

Krátce chci jen načrtnonti vychovatelské zá
kladní zásady Komenského, abych ukázal, že kato

lický program školskýhájící sásadu, še dítě má
býti ve víře své vychováváno, aby úkol vychování
byl dosažen, jest 3 stěšejným požadavkem velikého
paedagoga národů.

nomenský ve své didaktice, již možno zváti s0u

borem veškeré vědy vyučovací a vychovávací, žádá:
„Veškeré vyučování má býti promiknuto duchem
náboženským. Kdo chce zdárně vychovávati, má znáti
cíl té cesty. Cílem uvrchoraným jest věčné epasení.
Cesta k tomu cíli vede všsk vozdejším životem.
Proto má škola poskytovati: vadělání vyučovacího,
mravního a nábošenského!“ Vrchol pak dokonalosti
školy Komenského jest: „aby dítky, tyto rostlinky
Boší, byly také sahrádečkou Boží.“

Žák má poznati, že poslední cíl člověka jest
kromě tohoto života (hl. II.) že šivot tento není než
přípravou věčného (bl. III.), že přípravy k věčnosti
jsou tři stupně: sebe (a vedle sebe všecko) znáti, spra
vovati a k Boha obraceti.

V hlavě XXIV. podává Komenský methodu větě
pování pobožnosti, k čemuš vypočítává 21 ředidel čili
pravidel.

Některé z nich uvedeme:
I. Péče větěpování náboženství ať počíná

v útlém dětství.
II. Tedy od prvého bned očí, jazyka, rakou, nob

ušívání ať se učí k nebi vshlédati, ruce vzhůra vepí
nati, Boha a Krista oslavovati, před neviditelnou ve
lebností kolena skláněti a ji ctíti.

III. Když pak pro věk ovičeny již býti mohou
děti, třeba jm především vštěpovati, še pro temlo
šivot sde nejsme, nýbrě še k věčnosti jeme,
tímto že jenom průchod jest, bychom náležitě připra
voni jsouce hodně vetoupili v sídla věčná.

V. Potom učeny buďtež, še doojí jest šivot,
do kterého odtud berou se lidé, dlašený s Bohem a
bídný v pekle; a obojí že věčný.

X. Nechťpakse učí odmladistvéhověkuco
nejvícesandšetisetím,copřímok Bohuvede,čí
tánímpísemsv.,cvičenímbohoslušebnýmiazevnitř
ními dobrými skutky.

XI. Protož písmo sr. budiš ve křesťanských
školách alfou a omegou.

XVI. Bohusiuěbě vnitří a sevnitřní by velmi
nábošné se oddávaly, k tomu nechat vedeny jsou
všechoy; by vnitřní bez zevnitřní nechladla, zevnitřní
bez vnitřní nezvrhia se v pokrytectví.

XIX. A napomínány buďteždítky, ženejbespeč
nější cestou jestí cesta bříše i že protopo ni napřed
čel vůdce cesty, Kristus, te na ni zove jiné, Že po ní
vede ty, kterým Dejlépe přeje.

XX. Prohlédati pak k tomu, dy snamenaly,
kamkoliv se obracejí: úctu k bošsíví, šetrnost k ná
bošenství, ostříhání svědomí.

Nejen však ve své didaktice, ale i všude jinde
klade Komenský váha na to, že vychování od Boha
počínati a k Bohu směřovati má. Odtud plyne láska
a toube nadšená po poznání všeho, co Bůhstvořil,
tak že křesťan cítí se býti povinným posmatky co
největšími obohatiti daši svou.

Ve „škole pansofické“ (odst. 43.) praví:
„Báh, od něhoš jest všecko, skrse něhož jest

všecko, k němuž eměřujeme a v němg jest všecko,
ve studiích pamsofických místo nejpřednější měj.

jej všude na očích míti, naň myaliti, jej
milovati, jeho se báti, 6 úctou nejvroucnější k němo
ae míti a jako po nejvyšším dobrém po něm dy
chésti vyučovali a učili se ošichní.“

V odast. 82. čteme: „Vpobošnosti cričení bude,
nebude-é míkdy dopuštěnojinak, nešli po upřímném
vedechnutí k Bohu, nebo říkání modliteb, neb zpí
vání písní, čtení a nábožném rozjímání slova bošího
jíti spat nebo ze spaní se probouzeti, k stolu sedati
neb ed stolu vetávati, studia počínali ned dokonávati,
aby všechno jménem božím znamenané a ve jméno
boší odevzdané vidouce, pozorovati si navykaly, že
předním učitelem nás vsdělávajícím a osvěcujícím,
jskoš i předním dárcem věeho dobrého není ten neb
onen člověk, neš Báh, k němuš jedinému má 56
duše obraceti, čím častěji k něma se obracejíc, tím
jseněji mejíc býti osvícens, čím pokorněji se jemu
podrobujíc, tím hojněji hotova jsouc nabírati s pra
mene jeho milosti.“

Tak možno by bylo ještě nvósti celé stati z vy
chovatelských spisů (Uposorňaji: Na „zákony školy
dobře spořádané“ a na „pravidla života“), © ních
více než zřejmo jest, še škola Komenského jest školou
náboženskou

Ve spisku svém „Jak lenivost se škol vypaditi“
praví zřejmě (odst. 45.): „Ejhle, škola jest šťěpníce



církve, základ oboo,vy pak, školní mládeše před

saponí štipitelé jste obojího ráje, nebeského1sem
Jakš tedy se zásadami Komenského Ike srovnati

volání pokrokových psodagogů, aby náboženství vy
[oučeno bylo ve škol, jak možno srovnati ono omfa
tické velebení beznáboženské školy franooozeké, která
v nadšení avedla nejednou i ústřední orgán naší uči
telské organisace? Tato nesrovnalost přímojiž bije do
očí a dokazuje, že a nás mnoho se hřeší na povrch
nost širších krabů a de povrchnosti té zneužívá se
spůsobem až frivolním. Jména se oslavují — někdy i
zneužijí — a mužové největší zůstávají zakryti před
srakem svého lidu snidským závojem frásí a strannioké
úzkoprsosti.

Zásadou Komenského bylo, že dítě má vycho
váno býti ve svó víře a ve svóm jazyka. Na této zá
sadě stojíme i my a masf státi každý rozamný pae
dagog. Nechci citovati ta výroky na slovo vsatých
paedagogů cizích. Zůstávám v okruhu ctitelů Komen
skóho a z nich uvádím na slovo vzatého znatele a
vykladatelo jeho apisů Fr. J. Zoubka, který ve „Škole
a Životě“ napsal: „Vrcholem a kóncem dokonalosti
jest prý bezkonfessionalnost, a my tímto koncem máme
začínati? Evangelík hlásí se ve školách ke svému,
žid ve školách svého neopouští, a Tarek ve škole i
mimo školu zůstává Turkem ©A k čemu 80máme
hlásiti my> Máme dýli lhostejní a Des barvy?
Ve které zabrodě bývá pěstována bylina in sbstrakto,
nemající vlastnosti a příznaků osobité konkretnosti,
nejsoucí růží ani kapustou, lípou ani jedlí, jeoncí

ubou bylinou, jako kosmopolitický bezkonfessionář
pouhým.člověkem? Z takových sákladů šádná vro
cnost, šádný charakter nevypučí

Tak má mluviti kašdý, kdož má životní sku
šenost, nezkalený úsudek a kdo poctivě smýšlí s na
ším národem a jeho budoucností — a kdo jest opří
ným ctitelem a snatelem Komenského|

Různé. zprávy.
Pokřeb biskupa Strosemayera koval

se v Ďakově 14. t. m. za obromného účastenství. Vý
krop vykonal arcibiskup záhřebský Posilovič za assj
stence bosenského arcibiskupa Stadlera a biskupů
Krapaře a Voršáka. | Arcibiskup v řečí své o zesno
lém velebil jebo politickou činnost vyzývaje přítomné,
aby stále pamatoval ne lásku k chorvatské řečí a
k chorvatskému národu. Jménem českého národa a
města Praby promlovil u hrobu starosta praleký dr.
VI. Srb, za české Sokoly dr. Novotný a jiní,

Jak se vyrábějí lši proti katolictvu.
Dělá se to hesky pobodlně a po fabricku. Zaniklý
katolický „Lidový list“ sesral svého česn z českých
socialistických listů celou řadu „kněšských zločinů“,
které byli způsobem rafinovaným — vymyšleny. Soci
alističtí žarnalisté pomloovali totiž kněžetvo tak chytře,
že se nemosili báti za svoji probnanost žádného
trestu. Vymyslili si nějakou faru kdesi v Chorvatsku,
oa Moravě nebo v Koratanech, tem k faře si přimys
lili nějaké jméno duchovního správce, jemuž připisovali
nejčernější zločiny. Jak se měl béjiti takový kněs,
který vůbec ani na světě nebyl? Ale za to špína
pomluvy uvázla na kněžském stava vůbec, „Lidový
List“ věsk se podíval falešným bráčům do karet ©
odkryl bohopusté čvindle těchto „milovníků pravdy.“
Byl z tobo tebdy veliký poplach; ale — soudrasi
se oklepeli a Ihou podle staré praktiky dále. Věak
těch pomluv předce jen trocha na kněžské říze vázne.
—Teď námpíšenáščtenář—kněz, že včas.„Oesterrei
chische Volkazeitang“, vycházejícím ve Vídni, jest ze dae
16. dabna lokálka: , VMohuči byl dómský probošt Malsy
odaouzen na jeden rok do vězení pro nemravnost
spáchanou na dvou Školačkéch.“ Zatím však náš do
pisovatel přesvědčil se prozkoumáním seznamu ducho
vonstva diecéso Mohučeké, že při dómeaké kapitole
vůbec žádný dómeký probošt systemiso
váu Dev a že ani žádný kanovník tamější nemá
jméno „Malsy“. Ejble, jak se lže za bílého dne!
A tak se to bude lbáti dál a dále.

Židovsko-byrokratické hospodářství.
Na lavici obžalovaných ocitli se minulý týden vo
Vídni redaktoři „Zeita“, kteří tvrdili o vídeňských
židovských bankóřích Gatmannu a Mautnera, že sa
členství v panské sněmovně uabíseli 600.000 K. Jeden
z obžalovaných uváděl, že může dokůzati, že bylo ke
koupi nabízeno za 600.000 K nejen členství v panské
sněmovně, nýbrž še se provozoval hotový obchod také
s propůjčováním řádů a titulů a v tom še měli prsty
úředníci z nejbližšího okolí dr. Kórbra, ovšem židé,
jako odborový náčelník dr. Siegbart, jeho tchán did
dvorní rada prof.Grůnbata j. K soudu zavolén jako
svědek bývalý minister. předseda dr. Kórber, který sice
všecko popřel, ale nic nevyvrátil. Dr. Kórber měl
vlastně žalovati sám, ale neučinil tak. Přelíčení však
Da kvap skončeno přes odpor obfalovaných, kteří pro
blášení novinnými. Vlastně tady seděl na lavicí obča
lovaných dr. Kórber se svou židovsko-německou dru
šinou, ba s celou německou byrokracií; a aby se ne
dostaly na veřejnost věci neočekávané, proto nalébáno
na skončení přelíčení, dříve neš bylo průvodní řísení
a konce. Žid Guttmann milostivě prohlásil, še se ma
nejedná o odsouzení obšalovaných a že ma tedy do
atačí popření všeho. Toto obvinění německé byrokracie
sesiloráno jest ještě záležitostí mezi dr, Kórbrem a man
šelkou šid. vídeňského advokáta Schneebergera, která
dle „Zeitu“ svou protekcí u dra Kórbra za peníze do
pomáhala podnikatelům k usavírání výhodných amlav
a obchodů s jednotlivými ministerstvy. Jak dlouho
budeme ještě čekati na vyčištění Augiažova cblóva vo
Vídni?

Německá Vídeň a něm. Dolní Ra
komsy. Die statistické kanceláře vídeňské obchodní
a Sivnostenské komory připadá ve Vídní na 1000 živ

nostníků 154 rodilých v Čechách a na 1000 živnost
níků v D>l. Rakousích 74 Čechů. V některých div
nostech jeví se zvláště značný přírůstek živnostníků
s Čech. Na př. ve Vídni jest mezi 100 obarníky 39

rodilých Čechů, v ostatní zemi mesi 100 obavníky
jest 11 rodáků s Čech;mezi 100 krejčími ve Vídni
je 82 a v ostatní zemi 11 Čechů; mezi 100 pekaři
ve Vídni 20, v ostatní zemi 9 Čechů, mezi 100 tru
hláři ve Vídní je 32, v ostatní zemi 10 Čechů. Při
počtou-li se k tomu ještě přistěhovalí živnostníci do
Vídně a Dol. Rakous z Moravy, odkudž stěhují se
tam téměř výhradně jen živnostníci České národuosti,
patrno, še v některých givoostech ve Vídni jest na
60 procent čes. živavstníků z Čech a Moravy. Pak že
jest Vídeň německá!

Svobodná Amerika. VeSpojenýchStá
tech Sereroamerických jest počet rozvodů nu 700 000,
čímž oderváno od krbu rodinného jistě přes 2 m.liony
lidí. V samotném Chicaga jest 50.000 rozvedených žen.
Nával žádostí zu rozvod jest takový, žok toma soudcové
ani nestačí. Sám president Roosevelt u jiní vášní mu
žové vidí v úkaze tom vážné nebezpečí pro národ.
Tam vede svoboda americká|

Chov drůbeže u nás zvláště mozi malo
rolniotvem není ještě dosnd náležitě oceněn. Jinak na
chov drůbeže poblížejí na př. v Uhrách, odkad roku
1908 vyvešseno bylo do Předlitavska, zvláště do Vídně
a zomi koruny České, 3,876.000 kasů živých kuřat,
68.186 metr. centů zabitých husí, 199.474 metr.
centů vajec, 6.049 metr. centů peří; jinam do cišiny
vyvezeno též z Uher 3,768.000 metr. centů živých
kuřat, 10600 matr. centů zabitých husí, 196.000 g
vajec, 22.000 g peří. Uvrážíme li, že v Uhrách ve
velkém chovají se i krocani, že podobným zbožím za
plavuje nás 1 cizina Halič, Štýrsko a Charvatsko,
s podivením věra jest, že náš lid nevšímáním si chovu
drůbeže připravuje se ročně o miliony koran. Dvacet
slepic ušitkem svým (vejci, kuřaty, peřím, trusem),
při dobrém počítání snadno vynese pečlivému bospo
dáři čistých 100 K; jsou tu dále husy, kachny, kro
cani, holubi, co tu zdrojů příjmu staví se našim rol
níkům a jejich hospodyním před očí! Ovšem k tako
vému rozumnémn bospodaření třeba se opatřiti ná
ležitými vědomostmi, tužky a papíru má se tu Často
užívati. Spatříte málokde řádně upravený kurník,
zřídka sblédnete tam hejno vybraných slepic atd.
Slepice tvoří všelijakou sebranku, karník jako roztr
haná chalupa, nedivme se pak, že při takové Ibostej
nosti hospodářetví klesá!

Květinová ozdoba přibytku. Jarojost
tu a s ním všecky ty krásy přírodní, jež človéka
každého tolik pontají. Pobledem na pestré květy,
sytou zeleň mysl se rozjasní, utiší, zjemní, a už proto
mělo by se pamatovati, sby příhytky naše nepvstrá
daly osdoby květinové, A pak když už bráti se musíme
tímto slsavým úlolím, proč bychom si nemobli při
praviti v obydlí svém útulný koatek, vykouzliti si ta
aspoňkousek pozemského ráje, zvlášť když k tomu
třeba pouze nepatrného vydání! I odřený dělník po
práci rád pobledne na okno, jak. kvétinka vzrostla,
daří-li se jí s což teprv děti vaše, pěstováním květiu
apoutané, opravdověji se takto připravují na vstap
do života, zvykajíce práci, jemuosti, učíce se vážiti
8i domova... Místo na květinku vždy se najde nejen
ve avětnici, ale také na cbodbě, venku kolem stěn
příbytku atd. Cbaloopka, třeba jeu došková, ozdobe
ne-li kvátinami, vyhlíží jsko klícka, v níž jistě skrý
vají se duše ošlecbtilejší. Nejvděčnější na pěstování
jsou pelargonia obyčejná, která vyoikají bobatostí
červených květů a kde mají sluneční stranu, tam jistě
vydaří se pelargonium velkokvěté, jedna z nejkráeněj
ších květip. Tu bodí se i pestrobarevná petauka,

fochuie (čílko), karafiát, ve vysuté váze (zavěšený
brnéček) pěkuč se vyjímá dolů ve aklánějící ovlačec
atd. Z příbytku třeba chudobného, avšuk Čistě apra
voného, květinami ozdobeného zazáří každému milou
čké teplo rodiuné, bez ozdoby květinové vane světnicí
chlad, nespokojenost...

Věelařemí zvlášť by prospělo nižším vrstvám,
hodilo by se i dělníka, jen aspoň kousek půdy v za
brádce, případně i na dvorečku. Věra upoutaly by ty
malé pilné včelky každého, když by je teď na jaře
sa teplončkého dne pozorova!, jak obtíženy na nožkách
bromádkami pelo padají anaveny na česno| A což,
až by sladký med sklidil, na chlebě a jinak ochutnal
a zvlášť jak by si děti pochvalovaly, v tvářičkách
zčervenaly !? Netřeba míti řadu oulů, jichž opatření
dalo by hodně práce, dostačí 1 —3 only včel, jež
pořádně opatrovávy dají více než celá desítka, Vždyť
dokázáno a to loni na několika místech, že z jednobo
oala vytěženo nad 30 kg medu, jímž se napiní tři
velké lábvo od okarek. (Co by ta bylo radosti pro
chadého dělníka, kdyby se takovým výnosem pochlu
biti mohl! Něco prkének vždycky vajdete, břebíky
také, jen nějaký groš musí ee obětovati ne první roj.
Uvažojte stále, ČímÉ byste si v poctivé vedlejší práci
mobli polepšiti |

Židovští vlastemel. V Rusku mělose loni
dostavit k odvodu 57.440 branců, ale 21.164 prásklo
jich do bot. V kovenské gubernii nedostavilo se k od.
vodu 84%, židovských branců, vo vilenské 639/,, v grod
nenské 500, atd. Přes hramiesprchají stálo židé-vojáci
a po bitvé a Makdenu, když se vyskytly pověsti
o mobilieaci granátnického sboru, ztratilo se hned
s moskevské garnisony čČetněšidů-vojínů. Vlastenectví,
Šest, povinuost a pod. věci jeví se £a války u raských
šidů v rychlých nohách. Podaření to vlastenci!

Vyvlastňování pozemků. Nestane-lise
a nemůže-li se státi při vyvlastňování pozemků dobro
volné narovnání, roshodne soud o nábradě. Není li
některá strana s rozhodnatím tímto spokojena, může

roti němu ve lhůtě 14denní podati rekure. Tento musí
býti podán dvojmo; jedno sepsání dodá se protivníka
stěžovatelova, který má právo ve 14 dnech podati své
vyjádření. O rekarsu rozhoduje krajský příp. zemský

soud, v jehož obvodu dotčený okresní soud se nalézá.
Domnívá-li se některá strana, še při vylotřování ná
hrady nebyly úplně a správně vylíčeny skutečné po
měry, může v téže lhůtě 14denní žádati u soudu, aby
ae předsovzalo ohledání na místě samém a musí ce
v žadostí té uvésti skutkové okolnosti, které se vyše
třiti mají. Žádost taková může se podati i později,
když jiš odbadní nález právní moci nabyl a to tehdy,
obledá-li se později, že nastaly okolnosti, které dříve
známy nebyly. Nibrada má se vyplatiti 16 dní po
doračení rosbodnutí nebo 14 dní po narovnání, Neza
platíli podnik v této lbůtě nábradu, jest povinen
platiti 59/, úroky z prodlení. Vyvlastněnec má právo
po 14 dnech vymábati ei náhradu exekací. Náhrada
platí se přímo vyvlastněnci, v některých případech
složí se o soudu. Jestli na vyvlastočném objektu
váznou hypotekární pohledávky, služebnost neb do
knih vložená pachtovní práva, ustanoví soud stání
k rozpočtu této nábrady, kteráž rozdělí se tak, jako
by šlo o rozdělení výtěžku z exokační dražby. Zapla
cením náhrady tedy i uložením její u soudu zanikají
práva třetích osob (hypotekární pohledávky, služeb
nosti atd.). Zlrábá-li se vyvlastněnec vydati vyvlast
něný předmět, může býti k tomu okres. bejtmanstvím
donucen. Donucené vykonání vyvlastnění nemůže se
znataviti tím, že vyvlastněný podal rekars proti soud
níma rozhodantí, jímž náhrada byla vyměřena.Strana,
která žádala za soudní astanovení nábrady za vy
vlastněný objekt, nemůže žádati za zrušení nálezu
vyvlastňovacího. Nález zrašiti přísluší místodržitelství.
Proti nálezu místodržitelskému mohou obě strany po
dati rekurs ve lhůtě Sdenní a rozhoduje o něm mini
sterstvo vnitra. Vyvlastňající podaik jest povinen na
braditi škodu vzešlou tím, že nedal vyvlastnění vy
konati.

© naších Únhýcich. Po našichkrajíchroz
létli se přes všechno nepříznivé počasí strakatí tito

pácí a jsou celému našemu okolí roztomilou ozdobou.zumí se, že zlí a nerozamní lidé budou je zase
pronásledovatí a ničiti bez milosrdenství. Ale naši
strakoši to nezaslabují. Jsou to ptáci více učiteční
než škodliví. U nás vídáme čtyři druhy těchto pěkných
utrakatých ptáků. Obyčejný je Luhýk menší, také ma
sák zvaný. Pták černobílého pestrého datu s růžovým
úádechom. Loví výhradně jen větší hmyz, hlavně brouky,
jen v nouzi veliké achvátí holátko v hnízdě. Dlužno
jej považovati bezvýjimečně za užitečného. A přece
vídáme často blídače v parcích našich po něm atří
leti. Jest to nerozaum,ale také necitelnost. Druh toboto
je fuhýk veliký. Pro mohutnost těla snadno lze ho
rozeznati od předešlého, ač zbarven jest skoro stejně.
To je lupič a třeba jej mezi tabýky jediného hobiti.
Napadá i hejna sýkorek a okamšité je zadáví; alídí
nennavně po hnízdech drobného ptactva, které vybírá.
U náe v Polabinách se vyskytuje dosti četně, málokdy
ale u nás hnízdí. Místy objevuje se u nás fahýk ru
doblavý. Velmi pěkný pták s radohnědým záblavím
a Černým hřbetem. Býval a nás před lety velmi hojný.
zvláště na Pardnbsku, kde počtem převyšoval ostatní
draby. Ale lidé byvše špatné o něm poučení proná
sledovali jej tak krutě, že v muobých krajích téměř
vymizel. i o tomto fuhýka je dokázáno, že ač je velmi
svárlivým, přece neublíží drobnému ptactvu, živ jsa
hmyzem a jen v čase trvalých a studených dešťů
vrhá se v hladu na holátko v hnízdě. Velmi známý
u nás je fahýk obecný, jménem masojídek. Má hřbet
radohnědý. V trbitých křovinách objevaje se u nás
téměř věnde. Také pěkný pták, ale přes to, še požírá
hojně hmyz, ničí hnízda malých ptáků, ba i dospělé
ptáky uchvacoje s ubijí. Přece ale, ač v sabradách
nelze ho trpěti, na širých nivách popřejme mu poho
stinství již proto, že krutostí lidskou bývá nesmírné
ničen. Všichni naši Čahýci mají tu zvláštní vlastnost,
še umějí často i mistrně napodobovati blasy jiných
pěvců. Napsali jsme několik těchto řádků o našich
fubýcích proto, abychom vzbudili k nim soucit a
zmírnili aspoň tu často necitelnou tvrdost vůči nevin
ným mnohdy a líbezným tvorům. Více měkkého citu
a lásky ku přírodě, kde jeví se vznešenost Boží, je
nám všem třeba. Uto.

Pro domácnost. Pomorančový koláč.
Utluče se se tří bílků pevný eníh; pak se do něho
opět metlou zašlebá pět a půl dkg tlučeného prosátého
cakra, přimíchají se k toma 3 žloutky pět a půl dkg
mouky, dvě lžíce rozpuštěného ale studeného másla,
půl lžičky pomorančové kůry. Hmota se vyleje do vy
mazané, třebas větší omeletové formy a pečese v troubě
půl hodiny. Pak se na koláč nacedí z půl pomoranče
šťáva, pokropí se lžicí ramu, udělá ae opět ze dvou
bílků pevný sníh, zašlehají se do něho dvě vrchovaté
lžíce cukru, koláč ae tím pokryje a nechá již na ta
líři v troubě asi 10 minut. Když se dává na stůl,
ozdobí se vkasně rozkrájeným pomorančem. — Dort
pomorenčový, Upečese kolač jako předešle;když
jest studený, rozkrojí se na plocho, pokropí se obě
půle Isicí pomorančové šťávy a lžicí panče, spodní
plocha se pomaže merunkovou neb jinou zavařeninou,
pak se drahou plochou přikryje a na povrchu pokryje
se následojící polevou: Utře se jedna lžíce pomoran
čové šťávy, půl lžíce rama, tři vrchovaté lšíce cukru,
Da 10 minut dá se dort na plochoa mísa a pomaže se
tou připravenou polevou. Když oschne, rozkrájí se na
trojhránky a podá na stůl. A. Sei.

Slovenská výstava v Hodeníně r.
1905. Přihlášky k výstavě byly roseslány jak na
jednotlivce, tak na různé spolky, na něš již četné při
hlášky došly. Upozorňujeme však všechny interessenty,
aby se co možná brzy přihlásili, aby se mohlo začít
se stavbou pavilonů Též upozorňajeme na výhodnou
inserci ve výstavním kataloga, který bude tištén v ně
kolika tisících a rozlótne se na všecky strany. Do
Velkonoc bode rozeslán výstavní plakát, který zhotovil
nadaný malíř Ant. Frolka a který svou myšlenkou
pěkně vyslovuje ráz výstavy a bude zajisté ozdobou
každé veřejné místnosti. Páni hostinští, slavné spolky
a jiné korporace, které by si přály plakát ve své
místnosti, uechfťse přiblásí o výstavního výboru, který
také všecky jiné dotazy obratem zodpoví.

Nevý vymález v oborm haslčství.
Známý a nejsterší u nás závod na stříkačky a nářadí
hasičské i tělocvičné R. A. Smekala na Smíchově vydal
právě popis nového a pro naše hasičské kruhy za



jímavého vynálezu, totiž stříkačky se zvětšeným pá
ovým přesazením, oboustranné nassávojící i vytlača

jící, s nesamrzajícími gumovýmisámyčkami nebo mo
ssznými klapkami lehko přístupnými, v centrálním
kuželi uloženými. Cennou zvláštností střikačky táto
je i přednost proti dřívějším,záležející v získání 389
lehkosti, tak že proti dřívějším12 eilám bade nyní
zapotřebí jen 8 mužských sil. Popis je podrobný a
vše úplně vysvětlující i možno jej dostati zdarma.

Okrašlovací spolky v zájmusvémvlast
ním měly by vyplniti „Svazem čes. okrašlovacích
apolků v král. Českém“ jim zaslaný statistický dotazník
a saslati ho do konce dubna t. r. redakci „Krásy na
šeho domova“ na Král. Vinobradech. Záhodno, aby
se též všecky spolky okrašlovací přihlásily za členy
Svazu, by tím zdárněji dospělo se k ofli: zvelebení
a okrášlení všeho našeho domova.

Bouzpinavost Japonska, jež so zvláště
v nynější rusko-japonské válce projevila, má svou
příčina. Od šestatřiceti let přibylo vzdělané půdy
v Japonsku sotva o 10 proc., kdežto obyvatelstvo roz=
množilo se o 40 proc. Před rokem 1868. obyvatel
stvo spotřebovalo úplně veškerý výtěžek půdy a po=
něvadž obyvatelstvo rozmnožilo se nepoměrně více,
dostalo se Japonsko, které nemá dosud obchodu 8
průmysla dostatečného, aby mohlo užiti dobrodiní do
vozu obilin do země, do těžké hospodářské krise,
Vážným jest, že není možno získati více úrodné země,
Ježto v Japonska je pouze sedmins úrodné země, jest
Šest sedmin úplně neplodných, hornatých a sopečných.
Překvapuje cestovatele, s jakou péčí rolníci japonští
vzdělávají každý koasek avé úrodné země, Všecko
Japonsko jest vzděláno jako zahrade. Pracovních sil
není nedostatek, naopak jsou velmi četné. Proto v této
příčině následky války nejsou pociťovány tak na ven
kově. Jest dosti rukou ke vzdělávání půdy, kdožto
počet úst, které bylo třeba živiti, se zmenšil, Ženya
děti obstarávají setba rýže na jaře, jakož i sklizeň
v listopadu. Výtěžek z půdy jest velmi nedostatečný
pro obyvatelstvo stále rostoucí. Aby toma bylo od
pomoženo, Japonci prodávají rýži svou, která jest
lepší jakosti a kupají v cizině horší ve větším množství.
Přes tyto oběti jest třeba kupovati stále více. Alo
zač koupiti? V tom to právé vězí. Ani obchod ani
průmysl nevynáší mnoho Japonska. Proto Japonci
stěbují se ze země, hledají v cizině výživy a vedou
války. Ovšem jest pravda, že těžko ačiniti z Japonce
opatrného průmyslníka, ježto všecky pudy bojovné a
poněkad i loupežné ženou jej zcela přirozeně k pošce
a meči. V pravdě postavení Japonska stalo by se
kritickým, kdyby bylo poraženo. Sklizeň minalého
roku byla ovšem velice vydatnou, takže, ať se stane
cokoliv, lid má co jísti tohoto roku, Ale tomu nebude
tak vždy a o to právě jde. Chudoba japonského veu

kova je příslovečná, O pohodlí, jehož užívá náš rolník,
nemůže být ani řeči. Výživa svoa ještě více omeziti
uemůže, proto nemá čeho ztratiti, nýbrž může všecko
zlskati. Odtad prýští se z veliké části jeho pohrdání
smrtí. Pro lid japonský jest otézkou všech otázek:
najísti sel Japonsko bade v budoucnosti vždy hrozným
nebezpečenstvím pro své sousedy, neboť jest oby
dleno lidem zdatným, jemaž hrozí — hlad. Kdyby
Japonsko zahnáuo bylo z Koreje a Mandžarie, mnsilo
by v nejbližší budoucnosti podniknouti stůj co stůj
válka novou.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu královébradeckého (venkov)darovali:
10 K p. vikář Rychlík v Kuklenách, p. far.

Soukup v Lochenicích,- p. děkan Vitvar
v Novém Hradci Král., p. děkan Šmidt
v Libčanech, p. far. Vichta ve Stěžerách | bo K

6 K p. far. Kotrbelec v Pouchově, p. far.
Kaska v Kaklenách, p. far. Váňa v Bohárně-2222 18K

2 K p. Kraus a p. Paulus kaplaní v Ku
klenách, p. kapli. Hrobský v Libčanech,
p. kaplanLáskana Pouchově. „8K

Celkem 73 K
Z vikariátu královického darovali:

10 K p. vikář Kocek v Pravoníně 10 K

2 K p. far. Lachmann v Borovnici, p. far.
Souček v Keblově K

1 K p. farář Šáda v Luakavci, p. kaplan
Hermann v Lukavci, p. far. Dvořák ve
Vyklanticích, p. kapl. Ulrich v Zabrádce 4 K

Celkem 18 K

Z vikariátu německobrodekého darovali:
10 K p. děkan Vančura v Něm. Brodě. 10 K
6 K p. kaplan Robáček v Habrech . 6K

6 K p. prof. Neumann v Něm. Brodě, p.
far. Lašťovička a p. katecheta Forman
v Chotěboři l.

4 K p. kanovník Novotný v Dolní Krupé,
p. far. Uhlíř ve Skuhrově, p. far. Bříza
v Habrech, p. far. Jůzl v Libici .

8 K p. far. Raml v Bělé, p. far. Janáček
v Pohleda, p. far. Stejskal ve Sv. Kříži,
p. far. Sova v Příbrami . .

2 K p. kaplan Rychter v Pohledu, p. Rauch
a p. Jetmar, kaplani v Něm. Brodě, p.
far. Oliva v Něm. Brodě, p. far. Vlček
v Nové Vsi, p. kaplan Brackner v Libici,

p teplen Zelinka v Dol. Krupé, p. kapl.iniech v Chotěboři, p. far. Holejšov
skýv Modletíně. <. 2.2.

1 K p. far. Kořínek v Lučici, p. katech.HavranvHabrech. l.

16K

16 K

nK

16K

2K
Celkem 79 K

Z vikoriáta kopidlenského darovali:
10 K p. far. Vintera v Běronicích, p. far.

Hansi v Hradišku, p.far. Němeček v Kné
dicích, p.far. Vašátko v Králové Městci,
p. fer. Kohoutv Němyčevsi, p. far. Dvo
řák v Semšině, p. far. Sladomel ve Sla
tině, p.děkan Rašín ve Velíši, p. farář
Jeblička ve Vracích, p. děkan Vohnout
ve Žlanicích, p. vikář Tichý v Ostrnáně

6 K p. kaplan Okrouhlický v Kopidlně, p.
far. Pičman ve Vys. Veselí, p. kaplan
Valenta ve Vrecích, p. kaplan Mencl
v Kněšicích. . . 020K

a K 50h p. kaplan Knapp ve Vys. Veselí 3 K50
Celkem 183 K 50

io0K

Z vikariátu hořického darovali:
4 K p. vikář Kalaš v Hněvčevsí . 4 K.
8 K p. far. Vít v Jeřicích . 2.2
2 K p. adm. Melich v Hořicích, p. farář

Stemberg v Petrovicích, p. far. ZajíčekvCerekrici<. 222.0 6
1 K p. far. Procháska v Mlázovicích, p.

kaplan Šeda vHořicích, p. kaplan Nosekv dt 3K
40 . Pankert s p.Vančura, katecheti

vHořicích. P 2.. .. 80h2.
Celkem 16K80h

Z Vikariáta poličského darovali:
2 K p. farář Uhlíř ve Svojanové, p. farář

Horáček v Baníně . . . . - . + 
4K

16 K80
182 K 50

79 K
18K
783 K

dříve stvrzených 81 K

Úbrne-n 604 K 30

Celkem
heřejších

Pokrač.)

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 15. dubna 1906 1

bl páeniceK 16-00—16*60,dita K 12-40—1280, jedm
ne K 11'70—13*50,ovsa K 800—860, prosaK00:00
—0000, rikve K 17-60—0000,8 bracbu K 32000
—2200, čočky K 3200-36-00, jahel £2600—27-00, krup
K 18:00—00'00, bramborů K 6:00—0'00, jetelového
semene červeného K 00:00—00'00, jetelového semene
bílého K 00*00—00:00, růžáku K 00:00—00"00, máku
K 36'00—0000, [něného semene K 18 80 —00'00, 10u
kg žitných otrab K 14-00—0000, 100 kg pšen. otrub
K 18:50—00'00, 1 kg másla K 2-88—0-00, 1 kg sádle
vepřového K 1'76—0'00, 1 kg tvarohu K 0-36—0"00,
1 vejce K 0'06—0'00, 1 kopazelí 00:00 —00"00, 1 kopa
petržele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty K 6 00—7'50,
1 hl cibule K 16-60—17'00, 1 kopa drob. zeleniny K
0-80—2-50, 1 pytel mrkve K 3-40—6-00, 1 kopa cerele
000—0"00, 1 kopa okurek 0"00—00:00, 1 hl jablek 6'50
—1%-50.— Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 15. měs. dubna 19056odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 124, žita 93, ječmene 109, ovsa
254, prosa —, vikve 7, brachu 0, čočky —, máku
2, jahel —, krap 3, jetelového semínka 6/,,
Iněného semene 26. 3%.)Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 48 kop, cibule 16 hl, drobné zeleniny
68 kop, -mrkve 18 pytlů, cerele — kop, brambor
286 hl, okurek — kop. 3) Ovoce: jeblek 25 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusů, podevinčat 680
kusů, kůzlat 154 kusů.

VZHŮRU SRDCE
K PÁNU

jmenuje se nová modlitební kniha

z p spisovateleBoh. Zahradnika-Brodského, která

PRÁVĚ VYŠLA
ve velmi vkusné úpravě s titulním
barerným obrasem „Česká Madonna“.
Obsahuje všecky obvyklé modlitby,
litanie a písně kostelní.

Vkusně vázaný výtisk K 260,
vazba vatovaná K 3—. V přepychových
vasbách od K 4— doK8-—.

Doporučuje se zejména k missiím a
vdp. katechetům pro žactvo dospělejší.

Nakladatelství České grafické akoloré
společnosti Unie v Prazo.

Navštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna,

Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné 
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
vHradci Králové,Ialé náměstí,číslo116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

ZPPE EPEE HotSEA EPEHA

kk Nejdůet. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovoszřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k oablédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
sEhookohžokEeEehožokoEEEHEEokiekžoEiokdeeoHoEobojeučiní

petikikbioieěieideiHobežžoHožioBohořioHoboboiooHoěieěžeížeHoědeděk oEboEbobekkeBoBioBk obeAřiidhěkiiřipěřní

K OSKUpoKÝM VÍSILACÍM
krásné koberce chrámové v celku i presně
dle oltářů upravované, jakož i veškeré

chrámové dekorace
2 látek zuamenitých jakostí, též ku jar
nímu zařizování bytů

koberce, záclony, -38
vlněné i krajkové

ť všebo druhu solidně gpra
nábytek covaný,
celá zařízení bytů, domů i vil

dodává za ceny tovární

Adolf Novotný
v Týništi nad Orlicí,

továrna na nábytek a koberce.
WW“ Cenníky i vzorky zašlu na požádání. "Ns

EUCNIICCHNURNNEI

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
: Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [č
; so na požádání franko zašlou.



Silk“
výtečná, člstě viněná
látka v barvě černé,
hodici se i na taláry.

1 m. zl. 2-80.
Vaorek této látky, jakož 1
bohatý výběr moderních
drahů na obleky a srrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
požádání ku nahlédnutí

franko zašlou.

První český zastlatelský
závod soukenného zboží:

Ed. Doskočil
vwCheoní.

Filiainí závody:
Praha, Vodičkovaul. 22

(vedle v dívěí školy.)Plzeň, Školníal. 13.

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
fetizky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky mavýběrtéš 1na splátky
bes ovýšení cen. — Zalošeno r. 1843.ODO

Levné ceny. Největší výběr. 2

Motocykle
velocipedy

© 5 úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradci Král, Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

Založenor. 1850.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

- Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

"VHradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše oliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač ze ručí.

Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídí. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuslacení a stříbřenístar

-ších věcí vykoná se rychle a

zašlóu se js svěcenéše stvrzením Jeho biskupské Mí

losti.8 o můj Aosev etn ochval
nými přípisy P. T.adkasníků

a odporučuje se vedyk sakoupení a opravě chů,
e monstrancí, ciborií,relikvi

úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pá
„olflkůld, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvice.

Veledůstojnému duchovenstva

dovoluji si nabídnouti svůj hojně sásobený
OB>sklad fi

soatýh obrásků
k nastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v růsných tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vášené přízně odporačuje se v hluboké úctě
JOSEF PACÁK,

majitel skladu obrázků
v Hradci Králové, Tomkova ulice.

Stanice ň ,
arény JOSEÍOV-JATOMĚŤ,, |

Ž| Suchá poloha přímo R
| lesa. Vzornáčistota. £
8 Poštovní a telegrafní 6
3| | úřadvlámí ž
Š | Lázeňský lékař X |
A M 6|
o Více než M |

100 3.
pohodlnýchpokojů| 8

v pěti pěkných vilách.| S
Výborná restaurace (plseň-| 2

3 ské). Ceny mírné. $
Vojenské koncerty. — Bližší|

ochotnésdělí správa lázní.

Ženské nemoce. Anemie. |

Chemické
cidění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACEF,
na Nábřežív Hradci Králové důmp. Rosy.

a" ae a
o Mile překvapující okrasou našich
8. chrámů, pokojů, restaurací, vináren, ob

chodů a pod. jsou

umělé pany,
Níské (keřovité) za 4 až 10 korun,
stromovité za 10 až 30 korun, jako
přirozené hotoví a bezpečně zasílá

[OU KÁOUŘEK

ae..su

nea"

u
5.
. v Dobrušee,
a majitel drogerie, materialního, kolonial

a" ního a lahůdkářského závodu.
a" Potřeby fotografické, rybářské
a" i elektrické. — Ohňostroje. — Po

ws třeby cyklistické. — Velkolepá

a" vinárna. — Semenářství. u
J aa" MENERAANNAAM

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronevě. Téžlze
obdršeti partie zbeží 30mt.,obsahujícíkašdá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v Iraždé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 19-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Josef Sturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
je se veledůstojnéma duchovenstva a sl. patro

m ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje sí upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty sdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách,

Malbu

doporu
nátním

o" kostelů, *
malby
dekorační,
facadní

"$©a freskové *
provádí přesně dle moderních
požadavků, 8 uměleckým při
hlížením k příslušnému slobu

2) dní Unie, ©dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

© BAEo o

W zásilky v lehkých žočkách

aw frankodob. do všechstanic.
Nejjemnější jakost, výtečná

aroma, sur. 5 kg. K 12—, 1250, 13—, 1320,
14- , 15—, praž. 15:—, 16.—, 1675, 11'75,
18-75, 19-70, 20:60 atd. Zaručená spokojenost.
Mnoho pochvalných uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jelinek, Slatiňany SZ.
Dodavatel e. k. státních úředníků.

plně novýnábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se snačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. a
Bližšísdělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti sladovně).

OO0000000000000
První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

ga- Lázněvanovédenně.jjj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení

na (Fr. Hlávka,:
“ í itel lázoř|



Akclový kapitál K 2,000.000-—,
[Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.Láložní ÚVĚMNÍÚskat V radní ŘNÁJDVÉ,-mz -3ZFae
Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovonhradíméze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady |na cizinu. — Zakázky bursovní —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.
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Kdo zvykl si píti kakao, zkus ve
vlastním zájmu novou známku

které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž

velmi lehce se stráví.

Kandoí-Kakao |
má ještě proti všem ostat
ním druhům kakaa tu roz
hodnou přednost, že je při

nejjemnější chuti
mnohem levnější a spo
jeno jsouc se sladem,

| |Ra7 „ea/
OSS

4 MDAP Í /7

Jarní ÚLTTLUKÍ

veškerých

a lzeobjednati vTr SEC

> key | V prvním královéhradeckém |;=<
knihkupectví a antikvarlátě

Bohdana-
Melichara

V v Hradci Králové.
3 (Býv. závod Pospíšilův, salož. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
D4 Správné a rychlé dodávání

5 zaručeno.

o

„kaka

GAA

26256)

26)G

ADáN

dh

6D)4
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E

Založeno 1853.

hrobů.

Nejlepší doporučení.
je zároveň velmi výživné.

9
Jediná zkouška s Kando-Kakno stačí, že se ho stále přidržíte. PETRA BUŠKA SYNOVÉ

Kdostánívevšech V SYCHROVĚ,
obchodech seBalíčkypo 1/4kg 90 M

zbožím koloniál- ň» sV 350 »

Pravéjenvbalíčkáchseznámkouiva.
umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

=
777Lh A

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

JŘ ŠD

ve velkém výběru — pouzea

Jarní ad lení novotiny dobrýchjakostídoporučuje
Obchodní dům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové.

B.E. TOLDRAD,"tao
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Pošt. spořit. č. 802.161.* Založeno roku 1863. X Peacíl stroj.

na dámské šaty, jamía letnínovotinky.< gap- Vkusnélátiy na kostymy.
Jemné látky černé. Deleny, zefiry, levantiny, museliny, kepry, grádle, přezné véby, polovičntky, kalika, sypkoviny atd.

JOSEF DOUBRAVSKY, obchodnídům

Telefon č. 17. 3

v Rychnově m. K.

y Vzorky na požádánízdarma a vyplaceně.
Majítel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antením Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.

za ceny báječně levné
a pevné, jen u firmy

Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně.



Beseda.
Jak duchové přesoušeli penize.

(Obrázek dle akutečnosti).

Historie snadno vysvětlitelná. — Paprsky
velkopátečního slunce z těžka pronikaly hu
stými mlbami. Chvflemi šedý mlhový zákrov
se rozestonpil, a zrakům zjevilo se v ostrém
zbarvení údolíčko obemknuté se tří stran za
lesněnou kopcovitou hradbou. Z údolí rozbíhala
se dvěma směry osada S., malá, ale dosti ú
hledná.

Ve vesnici ticho. Na polní práci pro ve
likou nepohodu ani pomyšlení; a pak — o
velikém pátku každý se chystal do kostela. —
Za humny sešli se dva moži, statní čtyřicátuíci;
tvářili se slavnostně, tajemně „Jsi už připra
ven, Vávro?“ zahovoři) rozložitější k tomu
vyššímu; „jen aby se nikdo z Vašich nedo
věděl, kam vlastně jdeme“

„Buď bez starosti, Mrkvánku, upokojoval
tázený Vávra. „O tom se nikdo nedoví. Raději
už pojďme. Asi v devět začnou se zpívat pa
Šije a do lesa „Na zapadlám“ jest hezký kou
sek cesty.“

Chlapíci byli hodně zadložení. A čím
měli peněz míň, tím více je trápila hrozná
žízeň. Hostinský už na dlub nechtěl dát,a pe
níze nerostou ani na stromech ani na lonce
Ještě štěstí, že někteří duchové mají nro po
třebné lidi trochu uznání a otvírají na veliký
pátek při zpívání pašijí poklady. Kdo není líný
a nechá se od odborně vzdělané kořenářky

ončit, může být v okamžiku boháčem. Muzi
kanteká žízeň a veliké dlouhy — to byly dvě
věci, které oba kmotry sblížily. Když se o
poklad bratrsky podělí, bude mít každý dost.

V lese nad vesnicí dle vypravování něko
lika učených a hodně zkušených babiček jest
do země zapadlé město, odkud časem zaznívá
temný hlahol zvonů. A tam na oba kmotry
čeká veliké štěstí. Propasou-li vhodný okamžik,
musejí čekati znovu celý rok; a kdo ví. zda
jim pak někdo poklady před hubou ueodnese|
— Vávra stavil se na cestě ještě ve svém ba
ráko, vstrčil do pytle motyku a lopatu, pře
hodil instrumenty s režným pouzdrem přes
rameno. Mrkvánek měl až z domu v kapse
pistoli, aby snad nějaká zlá bytost ať už pod
zemní nebo pozemská neodvážila se rašiti oba
učence v důležité práci.

A kmotři šli za ves. „Dej si pozor, Mrk
vánku, dej si dobrý pozor! To víš, žes dnohy
nejsou žádné žerty“

„Však si na mne nepřijdou; já ti umím
takové pěkná říkání! Naše babička s tím ří
káním dělala hotové divy. A žádný to tak
dobře všecko nepamataojejako já. Však ty dobře
víš, jak si každý její zkušenosti vážil !“

Za bovoru došli strejcové k dubovému
podrostu. Při chůzi podrostem zmáčeli se notně,
ale na to mnoho nedbali. Již se ocitli v úžlabí
před propadlým městem; odtud se jim naskytal
Široký rozhled na olesněné stráně. Mrkvánek
zvednov zrak, zahovořil vyjeveně: „Vávro, ne
vidíš, jak tam nahoře ze země vystupuje
plamen ?“

„Ina — inu — to už otevřeli duchové
poklady a teď je přesoušejí. To už jináč není.
Tak jen bezky tiše nahoru“

Za chvilka spatřili kmotři rejdiště du
chovo. Několik set kroků před sebou zpozoro

„Kamaráde, to bude peněz, když taková
zář ze země vyrážíl“ zajásal Mrkvánek, A už
se jim taky zjevil duch jako z pohádky. Tvář
lidská s dlouhým, šedým vousem, tělo v bílém
roucho; duch se otáčel tajemně kolem ohně.
Kolem něho na stromech visely jakési pytle.

Našim rytířům buchalo erdce s dvojná
sobnou rychlostí, ústa jim rozčilenímklapala.
Mrkvánek se vzpamatoval a vyrukoval 8 nej
vydatnější zbraní — 8 říkáním po babičce
sděděným. Ale duch byl všemi mastmi ma
zaný. Byl podle všeho ještě cbytřejší než ta
učená babička, protože říkání nijak ueúčinko
velo. Šelma duch jen bezstarostně ua oba
kmotry pohlížel, kroutil hlavou a podivně se
usmíval, Tohle bylo už muc kritické, strejcové
dostali strach a Mrkvánek sáhl k poslednímu
útočišti — k rezavé pistoli. „Ani se nebni, duchu

smrticí zbraň. Toble už se osvědčilo lip než
nejlepší říkání. Duch totiž zalomil rukama a
zcela obyčejným hlatem zabědoval: „Copak
jsem Vám, sousedé, jen vyvedl, že mne sta
rého člověka chcete střílet? Neznáte už hajnéhoDrásala3“

Teď se strejci zarazili a protáhli v údivu
obličeje. Přikročili blíže a viděli, jak Drásal

oděn pouhou košilí a spodními kalhotami suší sinad ohněm Šaty.
A Drásal pokračoval: „Ach, to je šeredný

čas! Celou noc jsem tady v plískanici hlídal,
aby nám kanci novybrabali nasázených žaludů;
a tak se teď trochu osušaja. — No—a copak
Vy tn děláte?“

„Hm“ — červenal se Vávra; „šli jsme
tak trochu prohlédnout obecní les; a když jsme
tě v té košili viděli, myslili jsme, že to je ně
jaký nebezpečný chlapík — —.“

Ale v obci nechtěli takovému vysvětlení
rozumět; posměváčkové se jich často tázali,
jak to asi vypadá, když duchové přesoušejí
peníze. A. Pan.

Hrozby maďarské,
„Finanční Listy“ ze dne 9. t. m. klidně

oceňují pravý význam hrozby maďarské
celní rozlakou. — Vnaší polovici říše voláme
už dávno po celních šraňkách, které by za
braňovaly dovozu uherské mouky a pšenice
k nám, Maďaři pak naříkají, že předlitavský
průmysl z nich tyje a proto podporují rozvoj
průmyslu domácího, nakládajíce s našimi vý
vozci jako s nenáviděnými cizinci. Jisto však,
že pro uherské zemědělství jest Předlitavsko
nenabraditelným odbytištěm; vždyťtři čtvrtiny

Předlitavska. Třeba ještě uvážiti, že Uhry
Vpřípadu ozavření branic předlitavských před
uher. zemědělskými výrobky při dnešním směru
ochranářské politiky agrární v Německu ne
najdou nikde jinde náhrady. To uznávají i
národohospodáři uherští jako Matlekovics a
minister. rada Schober, kteří svými výpočty
zavrbojí rozlučovací snahy maďarské.

Roku 1903 vyvezli Uhři do Předlitavska
pšenice přes 5 mil. metr, ceutů, žita témsř 3
mil. g, ječmene přes 2 mil., ovsa něco více,
pšeničné mouky 6,392.000 g, dobytka hovězího
296.516 kusů, ovcí 151.305, prasat 411.640 z;td.
celkem vyvážejí Uhři do Rakouska za 580 mil.
korun výrobků zemědělských, kdežto jinam do
ciziny pouze asi za 200 mil. korun. Veškerý
vývoz Uher do Předlitavska, počítaje výrcbky
zemědělské, průmyslové i hornické, činí celkem
asi 950 mil. koron, jinam do ciziny vyvážejí
Uhři pouze za 400 mil. kor. Předlitavsko na
proti tomu dováží do Uher zemědělskýchvý
robků pouze asi za 70 mil. korun a výrcbků
průmyslových a hornických asi za 880 mil.
koran. Obyvatelstva Uher muselo by vzrůsti
nejméně o 4 mil. duší, aby dosavadní přebytek
zemědělské výroby mohl býti spotřebován
v zemi samotné. Předlitavský průmysl hospo
dářským sesilováním Uher jistě bude v Uhrách
ztrácet odbytu a tím k požadavku celní roz
luky stane se lhostejný.

Rozlukou ztratíme ovšem, ale přece ne
tolik. co Uhři. Otázka je, získáme-li celní roz
lakou více než ztratíme nebo naopak. Od
rozluky očekává se zvýšení ceny chlebovin a
mouky, a povznesení zemědělství. Jedná se
však o to, zda právě menší rolnictvo, zde nej
více interessované, bude míti z toho také
prospěch. Čísla opět mluví: R. 1903 sklizeno
v Čecbách 3,392.000g pšenice a 6,181.000žita.
Z toho třeba odečísti zadinu a osivo, tak že
na chleboviny zbývá celkem asi 7'/ mil. metr.
centů. Dle posledního sčítání jest v Čechách
6,318000 obyvatelů, z nichž 2,255.000 věnuje
se zemědělství a příbozným odvětvím. Počí
táme-li průměrnou spotřebu chlebovou při
jednom obyvateli zemědělství se věnujícímu
na 2 g, zjevno, že české zemědělství pro své
pracovníky spotřebuje ročně 4,510.000 g, tak
že ua prodej mu zbude asi 3 mil. g; předpo
kládajíce zdražení chlebovin o 2 K na Ig.
znamená to zvýšení výnosu asi 0 milion kor.
Komu to zvýšení připadne? Malorolník málo
chlebovin odprodá a prodá-li, zase za to konopí
mouky, chleba atd. UÚvážíme-li,že v Čechách
asi 379, všeho majetku pozemkového připadá
velkostatku, vnucuje se sama sebou myšlénka,
že zdražení chlebovin prospěje především vel
kostatkům a pak několika velkým usedlostem
selským; rolníkům, kteří vypěstěnéchleboviny
sami v domácnosti spotřebují, by zvýšení bylo
Jbostejným, drobným však rolnikům, kteří
přikupojí, jakož i jiným konsumentům bv to
přímo škodilo.

Dle toho účinek rozluky na české země
dělství, pokud se týče cblebovin, nebyl by
nijak tak značný. Uhry škodí čes. zemědělství
více svým dobytkářstvím než chlebovinumi.
Zde by zjednala rorluka nápravu okamžitě a
a k prospěchu všecb zemědělců. Máme sice
ostrou zbraň proti brozbám maďarským, nutno
však státi nám stále na utráži, aby Maďaři,
kteří si razí odhodlaně cestu k novým a no
vým politic. úspěchům, nepřipoutali zase naše
kapsy k sobě.

Literatura.
Nákladem „Unie“ v Praze. Nová modli

tební kniba pod titulem „Vzhůru erdce k Pána“, ji
napsal spisovatel Bob.Zahradník- Brodský. Modlitb:
okrášleny jeou titulbím obrazem „České Madony
v barvách a přinášejí různé modlitby, písně atd. Do
poručají se hlavně pro žactvo dospělejší. Úprava velm
úbledná. V kůži vázaný výtisk za 260 K. — Válku
rusko-japonská ulovem i obrazem, Vychází redakcí J
Klecandy v týdenních sešitech po 30 h. Sešit 26. —
Obrazový zpravodaj roč, II., čís. 11. přináší zpráv:
z celého světa (obrazy z bojiště, z Kréty a z Prahy)
Vychází redakcí J. Hejreta dvakrát týdně, číslo za 10h

Nákladem J. R. Vilímka v Praze
„Drama v Livonska“, v čes, literatuře dosud neznám

román Jnl. Vernea. Seš. 1. za 30 h, Tím započíní
souborné vydání spisů Verneových. — V říši stříbr.
ného Iva. Cestopisný román dr. K. Maye. Sešit 26
za 30 haléřů,

Vlasťf. Časopis pro poučení a zábavu. Redaktoi
T. Škrdle. Nákladem družstva Vlast v Praze. Roč. 21.
čís. 7. 8 vybraným obsahem. Roč. předplatné 10 K.

Nákladem J, Pelcla v Praze. Rozhledy.
Týdenník pro politiku, vědu, literaturu a umění. Roč.
16., čís. 29. Roč, předpl. 16 K. — Arthur de Gobinean:

Renaissance. Koltarně-historické dílo. Seš. 4.—7. po
48 b. Knihovny Rozbledů dílo 60,

Náš Domov, obrázkový, zábavně poučný mě.
síčník pro lid. Řídí J, Vévoda. Roč. 14., čís. 1,—4.
Roč. předpl. 4 K. Nákladem „Jednoty Našeho Domova“
v Olomouci.

Křesťanská Škola, Časopis pro šíření idef
nábožen. v čes. školství. S přílohou „Obrana pravdy
křesť. ve veřejném životě.“ Řídí V. Špaček. Roč, IV.,
čís. 7. a 8. Vychází u V. Kotrby v Praze za roční
předplatné 6 K.

Obzor. Zábavně poučnýčtrnáctidenník, Roč.28.
Řídí a vydává Vl. Sfastný v Brně za roč, předpl 4 K.Číslo 6. a 7.

Populární katechetická kázání J. B.
Lobryho. Seš. 9.—11. Za 1:20 K. Knihovny Kazatele
čís. 11. Upravil M. Zavoral. Nákladem R. Prombergrav Olomouci.

Co měsíc dal, Zpravodaj čtenářů a odběra
telů knih a časopisů českých i cizích. Vychází nejméně
10krát do roka. Roč. 1., čís. 3. Nákladem Borsfka a
Kohouta v Praze. Roč. předpl. 2-20 K., čís. za 20 h.

Nová Zemědělská Bibliotéka počala
právě vycházeti nákladem „Hospodářského listu“ vChra
dimi. Vydává a řídí Ad. Eckert. Do roka vyjde 12
čísel. První číslo obsaboje velmi cenný apiseký J. A.
Prokůpka: Strojená hnojiva a jejich racionelní použí
vání ku všem plodinám polnim. Čenaobrázkového seš.
50 h. Předpl. na celý rok 3 K. Knihovna tato; bude
důležitou pomůckou každého rolníka.

Vesna. Belletristický čtrnáctidenník, věnávaný
zájmům čes. žen. Řídí Ol. Fastrová, Nákladem K) Va
členy ml. v Ml. Boleslavi. Roč. I., čís. 12, a 13. Roč.
předpl. 6 K.

Ženské Listy. Vydává Ženský výrobní
spolek čes. v Praze. Řídí Eliška Krásnohoraká. Roč. 45.,
čís. 4. Roč. předpl. 4 K,

Nový Život, Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává K. Dostál Lutinov. Roč. 10.,
čís. 4. Na cenný a velmi úhledný čas. předplácí fe
v Prostějově 10 K. :

E va. Měsíčník pro vzdělání čes. žen a dívek

Roč. II. Čís. 4. Řídí M. Kavánová a dr. Al. Koltok|Nákladem Nov. Života v Prostějově. Roč. předpl. s K.
Ztracení lidé. Povídky od Max. Gorkého.:

Přeložil J. Wagner. Za 150 K. Spisy Max. Gorkého
vycházejí právě nákladem Fr. Hovorky v Praze.

Rolničky. Časopis humoristický. Vychásejí
dvakrát měsíčně redakcí a nákladem A. Tichébo v Ko
líně za roč, předpl. 240 K.„———

Patentní

divotvorné mýdlo
z čistého loje

jest nejlepší drah mýdla ku praní

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky, které
čistěnybýti maji. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapáchá.

Patentní divotvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.

Každá hospodyňka může 8i svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čístsí než by chemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

Prodejní kancelář:

PRAHA Karlín 331.———



vislfaci
»listky biřmovací

stručné a praktické -- 100 kusů nařezaných,
v balíčku opáskovaných za 35 h

2 Listky zpovědní
100 kusů 35 b.

s)Matriku biřmovaných
formátu při matrikách vůbec užívaného
s příčním linováním — 1 arch za 8 h —
100 archů za K 7.

4 Casus reservati
do zpovědnice — na kartoně — (nejnověji
vydané) 1 kus 8 h, 10 kusů 70 b.

5)Tabulky s modlitbami
a) po mši ov. (3krát Zdrávas) b) Panem
de coelo c) do sakristie k oblékání
mešních rouch — na tuhé lepencepo
30 b. První dvě v ozdobných celoplátěných
deskách (s připojením latinským: 3 Ave,
Preces in Communione extra Missam) 1 kus
za 1 K.

6)Status animarum
1 arch po 6 h; 100 kusů za K 5:40.

Extractus e libro status
animarum 1arch8 b.

r Podobenky ndp. biskupa
tištěné na jemném křídovém kartoně, věrně
podobu reprodukující a proto s nejvyšším
schválením rozšiřované, 100 kusů za 8 K;
100 kusů pohlednic dopisnicových K 6—
Netřeba kupovati lidu — jako v loni o vi
sitaci se dálo — podobenky drahé (30—40 b
kus), které nadto byly uedůstojnými karrika
jrami, když Jze jako památek velice dobře

užiti podobenek našich laciných a věrných.
Vzorky zašleme v nejbližších dnech všem
důst. farním úřadům visitovaných vikariátů.

8)Upozornění o slušném© ování se v kostele.
Tisk dvoubarevný, na tubé lepence kus 60 b.

9 Tabulky „Žádá se, aby
se na zem neplivalo“
na lepence kus 20 b.

10Praeparatio ad Missam
Gratiarum aotio post
Missam ve dvou velikostech,tisk
dvoubarevný — nepodlepeno (k zasklení) —
obé za K 1-20, pouze druhé za 70 b.

m Kanonické tabuiky
pro oltáře, v něžné vícebarevné úpravě —
menší za K 250, větší za K 2'80.

12Commemorationes con
suetae úpravybreviřové,1výtisk15h,
4 kusy (pro guadripartit) 65 b.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,

První český katolický zárod ve Yídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

FV a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

+0ideň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Naukáskusastlá
se vše franco.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

WG*kanafasy,
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 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
čis. 136. Velké náměstí | čís. 136.

akaikAkadMkMoJNO

kraikadik kok kM,

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odbornýuměleckýzávod

malbu okenkostěnih
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem c ých
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice$ se šelemmýmirámy, sí

lěmi vsasením.

A Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
P

Ň DA rada bezplatně, bezevší závaznosti
BE nů ku definitivníobjednávce.

Neačetnáveřejná i písemná pochvalná uznání. m
Založeno rokn 1836.

663 X EBIKED XCPI X GB3

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
v zemských.
Cetná uznání zvláště z 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.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení

Č63.XG63XC6DX6DXCBD

ČICSIXCEBXCEIX K662X663XCP3X

X683XGB2X663 XCBDXCBDXC632

Chrámové svíce
voskové "ij svíčky a obět.před

dle litargickýchpřed- měty pro místapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové =) řobsné obrázkyo
(ceresinové) svíce pro chrámové

lustry,velikonoční svíce= svícekostelníste
(paškaly) 8 krůpěk at . inovéjemikrvea ranami, =
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkem velikonočním, svíce obětní "UNE

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
lovoskovésvíčkykekřtu, P

sv. přijímání a sv. 0 sp ' o

biřmování se stuhami pornánje reledjvětší epeci.
a případnými nápivy, elní :

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Fillálníaklad:Praha, Kr.Vinohrady Škrétovaul. č. 3.
Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkys cenníkysdarma afranko.

F 9

| 5 1© || es m

M =W .. B U ŇME< ošpda5o3 = 1)Hlcod čěscs OM |k
sc —- NM x uC E— Ba <-Nob. 5 NE n- O2: GSKZ25r 7 Mdí

ld -= s 22h kPo snššcc © 9
Sie časnéNM

A S EŘSSSE. ý| 39 435-878 k
"a SSe3 dhEDDYTE

k

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.

duchovensóvu!

dan otaněk, Ae věd,

si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílněručně pra0o
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen

x penky, nádobkya td, všepřesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci ajen ©ohm slalé a střídří. Na pož hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího.Shydám kostelům úle.va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robby bezcenné. Vše posílám jlá posvěcené.
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Obnova vychásí v pálek v poledne. ;

K akci kongruové.
Návrh vlády k úpravě platů duchoven

ských nedopadl dle požadavků zemské jednoty
duchovenstva, proto následkem tohoto sklamání
dostavila se rozmrzelost, které byl dán průchod
ráznými protesty, v časopisech uveřejněnými.
Ovšem vznikla též zároveň obava, aby akce
započatá nebyla zmařena nějakým nepředlože
ným činem; preto sám místopředseda jednoty
dp. Pauly aznal za natné v „Čecha“ pronésti
několik rozvážných slov, ze kterých vyzírá,
že požadavky jednoty byly diplomaticky vyš
šími ciframi vysloveny, aby 8e z nich také
mohlo sleviti. Vtipným čtenářům toto upozor
nění ovšem postačilo a proto dostavíl se opět
potřebný klid.

V době tohoto všeobecného vzrušení hle
dají mnozí nějaký vbodný předmět, jenž by
aspoň pro veřejnost odnášel vinu tohoto ne
zdaru. Dříve již jsme čítávali narážky o ně
jaké tajemné osobnosti, která prý to všecko
kazí a přes to, že dostalo se veřejnosti
ze zasvěcených kruhů pokynu, že touto tajem
nou osobností není nikdo jiný, leč opatrný
ministr financí, trvá pátrání po kazimírech
konpgruové akce dále. Svědectvím toho je po
slední (17.) číslo „Bíl. Prapora“, ve kterém do
pisovate) ualezá příčina odiosních decenálek
v osobě královéhradeckého biskupa, když píše:
„Jen jedno sdělení dotklo se nás všech bo
lestně a sice to, že J. M, královéhradecký pan
biskap dr. Jos. Doubrava poslal vyoikajícíma
mladočeskémo poslanci dru. P. list, v němž ho
žádá, aby klub hlasoval proti gainguenalkám
a žádal decenalky. Poslanec ten napověděl o
obsahu listu onoho naší deputaci, ale žádosti
deputace, aby jí dopis ukázal, p. předseda
klabu nevyhověl.“

Obvinění odp. biskapa dra. Doubrovy na
částečném zhoršení kongroy je tak závažné,
že nemůže zůstati celému kleru lhostejným,
tím méně klera diocésnímu a zejména ne na
šemu listo, jenž v otázce kongruové zastával
vždy oprávněnost žádoucí nápravy a důvodně
spatřoval v osobě královéhradeckého ndp. bi
skupa horlivého a opřímného zastance ducho
venstva v otázce kongruové. Aby list náš nabyl

FEUILLETON. ©
vBlaničtírytíři.«*)

Pokrokářům Česko-Třebovským věnuje —x.
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Perutí svých něžným šelestem
se soumrak vplížil ke mně návštěvou
a příze dum svých bájným tkanivem
opřádat jal se hlavu zemdlenou.
Dalky západu ne sladkou »Dobrou nocle
růžovými rty líbají »Hory« mé,
Ticho kol -- jak vyprávět by chtělo
pohádku starou o té princezně,
jež sedíc v bradě drakem zakletém
poklady bájné chová v klíně svém
a sladkou toubou celá staletí
mře po rytíři krásném, spanilém.

Tak sladké ticho kol a duše sní — —
— — — — — V tom náhle zaletí
bymnu jakéhos ples jásavý
v sluch můj, a touba podivná
mne za ním žene blíž a blíž,
až náhle v údivu
jsem dírou ve zdivu
se octl v síni jakési,
kde jasná záře plálaf
A dříve než se proberu,
»Buď vítán, mladý poutníkula
tek zní to se všech stran,
»Ač nevíme, proč zavály
tě větry zrovna k nám,
tož přece, hocbu zbloudilý,
tu pobuď aspoň na chvíli,
vždyť srdce plní radost nám.«

*) Vis tóž naši správu s Čes. Třebové.

autoritativní informace a mohl vnésti světlo
v nám nepochopitelné obvinění v „B. Pr.“ nove
řejněné, vyžádali si jednatel družstva dr. Reyl
a spolupracovník listu Sabula audienci u ndp.
biskupa dra. Jos. Doubravy due 26. t. m. a
požádali za laskavé vysvětlení této záhadné
zprávy v „B. Praporu.“

Ndp. biskap uznávaje nutnost lživou aneb
nesprávnou ioformaci „B. Pr.“ uvésti nezvrat
ným způsobem na pravou míru, ochotně dovolil
deputaci pročísti celvu korrespondenci, kterou
téměř po 2 léta v akci kongruové vedl, Z této
korrespondence, tedy z dokladů průkazných
nabyli zmínění pánové následující názor, jejž
si také zaznamenali:

1.) Jednání episkopátu rakouského v akci
kongroové nedatuje se teprv od doby, kdy
jednota zahájila čilou agitaci ve prospěch úpravy
duchovenských platů, nýbrž v dřívějších již
dobách episkopát domáhal se od vlády slušné
odměny za práce dachovenstvéem ve prospěch
státní správy konané.

2.) Současně s kroky jednoty duchovenské

poslanecké kruhy a připravil tak příznivé
smýšlení pro přijetí zákona na půdě parla
mentární.

3.) Co se tkne osobního stanoviska ndp.
biskapa ku době služebních přídavků, shledali
jsme, že v žádném listě ku poslanci p. dru.
P. nevyjádřil ndp. biskap žádost, aby klub
hlasoval proti kviokvenálkám a žádal jen de
cenálky. Naopak seznali jsme z lista, o němž
„B. Pr.“ se zmiňuje, že ndp. biskap celou váhou
svého úřadu a vřelostí srdce přimlonvá Se,
aby klab mladočeský přispěl ke skoncování
otázky kongruové co nejštědřejšímu a co nej
kratšímu. Pravdivost tohoto našeho sdělení
nabývá tím větší váhy, že ndp. biskup projevil
souhlas, aby p. poslanec P., uzná-li to za vhodné,
list jemu zaslaný uveřejnil v plném znění.

Z bohaté korrespondence ku různým
poslancům české i německé národnosti, hlavně
z diecése královéhradecké, vyznívá, že ndp.
biskop je bez odporu jeduím z těch činitelů,
kterým by ee při skončeném projednání ne
snadné otázky měl vzdáti veřejný, spravedlivý
a zasloužený dík. Tím větší ovšem ošklivost
bodí lehkomyslný veřejný útok, založený na

»Ach, páni moji, odpusťte,
já nezkušený zbloudil jsem,
a jenom hlučné veselí
mne přivábilo k vám.
Dík srdce mého budiž vámla

»Máš pravdu, blučné veselí
dnes rozléhá se kolem,
vždyť opět četa rytířů
se na svých koních z papíru,
/to z pokrokových manévrů),
vrátila domů.«
Jak vyjevený kolkolem
se dívám; Bože náš,
kam zapad jsem to večerem,
a objímá mne mráz.
V tom aule,vězte, najednou
jsem káru zahléd' ohromnou!
V ní rytíř jeden, jakýs pán
moc velký, snad sám jenerál,
sedí a drží otěže
svých pokrokových ořů;
v druhé mu rudá vlajka vlá
s vyšitým zlatým erbem,
hlásat jenž asi světu má
pokrok svým kafemlejnkem.
Mně známým tak všecko připadá,
i přemýšlím, co asi má
to všecko značit. V tom však »pána
se z káry ozval znovu:
»Rytíři zlatí, nelze jen tak
se tmou se pustit bojovat
za pravdu, ctnost a poctivost,
pokroku zářnou velikost.
Třeba být dobře připraven
na odboj velký zvlášté dnes,
s proto vždycky, pánové,
cíl jasný v čele majíce

klepu, či na nesprávné icformaci aneb docela
snad ua jízlivé zlobě. Vždyť nebylo pisateli
iokriminovaného článko v „B. Pr.“ tak nesnadno
informovati se u samého dp. Paulyho, vůdce
deputace, která prý bolestnou tu zprávu z Vídně
přinesla, jenž byl by loyalně mosil dopisovateli
„B. Pr.“ dosvědčiti totéž, co napsal v nedávném
listě k ndp. biskupovi, jak jsme se o tom očitě
přesvědčili, že adp. biskup královébradecký
dle informace na kompetentním místě získané
nikdy nepotíral kvinkvenálky.

Tolik o stanoviska ndp. biskupa dra.
Doubravy ku akci kongrnové, pokad oámi to
bylo na základě písemných dokladů zjištěno.

Že písmo platí více nežli babský klep
neb nešlechetný útok, nebude snad u vzděla
ného našeho čtenářstva sporu a proto pone
chávajíce mu příslušný soud o zásluhách ndp.
biskapa v otázce kongrnové, obracíme se ještě
stručně ka dalším osobním útokům na odp.
biskupa, pozorujíce, že zde běží asi o nějakou
starou zášť, které nejsou prosti příslušníci
žádného stavu.

Že p. dopisovatel „B. P.* o značnějších
darech Jeho B. Milosti oa podniky církevní,
charitativní, amělecké nebo theologicko vědecké
nikde nečetl, to můžeme věřiti. Ale mlčení
tisku neopravňuje k podezření, že by náš arci
pastýř na účely kulturní a lidamilné málo vě
uoval. Ndp. biskup o svých darech nikde ne
mluví, poněvadž — jak sdělil — pokládá
prostě za svoji povinnost a nikoli za zásluhu
štědrou podpora ušlechtilých podniků. Můžeme
ujistiti „Bílý Prapor,“ že byla-li přece někdy
aspoň v Obnově zpráva o některém daru J.
B. M., byli jsme informováni vždy jen z krubů
laických. Kdo nechce zůmyslně a paušálně po
mlouvati, mobl by se přesvědčiti v pražských
kruzích uměleckých, u křesťanské akademie
nebo shlédnutím residence, jak štědře podpo
roje náš arcipastýř jak církevní, tak profánní
umění. Též by shledal ve spolcích cbaritativ
ních i jiných ušlechtilých sdruženích svědectví
páně biskapovy štědrosti k účelům jejich. My
alespoň jsme měli příležitost přesvědčiti se, že
sabají samy udp. biskupem věnované k účelům
shora jmenovaným do muoha tisíců. Aby o
statně přepečlivý blídač biskupské pokladny
nebyl v nejistotě, kam eventuelní úspory našeho

a vyzbrojení zbraní,
jak pokroku mrav velí,
jděte v boj!
No, co tak divně, hosti náš,
se kol do kola rozhlídůš?
Hej, bratře, tomu Cizinci
ukaž jen naši zbrojnici,
ať uvěří, že rytíři
jsme bez bázně a hany !«
Již Ciceronek vede mne
v magacín jejich. Povídám:
vHezky tu máte, pravdato !«
»No, bala se chlubí Cicero.
»Jak vidíš, milý příteli,
zbraně tu máme moderní,
všecky je pokrok ukoval
a poctivosti punc jim dal.
Hlavní tu roli ovšem hrá
pář škopků vždycky plných,
v nichž kuchař, bratr - pokrokář,
s fraucimór svojí sosvětou»
letkvary sčisté« mísí.
To »máčení« je pak velice
účinná naše munice,
Pak nediv se, že nepřítel
se v úték dává chvatem,
když vyrukujem na povel
bojovat se tmy drakem.
Víš, koho neskolíme
kalu svého mečem,
tož toho šlehnem aspoň
nadávek tučným klackem.
Tamhle těmi cepy, milý brachu,
sdupat dovedeme v duších davů
každé ušlechtilé zachvění,
jež by splodit mohlo dobra nadšení,
A kamenem jenž úhelným
se nabíd všemu světu,



arcipastýře přijdou, můžememu lehce prozraditi
— (o ostatně jest již veřejným tajemstvím
— 8co ndp. biskup veřejně několikrát pro
hlásil: že považuje za jednu znejdůležitějších
svých povinností biskupských na stolci Králové
bradeckém zbudovati účelný a zdravý seminář

pro bohoslovce a tomu cíli věnovati všemožnémotné oběti.
Zcela prolhaná jest též poznámka dopi

sovatele „B. P.“ (i s připojenými frázemi), že
ndp. biskap chová se ku kněžstvu „velmi od
měřeně, na dištanc.“ Voláme prostě za svědky
všecky ty pány, s kterými ndp. biskap měl
vůbec jakékoli osobní jednání; ti nechť povědí,
zda otcovská, ano vakotku bratrská přívětivost

jeno zadá ej v něčem s laskavostí zesnaého ndp. biskupa. A vystrojí-li se dle staro
dávného zvyku represeutační hostina, zvon se
k ní zástapcové všech kruhů městských vůbec
a tedy i někteří vyšší důstojníci, což přece
náleží jen k společenskému takta; to jest ta
celá „zvláštní oblibu“ ndp. biskupa.

Ku konci poznamenáváme, že závěrečná
kazatelská slova p. dopisovatele hodí se právě
s malou změnou na něho. Ano, pronášíme toto
přání: „Prosíme anažně, aby oči p. dopisova
tele baď lehkovážností neb záštím zuslepené

a spravedlivě neprohlédají.“

Tolerance.
(14) S dr. Kórbrem padl v Rakouskai sy

stém liberální státní správy, nad kterým počínali
již rozvážnější muži i v krozích úředních hla
vami krontiti, Ta svoboda tisková a shromaž
ďovací, jaká za něho zavládla, nalezla konku
rentku snad jen v republikánské Francii. Kórber
svou vyšší vyčkávací politikou domníval se
v šachu držeti parlament a jeho strany a svým
nóbl ignorováním každého povážlivějšího hnutí
sociálního a kultarního chtěl udělati z Ra
kouska stát obzvlášť moderně pokrokový. Po
tlačovati národnosti a živiti národnostní třenice,
při tom pouštěti úzdu každé „svobodě“, to bylo
po chuti židům, ale nešlo k duhu rakouským
národům a říši. Kdyby nebylo dr. Kórbra, ani
hnutí „los von Rom“ nebylo by nikdy tak po
kročilo u nás; on však je z počátku ignoroval,
hraje na tolerantního (snášelivého) a vymlou
vaje se. že by z pastorů nadělal mučeníků a
tím jen jejich práci podporoval. Teprv na
vyšší zakročení, hlavně nástuvce trůnu, počala
u nás akce protipastorská.

Přes to však nemohou nám pastoři přijíti
na jméno, přes to nezachoval se jim ani Kůrber,
když některého příliš drzého Prušáka poslal
za hranice. „To je ta katolická tolerance“,
psali, píší a budon psáti, ač toto slovo nemělo
by nikdy zrovna z jejich úst vyjíti, protože
to vypadá, jako když utíkající zloděj křičí:
„chyťte ho — zlodějel“ Právě „Obnova“ je to,
jež posvítila nejedenkrát na toleranci prote
stantskou, a jestli dnes jiné péro tímtéž obírá
80 předmětem, činíme tak nikoli ze stanoviska
historického, jako spíše žurnalistického.

V jednom jihoněmeckém listě čtn pole
mický článek proti katolickému učenci, v němž
protestantský anonym praví, že moderní stát
nikdy nemůže si dovoliti luxus, stavěti hvě
zdárny, chemické laboratoře atd. a vydávati
E—————————————————Ó

Toho my snadno sdrtíme
posměchem svého retu.
Při tom jsme lidé poctiví,
vždy pokrokoví, nezištní
a charakteru plni.
Všecky pak svoje ideje
my z gruntu srdce pokrokáři
jsme snesli tady na oltáři:
Hle, gloriolou osvěty
tu září patron náš
Třebovský patent-pokrokář:
Levicí zářnou smolnici
pravého třímá světla,
pravicí z rohu hojnosti
v svých dětí prázdná srdce
šlechetných snah a mravnosti,
osvěty, svaté svobody,
čistého miru, bratrství
nebeské dary sype.
U nohou jeho, jenom viz,
sám Kristus s křížem znova bit
a církev Jeho spoutaná,
jak tetelí se strachem
s celým tím sborem ubohých,
jimž v srdce svého něžnosti
dobytčí vtiskli jsme blovy|
Tady my každou neděli
konáme svoje modlení,
a páni vždycky velicí
svou hubou nebo kapsou
víc nežli srdcem, moudrostí
nám dělaj' při tom forpétry,
na rytíře nás pasují
dobra vždy jenom a krásy.
Věř, brachu, sladkou hrdostí
pa' to naše brudi,

je do rukou katolických zpátešníků, když je

ta dost svobodných myslitelů. Co pak je povědě — o tu se zde uejedná, jen zpátečníci
nesmí o ní mloviti. To je hned jedna taková
protestantská tolerance, o jaké podává doklad
i svobodný myslitel Ritter, když píše ve své,
fanatismem dýšící knize „Kristus Vykupitel“:
„Pravda nezná a nesmí znáti žádné tolerance
oproti katolickému blada.“ To byl opravdový
bludař br. Zinzendorf oznalejším ke katolíkům,
když napsal: „Od té chvíle, co se s katolíky
méně stýkám, počínám se obdivovati jejich
trpělivosti a toleranci, že tak mnohé, z části
neodůvodněné disputace a kritiky, jichž jsem
se na nich dopastil za svých mladších let,
snášejí a mě za ně ne nenávidí. Kéž by tek
moji souvěrci činili! Katolíci mají „anatbemu“
v ústech a v prari svoboda, my protestanté
máme svoboda v ústech a v praxi jsme často
pravými katy (Gowissanchenlcer)*. A jak je
tomu dnes? Jak známo, teprv nedávno po
dán byl centrem a také sněmovnou přijat
návrh toleranční, jímž katolíkům zaručeno
svobodné vykonávání uáboženství; ale ještě
do té doby bylo mnoho německých státečků,
jež tuto svobodu katolíkům upíraly. Zá
mecký kaplan hr. Schčnburga, jak Se čte
náři pamatují, byl zodpověden za to, že v zá
mecké kapli Wechselbarské nebude žádného
účastníka, který by nepatřil k domácnosti
hraběte, jinak platil 50 marek za hlavu po
katy. V listonadu 1903 odsonzen byl katol.
farář Kanne z Detfartha u Hildesheimu k po
kutě 30 marek, neb Ššestidenníma vězení, že
v přifařené obci Bodenburga pokřtil umírající
dítě a že navštívil dvě katolické rodiny. Měl
si k tomu vzíti podle protestantských tole
rančních patentů povolení od vóvodského mi
nisterstva v Brunšvíku. Též velkovévoda
Schverfuský obmezil toleranční návrh slovy:
„Příslušníkům katolické církve římské povo
lují se veřejné výkony náboženské tak dalece,
pokud jimi netrpí naše panovnická, zemským
právem nám zaručená práva.“ Bezpochyby na
základě těchto „zarnčených práv“ nepovolil

tolické bohoslužby, tak že musili choditi do
kaple v Kettenburgu, 14 kilometrů vzdálené,
Svobodný pán z Kettenburgů dostal k tomu
všemu důtku, že do své kaple pouští i ty, kdo
nepatří k jeho rodině, Kořalnu prý velkové
voda povolí hned. Takó protestantská snášelivost|

Poslední generální protestantská synoda
obírala se katolickými processími a obřady
velkého pátku. Kdo kdy slyšel neb četl, že by
katolická synoda jednala o obřadech prote
stantskýchl? Kdo ze zkušenosti neví, jak se
protestanti bojí jesuitů ten by se smíchu ne
ubránil; ti hloupí vidí v nich v protestantské
své pověře čarodějutky, ti chytří pak se bojí,
že by lid otevřel oči, kdyby jesuita spatřil
tváří v tvář a vidél jeho skutky, jež jsou
ovšem pravým opakem toho, jak jej malují
protestantské listy.

Protestanti mají také své církevní soci
úlní spolky; mezi těmi však a našimi jedno
tami je pouze ten rozdil, že tyto obírají se
svými vlastními záležitostmi, činností sociální,
kdežto ony pěstují hlavně „Řím a ultramon
tanismas“.

Protestunti připravují na £. zv. konfirmaci
hlavně vykládáním učení, jež je od katolíků
ŽP =

že aspoň my zde v Třebové
jsme světlonoší lidu,
že aspoň my v té naší tmě
jsme lucifeřidavů|
Však časy nové uvidí
zář jasnou naších mravů!«
+Ba uvidí, to Perun dá,«
se z káry hlasně ozývá,
a hromu mocné: »Na zdar nám l«
otřásá celým sborem.

Já pak tu stojím v úžase
jak sirotek onen v pohádce
a nedýchám ani lekem.
Náhle však hlavou mihne cos — —
Povíjám: +Ráčej odpustit,
nejsem snad tady v Blaníku
Třebovských jasnýchrytířů? la

Upřeně na mne pohlednou,
tura pak hlasem vykřiknou:
»Za smělost tuto, hochu náš,
že's překvapil nás v nedbalkách,
krutě si všecko odpykášle —
a již se pouští do mne — — —
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»Šzstá« v tom boukla z Parnfka
a procitl jsem náhle. —
To ty pohádky večera
mne skolébaly maněl

dělí, při čemž 6e ma to tak přísně nehledí,
padne-li o slovo proti katolíkům víse, nebo
méně. Známe to ze zkušenosti a máme pěkné
na to doklady; u nás bylo by zvolení pole
mického thematn k přípravě na sv. přijímání
hrubým pokleskem, jako vůbec o protestantech
se ani ve škole nemluví, leč v kapitole o církvi.
My jsme tak bohati na své nábožensko-církevní
záležitosti, že nemáme ani času věcmi jiných
vyznání se obírati. Přes to však vše jsou pro
testanti tolerantní a my jeme nesnášeliví zu
řivci a fanatikové. Tak tvrdí totiž oni a s ajmi
dva pražští doktoři.

Volné listy.
(Nový politický časopis. — Komgrua.)

(8) Konečně dávné přání bude vyjádřeno
činem. Bude založen politický časopis, o jehož
vlastnostech mnoho bylo již hovořeno v son
kromých i veřejných rozhovorech, v časopisech
a knibách. Vyvolává jej potřeba společných
zájmův o prospěchy národa. Laskavý čtenář
snad se pamatuje, že v novinách leckdy pro
skočila zprávu, že založen bude čelnými našimi
poslanci, jejichž úkolem jest, aby dosavadní
zmatky v politickém nazírání odstraňovali a
naačili národ dělati reální politiko. Zprávy o
novém časopise však sotva se vynořily, již zase
hned zapadly, ale tentokrát činěn rázný vzmach
do opravdy.

Jest věra na čase. Dosavadní rozptýlenost
novin, v nichž psány články o důležitých o
tázkách politických dle denní nálady, nemohla
zajisté lid proniknoati scelujícími pravdami,
kterýžto nedostatek odnášel vždy žádoucí
zdravou sjedaocenost jako prudký vichr roz
vívá suché listí. Jsou čtenáři, kteří lpí a pří
sahají na pravdu svého časopiga a každé slovo
Jeho jest jim dobrým platidlem. Máme mnohé
jinak vzdělané lidí, kteří o kterékoli otázce
politické nemají jiného soudu, než jakého se
dobrali ze svého lista. Dovoleno-li tak říci,
ovládá nás až posavad novinový individualism
a přece veliké snaby nemobou býti založeny
na iodividualisma, nýbrž na činnosti hromadné,
jež musí míti vytčeny jasué cíle a vhodné
prostředky. Velikými snahami rozumím tu u
skatečnění dobrého práva našeho v tomto
státě. Z mnohých cest, jež ukazují mnozí po
litičtí iadividualisté, masf býti volena ta aej
schůdnější a nejjistější. Poznáním této cesty
odstraněna bode dosavadní nejistota, zavládne
vnitřní rovnováha, a pohasne zrádcování a po
dezřívání. Masíme se naučiti souborně žiti i
v politice. Jest jisto, že pro velké obecenstvo
denním chlebem politického vzdělání jest ča
sopisectvo, jehož hodnotě bade a jest úměrná
hodnota voličských vrstev. Úkolemnového ča
sopisu tedy bade adržovati v lidu správoou a
souvislou vědomost o podstatě všech důležitých
otázek, jež jsou předmětem parlamentních
jednání.

V jistém smyslu nový časopis, jenž musí
vědy nalézti vhodné slovo pro pravdu anebo
pro přiblížení se ku pravdě, bude podkladem,
na němžvyroste politická autorita, kterou jsme
ztratili. Takovými autoritami byli na př. Pa
lacký, Havlíček, Rieger. Živly takové autority
jsou: hluboké vzdělání, rozbled, jistota v u
suzování, bohaté zkušenosti, bystrost a pocho
pení pro události a osoby, nezištná práce, síla
karakteru. Přes světlé stránky má demokratism
Špatnou zejména tu, že nedbá autority, kteráž
chyba osudně uplatnila se i u nás. A jako
praktický život vůbec opravaje mnohé pradce
hlásané idee, tak stalo se i 8 autoritou v de
mokratismu. Ukázalo ge, že i nejdemokratičtější
huutí bez autority se neobejdou a není potřebí
obšírněji vykládat, že se tu nerozamí uznaní
slepé a nemyslící, nýbrž s autoritou takový
samoděčný souhlas, bez něhož žádná větší or
GAnisace,zejména politická, nemůže dlouho ob
státi. Již nejjednodošší útvary společenské,
chtějí-li co bodného vykonati, mají potřebí
autority, jednoty a kázně. Ostatně pravda tato
mluví sama ze sobe a nezávisí na žádném o
důvodňování. Četl jsem kdesi tvrzení, že v mo
deraí době nemobou býti autority, ježto vzdě
lání, dnes každému přístupné, podřaděnost
k autoritě víc a více nmenšuje. Není pravda.
Právi proto, že vždy vatonpajícím vzrůstem
vědomostí rozšiřaje se dělba práce, zachová si
vždy svůj význam autorita v práci odborné,
A jest častým úkazem, že právě ti, kdož od
porují autoritě, octnou se hned v rozechvění,
jestliše kdo odváší se zneuznávati autorita
jejich vlastní. V našem národním a společen
ském životě mohl by se opatřiti dokladů k tomu
celý příval. Z šíření vzdělání tedy autoritě

nebozpočenetví nehrozí, spíše s příčin mravních.
V českém národě jiš delší doba působí

Goverace vzdělanců, kteří přinesgše si velké
sebevědomí se stadií universitních, elovemi
tiskem projevují, že jistá přednášková síň
známého profesora nezůstala na ně beze vlivu.



Že pak bořeníawjority náboženské, věky ači
votem lidstva posvěcené, zaujímá mladoa mysl
jáko cosi velikého a še možnost tvoření navých
světových názorůrosprostraňnje vědomí vlastní
důležitosti u mladých lidí měrou nemaloa, po
chopí i jen povrchní pozorovatel nejen ze
samé povahy přirozenosti lidské, ale sejména
také z toho, jak od těch dob vše se posuzuje,
co jskkoli s náboženétvím souvisí. Základy
náboženství v mladých duších podemlety ve
jménu prý přísné a pokročilé vědy. Ale jakta
přísná věda vypadá, ukazují bned zmatky a
nedůslednosti, jakmile jen onen profesor o ná
boženství promluví. Však ofmě zaseté uzrává
a opětně zasóvané zapouští kořínky všudy.
Skepticism náboženský oficielně hlásaný pří
náší trpké ovoce náboženského nihilismu a
takové duševní ovzdoší vystihuje vzhledem
k lidským činům známé slovo Dostojevského:
„pak jest všechno dovoleno“. Ano, pak jest
všechno dovoleno. Za podrytím aatority ná
bošeuské vleče se smutný stín nedby autority
i v jiných řádech a vastává osudná nivelisace
spravedlnosti i bezpráví, pravdy a lží, ctnosti
a hříchu. Hranice těchto pojmů jsou setřeny
a odtud ts moderní nemoc, jejíž hlavními pří

lehlivost, úplná ztráta ideárů. Hledejte stopy
této nivelisace, posvátných dříve pojmů, předem
v šurnalistice a shledáte, že již jsou noviny,
4 nichž kalnými proudy valí se znemravňování
ba všechny strany beze studu. Fortnální vy
tříbenost rozumová a obratnost ve vyjadřování
mnobým alouží za prostředek, aby úskočně
mohli vykroutiti své hříchy a obbájiti mravní
zlo, jež pášou. Pošlete opravu novinám, které
vás napadly ošklivou pomlavou a stane ve, že
třeba ani opravy neuveřejní, aaebo ned 0
ohotně přivěsí poznámky, které směle opravo
vanou lež potvrzají. A tato lhostejnost a otr
lost k rosdílům mravního hodnocení se množí
8 zpečeťujíc v tisku demoralisaci, ustalaje se
v pravidelnost, jež po svém hněte povaha a
mravy čtenářstva,

Jsou-li ochotny pak takové zchátralé duše
pochopiti a ocemiti autorita, jež znamená po
vznesení jednotlivce 8 veškerou silou jeho
docba, zásluhami a povahovon pevností? —
Pravili-li jsme již v předu, že jest potřebí v po
litických věcech národa politické autority, po
drobnější úvahou touto od daného předměta
nikterak jsme se neachýlili. Ukázali jsme na
překážky, které brání oznání jí a které všemi
dobře smýšlejícími měly by býti rozhodně po
trány, neboť národové šijí smyslem pro mrav
nost, žijí vůlí a ctí a klesají stupeň se stupaě,
jestliže jim tyto mravní síly sevšedňojí.

A co 8 oním časopisem, jehož na počátku
bylo dotčeno? Úiním odhalení na konec, že
předáci političtí nevybavili se posud z okrahu
dobrého přání, če v komité posad se nese
stoupili a podílů ceapsali. Tedy zase utopie,
řeknete. Ano. Ale své utopie má každý člověk
8 tím rozdílem, že myšlenka nového časopisu
označené povahy žije a že jest uskatečnitelná.
Kolísavé tápání a mlhavé chtění našeho obe
censtva po něm volá a půda jest dnes proň
připravena více nežli kdy jindy, neboť dvou
krajních stránek jest zbaviti náš politický život:
politické exaltace (přepjatost) a klesání mysli.
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Vláda konečně podala osnovu zákona na
úprava kongray. Nelze popírati obecnéhodojmo;
vládní návrh sxlamal a rozčilil kněžstvo, pře
kvapil přátele jeho i nepřátele. Nepřátelé naši
byli překvapeni mile. Pokrokáří, kteří báli se,
že kněžstvo rozhojněnými prostředky v životě
sociálním sesílí svou posici, mohou prozatím
složiti zbraň k noze, již z toho ohledu, že pří
davky kongraové rozloženy jsou na řadu let.
Snad při projednávání zákona bude něco zlep
šeno. Jestliže však ministr finaocí nepovolí,
měli by příslušní činitelé soustřediti úsilí své
k tomu cíli,aby úprava sedmistovovým farářům
a kooperatorům stala se v době nejkratší.
Potřebují toho a také zasluhují, protože z řad
jich rekrutají se čilí pracovníci sociální, ať
nedíme nic o tom, še může tu a tam nastocpiti
skleslost po sklamaných nadějích, což ovšem
rozhodně nebylo by možno schvalovati. Vedle
úrady o dalších krocích nezbývá nyní kněžetva
nic jiného, než vzájemně si pobovořiti a po
stesknonti, nebot bez bezpečnostního ventilu
přetopený stroj parní snadno vybuchne. Na
konec pak dokládáme, že nyní jest se starati
o zavedení volné kompetence tím úsilněji, čím
jasněji se poznává, že musí býti přirozeným
důsledkem nedostačující kongroy.

Obrana.
(5) Herencí tušba čachrářského

Msta. Dotekli jsme se některých přímo do
oči bijících nepravd Drtinových. A tu „Čas“,
který se pravidelně a bezky chytře před na
Šimi obranami proti realistickým frázistům

okrývá do houšti, najednou — odpovídá. Že
ta odpověď jest zase jenmísto vócné polemiky
jízlivým píchnatím do boka, to už nepřekva

pole uikoho. Odrazili jsme v předešlém číslertinovo tvrzení, že by středověký člověk
národnostně necítil. Napauli jsme při té pří
ležitosti: „Neví Drtima na př. nic o mohutném
vzepjetí národnostním v Čechách již za doby
Karla iV. a za vlád; syna jeho Václava?
Právě za reformace Drtinou vychvalované pro
vášnivé boje náboženské zapomínáno na ideu
Bárodnostní.“ A tohle naše pravdivé tvrzení,
které znova důrazně opakujeme,
nazývá „Čas“ — ďábelskou chytrostí. Prý Ob
nova chce dokazovat, če „kdyby Hus nebyl
probudil v českém národě náboženský odboj
proti papeči, byl by národa více prospěl a že
„reformace šŠkodila národnosti.“ A k tomu ča
chrářský list dodává: „Ďábelská chytrost: je
zoviti budou teď bouřit proti Hasovivejména
národnosti, jezoviti budou teď národnější než
Haa!“

A nyní čádáme své čtenáře, aby srovnali
naše tvrzemí s nadávkovými záchvaty „Časa“.
Jak viděti, nevypluili jsme ani v nejmenším
horoncí tažbu „Časa“, který zrovna žízní po
tom, aby nás mobl usvědčiti z podobného po
kryteckého čachrářství, jaké provádí soustavně
a po fabricku sám. Drtina psal povšechně, že
člověk středověký národnostně necítil a že
„reformací“ nastává život národnostní; prý
„lidstvo odkojené renesancí a reformací počíná
cítiti národně.“ Tyto nepravdy jsme chtěli ve
zmíněné odpovědi odraziti; nic více — nic
méně. Ale Čas už kroutí farisejsky očima,jako
by 86 zde jednalo místo obrany proti nepravdě
— 0 soustředěný útok výhradně proti osobě
Husově. Čhytrák ví, že tímhle způsobem lze
nepřemýšlející davy štváti proti kutolictva
nejpohodlněji.

Chytrácká dušička „realistická“ tedy místo
odpovědi na to, co snaší strany důvodné bylo
tvrzeno, utekla se k obvykléma šmejda. Není
naší povinností obhajovati ve vlastním zájmu
něco, co do řádků našeho obranného článku
„Čas“ pašerácky podstrkává. Ostatně jsme o
významu Husa v příčině vlastenectví promlu
vili otevřeně a spravedlivě již vícekráte dříve.
— Ale když až „Čas“ vidí v našem názoru na
vlastenectví reformace „ďábelskou chytrost“,
slněno ještě něco dodati k toma, co jsme ve
zmíněné obraně tvrdili. Jisto jest, že před
bouří busitskou národ náš kráčel za svými
vlasteneckými cíli svorně, spojenými silami.
Za války však čeští katolíci z Prahy vybnáni,
kdežto ti Němci, kteří se přidali ke kališní
kům, byli v Praze ponecháni. Táboři pobíjeli
katolické krajany napořád, za to však přijí
mali ochotně do svých řad loapeživé německé
násilníky, jen když tito se přidali ke kalichu,
A užívali pomoci těchto německých kořistníků
k dalšímu drancování majetku vlastních kra
janů. Div divoucí, že již v XV. století v Praze
měli v rakoa kupectví většinou Němci a židé
německy mlavict! A ještě méně na zachování
národnosti české dbáno za věku protestantského.
Zběhlý mnich Tomáš Můazer jako pomocník
Lutherův nalezl v Praze vlídného přijetí; ač
koli mlavil jen německy, byl vřaděn mezi
mistry aniversitní. Němci ovšem dostali teď
velikou karáž. Najali si pro šíření latherské
víry kostel na Louži, ale když se na nich vy
máhal nájem, vedli tuhý spor a po hospodách
vyhrožovali. (Winter : Život církevní, 71). Potom
se zase karta trochu obrátila. Za vlády Paškovy
měli konservativní Němci v Praze pokoj; za
to však kališník Pašek přímo katausky pro
následoval vlastní krajany pro jejich nábožen
ské novotaření.

Němečtí protestanté hleděli se vlouditi
do přízně českých bratří, ale čeští kališníci,
páchali na česko-bratrské jednotě největší
krotosti 4 pronásledovali ji přímo jidášskými
intrikami. Co všecko dovolovali čeští prote
stanté v Čechách německým souvěrcům krátce
před bitvou bělohorskou, jak český živel byl
tísnén od německo-protestantských výbojců,
o tom jsme psali několikráte již dříve. A tak
zůstává pravdou nepopěrnou, co jsme předešla
napsali: „Právě za reformace Drtinou tolik
vychvalované pro vášnivé boje náboženská za
pomínáno na ideu národnostní “ — A bude-li
potřebí, nvedeme „velenčeným“ odborníkům
realistickým ještě jiné doklady. Bohužel však
jsme se přesvědčili, že fanatickou zášť a race
k zákeřné ráně vždycky připravené jest velice
těžko poučovati.

(3) Dábelská chytrost? Vtémže čísle,
v němž nás ušlechtilý „Čas“ pasuje beze vší
záslaby na ďábelské chytráky, uveřejňoje
z nedostatku látky zprávička sice hodně jízli
vou ale trochu hloupoučkou. Prý jeden pan
farář „zabíjel zase o zelený čtvrtek“, jen aby
nemusil (k vůlí velkému pátku) posílati vý
služku. K tomu připojuje farizejská redakce
poznámku : „Neuvedli jeme obec ani p. faráře,
poněvadž by Jistě přišla obrana: „Nenípravda,
še noblesse oblige, ale jest pravdou, že už
bylo prase 8 dostatek tlusté atd. Známe své

Pappenheimské |“ — Nás zajímá ušlechtilý
dodatek více než to helvetské nahlížení do
farské kuchyně. Zná-li „Čas“ své „Pappeo
heimské“, totiž ty kněze, které často nespra
vedlivě pokálel, nemá tak nemorálně lháti, že
by mu některý farář katolický byl někdy po
slal tak komickou opravu. My víme tolik, že
„humánní“ Čas nestyděl se vytisknouti ©
kněžích historky přímo nemožné a při tom
se ještě dlouho krontil, než oveřejni) ně
kterómu pnapadenémo opravu a to i tehdy,
kdy redakce Čaeu sama byla naprosto pře
svědčena o prolhanosti „realistického“ svého
dopisovatele. A jednou též dokonce redakce
Času činila pokání takovým způsobem, že po
opravě začala lamentovat na úřad, který ji při
na k praktickému provedení hesla: „Spravdou
ven |“

A nyní tato úmyslaě prolhaná a stokrát
z úmyslných lží asvědčené tiskovina odváží se
otírati o „Pappenheimské“, kteří mají plné
právo setřásti židovsko-helvetský kal, který
se z redakce „Času“ na ně hází. Domofvá-li
se „Čas“, že nějakým novým lhaním podaří
se mu Daše tvrzení geslabiti, avedeme jeho
krátké paměti hned pádné důkazy, aby se vě
dělo, jak „poctivě a nestranně“ píše. Jest to
chytráctví „Času“ dábelské? Ne — to jest
čistě — realistické, Zásady nového „čistšího
náboženství“, po němž Masaryk volá, již se
v redakci „Času“ dávno krystalisují a jsou
zde na znamenitém postavu.

Politický přehled.
Říšská radu sejde se již 3. května a za

sedati bude do 16. května, ježto 18. května
sejde se sněm království Českého ku krátkémn
zasedání; v tomto zasedání zem. sněmu chtějí
Němci výminečně upastiti od obstrakce. — Ve
štýrském Mostě n. Marou při doplňovací volbě
poslance za venkovské obce zvolen poslancem
sociál. demokrat Resel 3062 hlasy, kandidát
křesť. strany lidové Schweiger obdržel pouze
2629 hlasů.

V adresse kn králi usnesla se maďarská
oposice, že se státu musí povoliti jeho potřeby,
Tisza v květnu že odstoapí a císař v témž
měsíci přijede do Pešti k novému jednání, na
čež prý bude jmenována nová vláda a v poli
tice nastane vyjasnění.

Předloha o sestátnění železnic v Italii
byla sněmovnou schválena 289 proti 45 hlasům.
Stávka železniční ge nezdařila, vozba jest již
pravidelná.

Novou nesnáz způsobila opětně otázka
kretská. K nnutí v Macedonii, které odporem
Tarecka proti reformám jest stále živeno, při
dražilo se nové vzrušení, asoesení sněmovny
kretské, aby Kreta spojena byla s Řeckem. A
poslanci už také složili slib řeckému králi
a přísahali na řeckou ústavu. Ostrov Kreta
s obyvatelstvem pouze řeckým má svou samo
správu, v jejíž čele vrchní komisař princ Jiří
řecký. Tarecko jest panem pouze dle jména,
majíc tu jen vrcbní panství, ač tam není
ani jeden tarecký voják. Mucuosti však, aby
takovýmto započatým dálením panství turec
kého nebylo způsobeno velké nebezpečenství
pro mír evropský, trvají na tom, aby zacho
ván byl dosavadní stav.

V Rosku se reformy dosud neprovádějí,
stále se jen o nich jedná. V nakterých okresfch
bouří se sedláci proti statkařůrm, Má se tu zří
diti pojišťování dělnictva a to na nemoc, úraz,
starobu, invalidita a podporu pro případ smrti.

Ž mandžurského bojiště dochůzí málo
zpráv; Rusové i Japonci připravují se k no
vým bojům. Zájem celého světa obrací se zatím
k baltickému loďstvu raskému, které Japonsku
a jeho přátelům způsobuje trapné chvilky. Ja
ponci bouřili zase do svéta, když se ruské
loďstvo přiblížilo k francouzským břehůtu vých.
Asie, jakoby porašilo neutralitu. Ale admirál
Roždestvenský dosáhnuv při pobřeží dorozumění
s Petrohradem a Vladivostokem, bez porušení
neutrality vyplul zase na moře. Vladivostocké
loďstvo jest připraveno na spojení a od jihu
blíží se čtvrté ruské loďstvo pod Něbogatovem.
Proto strach v Japonsku, zvlášť když známo,
že loďstvo roské jest silnější. Ovšem Japonci
dosud nedávají se vidět, číhají však zajisté,
aby lstivě ruské loďstvo seslabili. Volají i nyní
do Pekingu, když se Rusové objevili u ostrova
Hainanu, kdež se opatřili i uhlím. Japonci po
čítají už s tím, že přernšeno bude spojení Ja
pooska s Maadžarskem. A proto horečně po
sílují přes moře na pevnina mužstvo, zásoby
u střelivo.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 17. t. m. neneseno: Přípisy c. k.
okres. hejtmanství za vyjádření o šádosti p. J. Ublíře
za udělení koncese hostinské pro dům čp. 86. a o žá



dosti p. Ant. Šejnobyohledněpřeneseníkoncesek na
Jévání jemných likérů a sladkých vín z doma čp.98.
do domu čp. 149. postoupeny byly živnostenskému
odboru. — Problášení p.Jos. Novotnéhostavitelea p.
Jaroslava Oehma, učitele, že souhlaví s cenou mosai
kového chodníku, jenž má býti před jich domy v bloku
C proveden, vzato bylo na vědomí a technické kan
celáři uloženo, by dala je provésti. — Oznámení c. k.
okr. hejtmanství, že c. k. místodržitelství v Praze
volilo k zřízení přechodníku přeš erární silnici a
Pětidomí, vzato bylo na vědomí. — Schválen byl návrh
technické kanceláře, aby knihy a různé předměty, jež
vyloučeny byly z inventáře potřeb škol realných, da
rovány byly obecné škole v Malšovicích. — Pana
Frant. Tfaeákovi uděleno bylo povolení ku změně fa
sady na novostavbě jeho v bloku C. — Vzat byl na
vědomí Jednotou českého herectva projevený dík za
akci obcí zdejší podnikautou za příčinou divadelního
spojení větších měst na českém východě a sovero
východě. — Návrh školního lékaře p. dra. Zippe zde
na zřízení tělocvičny pro školní mládež pod širým
nebem pro dobu jarní a letní postoupen technické
kanceláři k rozpočtu a návrhu místa. — Vzato bylo
na vědomí, že okresní výbor dal místo atíšnosti
dané J. F. Langbanuem do nepovolení výkladní skříně
na domě čp. 138. — Spolku českých paní a dívek
Ludmila ve Vídni adělen byl příspěvek. — Panu A.
Hradeckému uděleno bylo povolení ku postavení doma
a kůlny na parcele číslo 8. v bloku C, dle nově pře
dložených plánů. — C. a k, staveb. oddělení v Jose
fově se sdělí obnos nákladu, za který by obec úplnou
úpravu chodníku u nových kasáren provedla. — Pod
pora pro sirotka Kláro Košťálovou vypláceti se bude
nadále p. K. Havlovi ve Smiřicích. —

Obhájci „čítárny Palackého.“ Přire
ferátě o působnosti čítárny Palackého v předešlém
čísle odsoudili jsme „politické“ (eufemisticky řečeno)
kotrmelce spolků, které pod firmou „čítárny Palackého“
tropily nepřístojnosti proti katolické straně, Když mu
síme na tyto ušlechtilé projevy platiti, můšeme snad
také dovoliti si skromnou kritiku. Dále jeme projevili
přání, aby vzdělávací činnost čítárny byla systemi
sována a nobyla přenechávrána pouze kustodovi, jenš
časopisy došlé po stole rozloží a zase sebéře. Přáli
jsme si, aby bylo přihlíženo ku stupňům duševní vy
apělosti čtenářstva a dle toho byla jim četba vhodná
předkládána. Ani nás nenapadlo vyslovovati své po
divení nad tím, že právě nejmizernější listy se před
plácejí, kdežto slušné listy se vyžebrávají, Toto vlídně
přednešené naše přání dohřálo některého asi výbora
a probudilo v něm špatné svědomí, neboť zpozoroval,
že skutečně slnba čítárny byl dosud nejkulturnějším
činitelem v Hradci, ježto vyloží do týdne nejvíce po
tištěného papíru. Mimovolně zneuznaný veliký člověk
spustil na nás celou kopu otřepaných frásí o klerika
Jismu, místo aby uvažoval o kultarním programu ve
řejných čítáren a uvědomil si svou zodpovědnost za
intellektuelní i mravní škoda, jakou trpí mládež v ta
kovém pralese potištěného papíru. Nebudeme polemi
sovati s „křečkovitou povahou“ o vhodnosti či ne
vhodnosti systematicky zařízené četby, sčkoliv volnost
kritiky nad ústavem z obecních peněz podporovaným
si ponecháváme a prozatím dnes uveřejňujeme úsadek
o čítárnách vůbec, aby si poplatníci mohli ačiniti
úsudek i o čítárně Palackého. Anglický časopis „Har
pere Magazine“ rozepisuje ae o četbě v čítárnách:
„Vybraná a úsilovná četba je jistě dobrá věc, ale
mimo ni nevědí většinou lidé nic více, ano můšeme
říci, že si navykli, z lenosti mysliti a z chudoby my
šlenek opírati se jen o knihy a noviny. Noviny a
půjčovny knih jsou za to sodpovědny, že naší gene
raci ztratilo se umění čísti. Knihovny avedly lidi, aby
četli příliš mnoho, příliš rychle a nedbytečně beze
všeho výběru. I nejcennější kniha ztratí při takové
četbě na ceně tolik, že každý spisovatel, jenž sebe sám
si váží, měl by se brániti, aby jeho knihy byly při
jímány do takových půjčoven. Půjčená kniha připra
vuje stále nepohodlí, ježto se myslí na zaplacení, ná
hradu, její navrácení, čtenář nemůže z ní čerpati onen

n a příjemnýpožitek,jako z knihy,která je jehomajetkem.“ Náhodou žijí ve avětě též jiní lidé, kteří
vidí na čítárnách též jejich stinné stránky, přehlíšené
nadšenci. Kdyby každé upozornění na vady bylo spo
jeno s tak nedůtklirou neradností, jakou projevil kul
turní pracovník v „Oavětě L.“, pak by mechanické
objednávání a vykládání časopisů zůstalo na věky nej
zasloužilejším dílem pod sluncem.

Slavnost Vskříšemí konala se v Hradci
Králové obvyklým chodem. Průvod a Nejsvětějším od
sv. Klimenta do kathedrály vedl sám nejdp. bisku
dr. Jos. Doubrava, V kostele Panny Marie, odku
průvod přešel středem Velkého náměstí, obřady řídil
vedp. městský děkan M. Musil. UÚčastenství přes ne
pohoda bylo hojné.

Lidová slavnost s bazarem, kteráso
měla konati ve prospěch postavení kaple na Rožberku
za přílešitosti přenešení obrazu Panny Marie Pomocné
v pondělí velikonoční, odložena pro nepříznivé počasí
na den 30. t. m. Průvod vyjde z kostela Panny Marie
kolem 3. hod. odpolední. Kázání pak uakapličky na
Rožberku bude zároveň zahajovacím kázáním májové

božnosti, která jistě zase letos přivábí do chrámu
anny Marie nesčetné ctitele marisnské,

Divadle v Adalbertimm. Jednotaka
tolických tovaryšů v Hradci Králové pořádá dne 30.
dubna 1905 Zábavný večer. Program: „Tři doktoři,
čili Consilinm facultátie“. Veselohra ve 2 jednáních
od hraběte Fredra ml. Po divadle koncert smyčcovéhoa
tamburašského odboru. Zařízení restaurační. Vstupné:
osoba 40 h, rodina 1 K. Začátek v 8 hodin večer.

Výstava moderních obálek knižních
spojenás výstavoupředsádkovýcha obalovýchpapírů,
jakož i prací z knihařských kursů, překvapujeuspo
řádaností a vyločenými předměty; alouší věra k vy
tříbení vkusu nejen u blavních intereasentů knihařů,
ale též u ostatního občanstra, které takto poznává,
jak vlastně upraveny a ozdobeny mají býti knihy.

$stava pořádána měst. průmyslovým museem v Hradci
Král. otevřena jest do 30. t. m.

77 Bemře. V pondělí velikonoční dopol. anesle
se nad Hradcem Král. bouře v jediném sablesknutí a

rachotu, provázena s ei kroupami; téhož dne
svláště kol 7. hod. večer bouřilo ailně ma:českém po
mezí u Náchoda.

Výstava prací šákovských pořádána bude
v neděli dne 30. dubna t. r. průmyslovou čovací
školou v Hradci Králové v kreslírně zdejší c. k. vyšší
reálky. Otevřena bude dopoledne od 9. do 12. bod.
a od 2. do 4. hod. odpoledne. O 11. hodině dopol.
rozdíleny budou odměny nejpilnějším žákům.

Očkování dítek. Hlavníočkovánídítekdo
sad neočkovaných provede p. Dr. Václav Dardík ve
dnech 17., 18., 19. května 1606 vědy od 11 hodin do
13 bodin dopoledne a od 2 bodin do 3 hodin odpo
ledne v „Sokolovně“, Přehlídka letos očkovaných, ja
kož i očkování další, konati se bude ve dnech 32.,
28. a 24, května v tuše dobu a v téže místnosti. K oč
kování temu užito bude animální látky z ústavu v Jin
dřichově Hradci. Rodičové dítek dosud neočkovaných
důtklivě se vyzývají, aby v uvedené dny dítky své
k tomu očkování přivedli, ježto jinak by c. k. okres
ním hejtmanstvím předvolání byli. :

V městském Klicperově divadle
v Hradci Králové v pondělí velikonoční sehrála jed
nota divadelních ochotníků „Klicpera“Gilbertovo „Po
kračování“ a Čechova „Námlavy“. Obě hry provedeny
umělecky; bylyť všecky v nejlepších rukách. Obe
censtvo udcházelo uspokojeno, jenže se tentokrát di
vadlo netěšilo z velké návštěvy.

Mrtvola neznámého. Vočtvrtekpřed8.
hod. večer vylovenez Labe před Pražským mostem
v Hradci Králové mrtvola neznémého muže asi ze
ataru dělnického, nacházející se již v rozkladu.

Myslivel na odchodu. *. prapormyslivců,
který se po většině skládal z Čechů a v Hradci Kr.
jiš několik let byl posádkou, ve čtvrtek před večerem
opustil Hradec, aby zaujal nové stanoviště v Bienze
v Tyrolska na hranici italské.

Seohůne měst. zastupitelstva v Hradci
Králové koná se vo středu 8. května o 4. hod. odpol.
v sasedací síni.

Návštěva = daleka. Do Hradce Králové
zavítalo právě až z Anglie 18 důstojníků, aby pře
hlédli bojiště z r. 1866.

/ Památná data. 1. května1794.Krajský
úřad z Hořeňovai přelošen do Hradce Král. R. 1794
Biskup Hay zemřel.—2. května 1760. Počátek stavby
kostela na Pouchově. — 3. května 1778. Kostel av.
Petra na Pražském Předměstí zbořen. — Kapitola s
alamnové přesídlili do Chrasti. — 4. května 1068,
Kardinál z Harrachu postoupil hradecký kraj za die
cési biskupu Matonšoví Ferd. Sobkovi z Bilenberka.
1905, Jan Květ. Klumpar, gymnas.řiditel na odpočinku
v Hradci Králové, vstoupil do 80. ročnice věku svého.
— 5. května 1766. Boření kostela av. Antonína zapo
čalo. 1762. Daun u Hradce Králové. — 6. května
1772. Socha sv. Jana od mostu u Prašeké silnice pře
nesena na Malé náměstí k bráně Slezské. — 7. května
1766. Svěcení zronů do kostela Panny Marie. — 8.
května 1766. Generál Harsch přibyl do Hradce. 1781.
Veliký mráz. — 11. května 1766. Konsekrace kostela
Panny Marie. — 12. května 1831. Starší cechu krejčov
ského žalovali a magistrátu královéhradeckého tovaryše
Jana Hiršla, že ee k nim a přítomnosti více tova
ryšů vzdorovitě a neuctivěchoval, jmenovitěže všecky
mistry, kteří a mistrem Hennerem (jemuž se pro jeho
chování a skromnost nejlepší vysvědčení dáti může)
drží, darebáky nasval. „Poněvadž takové chování ne
vzdělaného tovaryše na ostatní mocně působí, tak že
tito na veřejné ulici mistry potkávajíce ani nepozdra
vují, nýbrž ae smíchem zády k nim ge obrací, jest
nutno, aby toto chování tovaryšů bylo pokáráno,
zvláště pak, aby jmenovaný Jan Hiršl pro pohanění
skoro všechmistrů dle stávajících zákonů přísně byl

trestán“. — Podepsali: Frant. Buben, starší cechu,
an Zmrzlík, mladší ocechmistr, Václav Sadovský,

spolumistr. (Spiesuložen v městské registratuře krá
lovéhradecké.)

Jednota divadel. ochotníků ve Vý.
FAVĚ uspořádá v sále p. Jos. Morávka v neděli dne
30. dubna 1905 divadelní představení: Sedlák Zlato
dvorský. Obraz ze šivota venkovského ve 4 jednáních
od K. B.Pfeiferové. Volně přeložil Věkoslav Vítů. Čistý
Výnos věnován bude na stavbu nové kaple místní.
Školním dítkám vatup přísně sakásán. Začátek určitě
v 8 bod. Ceny míst obyčejné. Po divadle volná sábava.

Vysnamonaný kměm V neděli dne 16.
dubna slavila farnost smrdovská významnou událost
čtyřicetiletého působení vdp. Eduarda Dobruského,
děkana a faráře smrdovského. Toho dne dostavili se

ni starostové obcí Smrdova, Zboží, Labna, Vrbice,
brnice, Leštiny, Chraňboše, Štěpánova do Smrdova

a svému milému faráři a děkanu odevzdali diplomy
čestného občanství těchto obcí s následujícím proslo
vem p. Jana Šomíka, starosty ze Smrdova: Jménem
těchto přítomných zástupců obcí projevuji Vám tímto
svoji úctu, vděčnost a lásku, již Jete ai získal u svých
svěřených kolaturníků pro své nesčetné zásluhy, ja
košto pečlivý otec duchovní; jažzo zástapcové všech
těchto obcí dovolili jeme si Vás, milý Otče duchovní,
jmenovati čestným občanem svých obcí, doufajíce, še
toto vyznamenání od nás s potěšením přijmete; a ujištu
jeme Vás při tom, še věrně chceme státi vědy při víře
svých otců a kráčeti v šlépějích jejich. Bůh sachovejš
Vás mnohá léta!

Z Miletíma. Náš starobylý kostel, světšený
a od $ biskupa Edv. Jana Nep. Brynycha r. 1901
slavně znovaposvěcený, je památníkem obětavosti Mi
letínské osady. Přes polovinu nákladu na jeho zvětšení
obětovali osadníci. Letos má se přikročiti k umělecké
melbě této svatyně. Obstarati ji elíbi) fr. Pantaleon
Majer z kláštera „na Slovanech“ v Praze. Náčrtky
jeho velice se osadníkům samlouvají. AČ je u nás
Jetos bída velmi oitelná, přece sbírka dobrovolných
příspěvků, dp. farářem se doprovodu ů starostů
obcí a zástapců městského výboru niknutá, vy
nesla tolik, že na ten účel vybráno přes 6000 korun.
Doufáme, že malbou dostane se svatyni naší ozdoby
trvalé, ješ dá hlavně nálešitě vyniknouti oltářům a
kazatelně, akvostným to darům c. k. odborné školy

kamenicko-sochařské v Hořicích. Svatyně omělesky
jiš od více let je sídlem přesného zpěvu

litargického, o čež má száslubu náš p.ředitel kůru,
říd. učitel J. Bidlo. U más je proveden důkaz, do i
senkovské -kostely mohou býti stánkypravého. po
svátného omění.

Z Herníhe Jelemí. Katolicko-sociální
jednota zdejší sehrála v pondělí divadelní kus „Dě
doušek“ od Ant. Lokaye. Soubra byla celkom velmi
dobrá ; ani skrovný náš divadelní materiál nestěžoval
děj. Hlavní úlohy byly správně zastoupeny dobrými
silami s také dle tobo sebrány; i začátečníci činili
se jen což. Výsledek peněžitý, ačkoliv obyvatelstro
městečka bylo rostříštěno zábavou jinde, byl nad o
čekávání značný. Bylo by si konečně přáti, by osobní
rostršky neničily věci v celku dobré a celéma mě
stečku k povenešení, vádyť vše, co krásné a dobré,
může se společně podporovat.

Hiletínské továrna (tkalcovna)Samaela
Frankenborcha přešla soudní dražbou v majetek firmy
Goldachmiedovy z Běhohradu, jež ji značně rozšiřuje.
V ohledu národním nenastala toa změnou držitelů
vlsstně změna žádná. — Tkalci zdejší krajiny měli
zimu velice zlou. Málo práce, málo platu, šivotní po
třeby podražily. Bylo by jim jen přáti, aby v tom
ohledu jich poměry se zlepšily.

Po Vzkřišemí. V sobotu večer bylo v Mi
letíně na slavnosti vekříšení několik vojípů na dovo
Jené. S těmi zdržel se asi do 10 hodin 23letý Josef
Š., syn mlynáře z Miletína, kterému před lety stroj
rosdrtil raku, tak že ma byla odňate. Kol 10. hod.
jda domů, u mlýna zvaného „panský“ zmýlil si cestu
a spadl do mlýnské strouhy obličejem do vody a tak
utonal. Teprve ráno nalezli jej lidé jdoucí do ko
stela. Pohřeb měl v úterý.

Průvod © slavnosti „Vzkříšemí“ le
soma, jsko se koná v Mičově,okresu Čáslavského, jest
asi málokde. V Mičově, na kopci v horách Žslezných
rozl.ženém, není žádného návsí a ježto jest kostel v bez
prostřední blízkosti lesa, vyjde průvodkolem hřbitova
a ulicí vedle budovy farní a školní zahne do lesa a
lesem vrací se do chrámu Páně světly ozářeného. Pů
sobí-li zeleň a vůně lesa na kašdého dojmem svláštním,
rosveselujíc náladu člověka, jest to zvláště v této
době jarní, v ten posvátný velebný večer, kdy radostné
a!leluja zaznívá s hrdel všeho tvorstva. Jakým kouzlem
neobyčejnýma půvabem jata jest duše vnímavá| Zvu
kem budby s jasnými zvonky ministrantů rozléhá se
les, umlká bvisdot vážného kosa i švitoření drozdovo
a cvrlikání ptactva ostatního umlkne a vše naslouchá

nezvyklémn ruchu adp zbožného lidu; les postříse šátky dívek a husté davy mužů prodírají se mezi
kmeny mobutných smrků a borovic. A obrázek ten
krásně doplňuje silhueta nedalekých trosek hradu
Lichnice, ozlacených paprsky sapadajícího slunce a
vshlížejících se v hladině blízkého rybníka Lovětín
ského, jenž v hloubi údolu odráží zelenavé modro ne
beské. Jaký to rozdíl ve slavnosti „Vakříšení“ měst
velikých, kde více méně jen zevní nádhera a v prů
voda konaném v čisté, tiché přírodě za prozpóvování,
ze srdce sbošného vycházejícího radostného allelnja.

Perletářství, živnost na Miletínskuvelmiros
šířené, trpí úbytěmi. Perláři naříkají na velikou láci
svých výrobků. Aby se domobli lepších cen, činí pří
pravy k založení výrobního drušetva, ješ by bez pro
střednictví překupníků výrobky na trh dodávalo.
V době před velikonocemi bylo o tom několik schůzí
interessentů pořádáno. Jisto je, že ta snaba má velké
překážky v cestě a že mnoho bude záležiti na tom,
aby se věci chopili lidé nejen horliví a poctiví, ale
také věci znalí, aby se nepochodilo zase jako s Tře
benicemi s podobnými „národními“ podniky.

Ze Žiželle. (Sv. missie.) V číslo 50. a 62.
„Ubmovy“ z r. 1904 uveřejněne byla od nás správa
o četných a důkladných opravách našeho faroího
chrámu Páně, kterážto zpráva končila vroucím přá
ním duchovní správy, aby po důstojné opravěbvnitřka
svatyně Svato-Prokopské následovala j obnově chrámů
duchovních, — srdcí to osadníků ve farnosti. Přání
to se splnilo. Po 28 letech konána v Žišelické farnosti
av. missie, kterou od 9. do 18. dubna konali vdpp.
P. Karel Nováček, P. Aug. Benda a P. Tom. Zapletal

kongregace Božského Vykupitele od sv. Kajetána
v Praze. Výsledek očekáván s velikým napjetím ano
i obavou, ač vo všech osadách přifařených i v Žiže
licích konána k av. missii náležitá příprava při cvičení
velikonočním. Neš vysnali několikráte při kásáních
veřejně vdpp. kazatelé missionáři sami, še av. missio
v Žiželicích setkala se se zdarem přepožehnaným. —
Aby ve farnosti naší, ješ pro počet přifařených osad
i jejich velikou vzdálenost k těm nejobtižnějším v di
ecási naší náleší, i těm vzdáleným ovečkám poskyt
nuta byla větší možnost účastenství na tóto sv. missii,
konána byla ona současně dvojmo, plně v Žiželicích
a částečně i ve filiálním chrámu Páně v Rasochách a
to tak, že do Rasoch po 8 dnů dojížděli jeden z pánů
miseionářů a místní dp. kaplan. Tambylo bned ká
sání, pak měe sv., při níž a po níž se zpovídalo, dokud
kdo sv. pokání přijati si přál. Této nikdy nebývalé
příležitosti v Rasochách používali sbožní temní při
fařenci v počtu vědycky hojném. Svaté svátosti přijalo
tem 400 lidí dospělých a 187 školních dítek. Nane
děli květnou zakončena tem byla sv. missie slavností
postavení a posvěcení missionárního kříže, k níž sešlo
ee tolik lidu, še by kostel třikrát tak veliký býti
musil, aby je pojal. Slavnosti t: účastnily se i tři
hasičské sbory (z Chýnice, Hlavečníka a BRasoch
s hudbou, družičky a mládenci, kteří nesli krásn
sdobený miesionární kříž se zpěvu písně „Tisíckrát
buď pozdravený, o kříži přesvatý“ « hudbou. Všichni
tři páni starostové z tamějších obcí srdečně jménem
obcí svých vdp. missionáři poděkovali a s celým zá
stopem v pořádku s hudbou na konec obce Rasošské
bo vyprovodili. Všichni péni starostové z těchto obcí i

i učitelové av. svátosti opolečně s jinými též při
jeli. — V Žiželicích samých pak přijalo sv. svátosti
1832 lidí dospělých a 400 dětí a to ze čtyř škol: Ži
folické, Hradišské, Převýšovské a Radovesnické, Z těchto
škol nestyděli se sa svou víru a přijali sv. svátosti
páni ačitelové tři: jeden pan řídící, jaden správce
školy, jeden třídní p. učitel a pak jeden p. starosta,



jenž po ukončení sv. missio2. micoionářům téď poděkovat přišel. V celku 3 3009 duši z oslé
farnosti bylo získáno Bohu, coš zajisté — vřelé
diky milosrdnému Bobu a horlivým vdpp. miseionářům
— jest výsledek pro Žišelice přepožehnaný, uváší-li
00, de ve farnosti Žišelické, poka ovšem mošno bylo
ve farním chrámu Páně v minulých letech kontrolo
vati — průměrné jen 626 katolíků dospělých veliko
noční svou katolickou povinnostkonalo. (626—3188),
Proto z plna srdce udal v úterý k večeru duchovní
správce náš díky Bobu i vdpp. missionářům ze dílo
tak požehnaně skončené. Dejš Bůb, aby ta vroucí a
plamenná slova plná něžnosti a váhy, ješ od srdce a
proto i k srdcím šla svláště při alavnosti odprošování
Pána Ježíše v Nejsv. Svátosti Oltářní, při slavnosti
Marianské a při posvěcení missionárního kříže, byle
trvalou obnovou náboženského smýšlení lida farnosti

Žiželické. Účastenství u večer bylo velmi veliké vůbec
a při uvedených slavnostech zvlášť, avšak při slav
nosti poslední přímo — bez nadsázky — obrovské.
Byla to radost dívati se na tu dlonbou řada mládenců
+ šerpách ze všech osad — (jenom ze Žitelic přes 40
mládenců) — a pak tu dlouhou řadu panen dílem
v obyčejném šatu, dílem oblečených v růžových
a bílých šstech, které předcbázely fedu mládeuců ne
noacích missionární kříž s krásným věncem od dívek
Radovesnických uprostřed — a také s velmi pěkným
16 m dlouhým umělým břečťanovým věncem v délce
i šítce celého kříže ovinutým a ozdobeným — darem
to zase dírek Zišelických. Bobaté i chudé ze všech
osad závodily v radostí nad sv. miesif. Proto i do
brovolnou učinily mezi sebou sbírku oa dokončení
oprav svého farního chrámu, jež dohromady ode všech
60 K vynesla. A tak celá sv. missie v Žišelicích uká
zala, še jen trochu více možnosti, katolického ově
domění a sebevědomí, a pak marné bude ve farnosti
to šíření „Červánků“ a „Záře“; rozšiřovatelé jich vidí
dnes, že mají jen — plevu za sebou! Vždyť se mnozí
zrovna při té sv. mivsii z přívršenců jejich poznali a
povatali. A za to buď Pán Bůh pochválen! Z+ vše
obecných projevů úcty, lásky a vděčnosti odcházeli od
nás vdpp. misionáři. Požehnanou práci jejich necht
odmění jim Božský Vykopitel sám!

Rozmanitosti.
Modlitbovétašoní křížovéza Afriku

(od 6. do 14. května). Družina sv. Petra Klaveru pro
africké misie pevně přesvědčena, že veškeré prácea
námaby misionářů, veškerá obětevost a štědrost do
brodioců misií nedocbázela by kýženého výsledku,
kdyby vežebnal je Všemoboucí, koná letos, jako jiná
léta, na vyprošení ochrany a požehnání nebes pro
apoštolské práce misionářů v Africe modlitbové kří
žové tafení ze Afriku. Pubožuost tato koná se na
způsob devítníku a záleží v tom, že se každý účastník
soukromě modlí po devět dní před svátkem Ochrany
av. Josefa (třetí neděli po Velikonocích; letos od
6 do 14. května) předepsanou modlitbu. Účastníci
mohou získati následojící odpustky: 1. Odpostky 300
dnů za každý dea devítníku. 2. Plnomocné odpnstky
běbem devítníko neb v osmi následojících dnech,
kdo všech devět dní zmíněn.o pobožnost vykoná, sv.
svátosti hodně příjme a na úmysl sv. Otce ae pomodlí.
Zmípěnou modlitbu dostati může každý v řeči České,
německé, francouzské a vlašské v libovolném počta
zdarma a vyplaceně, kdo ee o ni přihlásí na adresu:
Filiálka Dražiny sv. Petre Klavera (Praha-IV., č. 33).
Všichni příznivci misií, zvláště veledůst. duchovenstvo,
te uctivě žádají, aby opozornili na tuto významnou
pobožnost, která každoročně na sta tisíce zbožných
duší po celé Evropě opojuje duchovním poutem mod
litby k jednomu svatému cíli — šíření se královatví
Kristova mezi polevy. Almožuu na misie nemůže
každý dáti, ale tohoto modlitbového tažení křížového
může ne každý súčastniti.

Působnost obec. představomstva při
pobromách živelmích. Starosta obce povinen
jest opatřiti, čeho třeba, aby pokud možno odstraněno
bylo vše, jakož aby nic činěno nebylo, čím by po
šár mobl vypuknouti. Starosta má zejména v pravý
čas učiniti nevybnutelná opatření k vykonávání poli
cie místní a požádati obecní výbor za peníze, jichš
mnaten účel třeba. Při vypuknutí požáru může sta
toste žádati, aby aa neodkladně konaly práce, pokud
jich na odvrácení okamžitého nebezpečenství nevy
hoatelně potřeba, jakož má k těm pracím každého
občana schopného, ano i osoby cizí přidržovati. V té
příčině může obecní starosta užiti prostředků donu
covacích a v případě nenposlechnatí jest oprávněn
ulošiti peněšitou pokutu až do 10 K, případně i vě
sení v trvání 24 hodín, nemohl-li by totiž vinník za
platiti. Aby se vypátraly vady ohněm nebezpečné a
aby se dohlíšelo k tomu, zda-li se komíny bedlivě
čistí a zdali přípravy hasicí jsou v dobrém pořádku,
má obecní starosta nebo ti, kdož k tomu jsou zřízeni,
podle potřeby, nejméně však jednou za rok vykonati

roblídku v příčině obně ve všech budovách a má se
prohlídce té přivolati znalec, a tam, kde jezřízen

sbor hasičský, též zástupce sboru toho. — V každé
„zavřené aspoň 50 čísel čítající osadě budiž nákladem
osady zřízen ponocný, který má konati službu stráže
proti obni. V menších osadách uzavřených, jakoži
+ osadách s domy po růsnu stojícími, není-li v nich
ustanoven zvláštní ponocný, musejí službu noční proti
-ohni aspoň v Červenci, erpnu, září a říjnu vykonávati
majitelé domů střídavě po sobě a bezplatně, Těm,
kdož při hašení obně vykonávají určitou práci, která
vyžaduje zvláštní zručnosti nebo namáhání, má obec
místní, žádají-li sa to, dáti přiměřenou nábradu.
Každá obec jest povinna sousedním obcím při požá
recb bezplatné všemošnou pomocí přispěti. Dršitelé
koní v obci json povinní pod pokutami podle nařízení
(obec. starosty neb jebo zřísenců propůjčiti koně k za
přežení do stříkaček a vosů s vodou potřebné a to
2 pravidla střídavě po sobě. V případu pilném může

se k účelu hašení použiti i takových spřežení, která
6 náhodou v místě právě nalézají. (J. Řebestův Vý
klad o působnosti ob. představenstva při pohromách
šivelních. U A. Reinwarta v Praze sa 60 h).

Proti sztrmutí šíje, kterážtonemocohro
šuje právě Rak. Slezsko, Morava, Vídeň a j., hned
v jejích počátcích — které se jeví třesnvkon, silným
bolením hlavy, vrbnutím, ns to pak v křečovitém
stahování se svalstva šíjového— dle Bilzova „Nového
léčení přirozeného“ poslouží nejlépe parní lázeň v po
vteli. Dále se odporučuje ušívati prostředků odvádě
cích, střídati ovinky na život a lýtka spojené ue
zhřívajícími lahvemi u nohou. Na čelo a šíji přiklá
dají ee konejšivé slošené obklady, ješ vyměníme, kdyš
se zabřály. Má-li nemocný horečku, třeba ašívati při
měřených prostředků proti ní. Omývání má ve díti
jen v posteli, ježto každý bobyb působí nemocnému
bolest. Nemocnéma dávejme píti hojně vody nebo
limonády, i trocha kompotu mu prospěje. V prvních
dnech nesmí nemocný jiného nic požívatí, později
prospěje ma trochn polévky z ovesné krupice, pone
náblu pak přejde se ku stravě prosté dráždidel. [
massář celého těla, případně šíje působí na sesílení —
Ztrontí šíje objevilo se již i v Čecháchv Tannwaldu,
Warzelsdorfa a Franzenedorfu na Liberecka.

Bušení srdce zmírníme,když se předspa

(atm napijeme oslazené limonady citronové. Vůbec o
vadou, nervosou a pod. chorobami.

Za mablédautí do kulh pozemko
vých mesmí se žádati odměna. Presidium
zem. sondu v Praze rozeslalo v těchto dnech podří
zeným soudům výnos, dle něhož přednostům soudů
přísně se ukladá dbáti toho, aby úředníci obstarávající
vedení pozemkových knih, -od stran nežádali odměn
nebo darů za nahlédnutí do pozemkových knih.

(Zasláno.)

„Důstojnému duchovenstva král, Českého!

Spolek ev. Bonifácevystavěl nákladem50.000 K
na vlastní útraty v Praze VIIL (v Libni) — kde
skorem 25.000 lidí až posad bylo bez domu Božího —
krásný a prostorný kostel prozatímní a opatřil ho
vším potřebným.

Podobně veliká bída jako v Libni vyskytuje se
také na jiných místech. A též zde věnde spolek sv.
Bouifáce hodlá zjednati pomoc, ovšem s výhradou,
že dostane se mu k tomu potřebných prostředků.

Těchto prostředků lze velice snadno nabýti, a
může se ibned očipiti konec neslýchaně veliké bídě
a nouzi dachovní, ujmou-li se důstojní spolubratří
horlivě toho, co spolek av. Bonifáce jim podává.

Námi šířené časopisy („Sv. Vojtěch“ a „9v.
Bonifác“) nejsoa poaze prostředkem k upevňování a
objasňování náboženských vědomostí — což v době
naší tak natným jest — rýbrž poskytojí též možnost,
aby získalo se hojně almažny od věřících; a toto
právě záleží jedině ua okolnosti, ujmou-li se velební
páni pravým způsobem našebo díla.

Dle nařízení nejdůstojnějších vrchních pastýřů
uvedené časopisy mají rozdávány býti zdarma; alo
u příležitosti tohoto rozdávání mají se sbírati dárky,
jichž upolek sv, Bonifáce tak nutně potřebuje, aby
mob! dostáti všem úkolům, jež sí vytkl. Kdyby
z celých Čech, ze všech obcí, každého měsíce sešly
se příspěvky ——nemosily by býti sni příliš veliké —
tak zajisté ještě letos bylo by největší nouzi odpo
moženo.

Tisíce duší v bezprostřední blízkosti Praby a
též na jiných místech jest zbaveno možnosti, obco
vati slušbám Božími V mnohých místech ani čtvrtý
díl školních dítek nemůžu se pravidelně voditi ke
mši svaté. Nepřijde-li pomoc brzy, celé davy ztraceny
budou pro církev, ano, budou ztraceny, ačkoliv by
bývalo tak snadno zachrániti jich pro církov a život
věčný!

Pro krev Kristovu vznášíme ku všem velebným
pánům prosbu, aby pomoc avon věnovali dílu pod
niknotému spolkem sv. Bonifáce,

905 V Praze, Opatství Emaazské, o Velikonocích
1905.

Ústřední správa spolku sv. Bonifáce
pro Čechy.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 22, dubna 1905. 1

hl pleaiceK0000—0000,kita K 13'70—12-80,ječme
ne K 12-00—00'00,ovsa K 800—860, prosaK0000
—0000, rikre K 18*40—00'00, hrachu K 3600
—00:00, čočky K 86-00-00'00, jahel K26-00—00*00, krup
K 30-00—24:00, bramborů K 6:00—7'00, jetelového
semene červeného K 00:00—00"00, jetelového semene
bíláho K00:00 —00:00, růžáku K 00-00—00'00, máku
K 36:00—0000, lněného semene K 20:00 —0000, 100
kg žitvých otrub K 14:00—0000, 100 kg pšen. otrub
K 13-50—0000, 1 kg másla K 3:98 —0'00, 1 kg sádla
vepřového K 1:80 —0'00, 1 kg tvarohu K 0:44—0'00,
1 vejce K 0-06—0'00, 1 kopa zelí 00:00 —00'00, 1 kopa
petržele K 0:00—0:00, 1 kopa kapusty K 000—0'00,
1 hl cibule K 22:00 —00'00, 1 kopa drob. seleniny K
2-00—5600,1 pytelmrkveK0:00—0'00,1 kopacerele
0-00—0"00, 1 kopa okarek 0:00—00'00, 1 bl jablek 0:00
—0000. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 33. měs. dubna 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl —, čita 31, ječmene 12, ovsa
136, prusa —, vikve 8, brachu 0, čočky —, máku
—, jshel —, krap 4, | jetelového semínka 3,
Iněného semene 8. 3%.)Zeleniny: petržele 20 kop,

i

kepusty — kop, cibule 5 bi, drobné | zeleniny
20 kop, mrkve — pytlů, oerele 10 kop, brambor
161 hl, okurek — kop. 3) Ovoce: jeblek — bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 11 kusů, podovinčat 318
kusů, kůslat 185 kusů.

Továrna roor++r+

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

LU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

4 dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený i
PIS r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovecné
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: medailí
státná a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomys právem rašení ulaté imadodile

Vzorky zdarma a franke.

Nový byt
celé první patro, proti sluneční straně se naléza
jící o 4 velkých pokojích, předpokoji, kuchyni,
spíži, koupelně, pokojíku pro služebné, mimo byt
se nalézajícího, což zvlášť výhodno, a 8 ostatním

veškerým příslušenstvím

Ize ihned najmouti.
K volnému použití jest prostranná zahrada.

Cena 40 zl. měsíčně.

Fr, Chrudimský v Hradci Králové,

Malbu
. kostelů, *.

malby
dekorační,
facadní

v a freskové “
provádí přesně dle moderních
pošadavků, s uměleckým při
hlíšením £ příslušnému slohu

9) hraní Člotdadekorační malíř
v Chrasti u Chrudimi.
n
Josef Šturma,

stavitel varhan a harmonií
nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva 8 sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.



záložní úvěrníúslav v HradníKPÁJOvé,-z -Eztmee
PRE* Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knišky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovoubradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady |na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

oů, Josef

: ss Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VU.

J. F. LANGHANS,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové

„Silk“
NÍ výtečná, čistě viněná
D4 látka v barvě černé,

(6) hodicl se i na taláry. :
vý Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

Adalbertinum, x A m. zl. 2-80. Aeporučujenj eh garalněnám zsoshy,oltáře,

doporučuje svůj nejmodernějizařísenýatelier k Vzorek této látky, jakož i onědníce, kříže y , konsoly,soleny, lustry,jok vypracování podobizen v každé velikosti DE bohatý výběr moderních atd. dle slohu kostelů,řesané rámcena obrasy,
v provedení nejumělejším. drahů na obleky a arrch- premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

, . oky, j čené jakosti růsné předmětyhodící se sadárky., jen zaručené jakos
Svatební skupiny, - Tableaux, DS a v mírnýchcenáchse na S Původní nákresy, cenník a rozpočtybezplatněa

: , požádání ku nahlédnutí franko.

Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma franko zašlou. Benovace starých oltářů a kostelních sařísení.
krmí proP- h,Pány ptudnjící v praco- DI .
vání nejlepším, při cenách konkurence lev- První český zasilatelský
nějších.Prodej fotografických aparátů k .pro pányamatéryv tonácha DE rávod soukénnéhozboží:

kopírováníavyvoláv.filmůadesek. “ Ed.Doskočil | «mmm——V řadě prvních v Choenl. | i Veledůstojnému
vr kých závodů. 1 'evropský přítzády: duchovenstvu!

DEPraha, šší dlečí školy Ý |(vedle vyšší dívěí školy. | P sf, ul.

4 | Plzeň, Školníol. 13. A% Jan Staněk Kar.Švělié
J čís. 19 n., roh

. | Konriktakéul, voný Paokéspe-A V ©POP cielněma kostelní náčiní,dovoluje
obe. A Piana, | n čpporučitívd gojnězásobený2.. -> ad ve vlastní dílněručně praco

Veledůstojnému duchovenstva . . ; vaných kostelních nádob a náčiní,
. . lanináa. ' jako: monstrance,kalichy,ciboria

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený p 9 | E svícny,kaditelníce,kropenatenky, nádob: atd, vše
AP“ sklad harmonia vpřesnémslohucírkevním.Staré

: předměty znovu opravuje v původní
Intenci a jen o ohni slačí a stříbří. Na pošádání hotové

! práce na nkásku, rozpočty, nákresy neb cenuíky franko.
a varhany | Zaveškerévýrobky a zlaceníručím.Největšívýroba a

' sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení ad nej
: jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle

nejnovějších , va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresorané vý
ři - = soustav — lovně, bky beseemné. Vše posílámjiž posvěrené,

: Upomínku na SV. přijímání 1- robky beseen e posílámjiž posvěcen
v různých tvarech též na splátky a výměnu nabízí

a jiné drubyza velicemírnéceny. první královóhradockátovárna XRSI X G6 KOD CPI X CEI X(©Obrázkynejmodernějšíhostyluhodícíse J| A Iu. EIU G OL HOTA,.

zadárkykrůznýmpříležitostem. HRADEC HK.ÁLOVÉ. | $ Jan Hora k, ýXDo vážené přízně odporněuje se v klaboké úctě ye

j soukenník

| obrásků svatých 9
k nastávajícímu velikonočaímu období.

| | '

majitel kladu obrázků 3;

| G v Rychnově nad Kněžnou ©
zasílá na požádání vždy

v Hradci Králové, Tomkova ulice, Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8. i
Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od '

DD 0 Do předníchčeskýchumělců.Prvnívýstavníceny.:
— 116 dle roční salsony kollekci

OSRAAAKARAVAOA OKA AVANT x nnnarc

: Spiragův lidovýkatechismu

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

i Německého originálu prodáno dosud 30.000 výtisků. Celkem vyšlo

X

ač
<

k XC63I|XI

zemských.
Jetná uznání zvláště z kruhů vele

v 8 jazycích. Česky v překladu prof. Frant. Kalvody vyšla během
2 let 3 vydání. Cena úplného dila (3 dily) 6 korun,

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

NakladatelR. PROMBERGER v Olomouci.
Lze dostati též v každém řádném knihkopectví.

dobu více než třicetiletého působení.

av VVER z WD“ Téžnaeplátkybezzvýšenícen!
AAA VAT VO OCOKMGOK)ECOLA GALAGAVAÍ PGONG:

Učiňte, prosím, malou objednávku na

X OD XCODXGODXRBDXCBI X

zkoušku.

ď na dámské šaty, jamí a letnínovotinky.gm gap- Vkusnélátkyna kostymy.

a y Jemné látky černé. Deleny,zefíry, levantiny, museliny, kepry, grádle, přezné véby, polovičaíky,kalika, sypkoviny atd.

X603B
)mm

EAA

9
64X65XCE3IX

vené,jmvm JOSEF DOUBRAVSKÝ,kit če
Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně, Vzorky na požádání zdarma a vyplaceně.

východočeské nakladatelstvi
S. E. I OLMAT, se-a knihkupectví.-wa

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

| Telefon č. (7. i Pošt. spořit. č. 802161, X Založeno roku 1863. X Peací stroj.



Umělecké

jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradec! Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

PoP EPEE *ktbFREEEE
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporočuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cost, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polyehromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnatí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně,

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

řa

HožieěžešieěšetoHoěieHožiehoHožioHoži+PHoEioHožiHH-HotžoHotHobHoEukiooěkoioHoědetoHoějeki

oHobebožkotboHoEoEHoEeboEoEioHoEeboEoEiHoBekoHohoFožžF oHokoHHoEoHohHioEoHeHřečikpHothětiiihiřiě i čkFobobieHiobobotiíh

KO DISCODSKÝM VSTČALÍM
krásné koberce chrámové v celku i presně
dle oltářů upravované, jakož i veškeré

chrámové dekorace
2 látek zoamenitých jakoscí, též ku jar
nímu zařizování bytů

koberce, záclony, -i
vlněné i krajkové

nábytek všehodrubusolidněspracovaný,
celá zařízeníbytů,domůi vil 0

dodáváza ceny tovární m

Adolf Novotný
v Týništi nad Orlicí,

továrna na nábytek a koberce.
WS“ Ceaniky i vzorky zašlu na požádání."lg

E782" epPeán nýntatnětet-tet.trttototetutateinýnniijejtývtujcjujujtěné

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
n (protokolovaná firma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M (bratr P, J. Noškudly, faráře re Výpraehticích)

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj oavědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

TCXETZÍ

m

| (> podcenouvýrobníi

3 všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

pěn

u!

p Brěýe

se na požádání franko zašlou.
Irunozrhruu

gothický ollář|

| dubový,
. bobatě zlacený, vyznamenaný státní medailí.

Sochy dle přání vyměním.

Frant. Jirouš,
odborný závod pro práce kostelní

v Slatiňanech.

g zásilky v lehkých žočkách
Káva frankodob.do všechstanic.

Nejjemnější jakost, výtečná
aroma, 8ur. Ó kg. K 12—, 12-50, 13—, 1320,
(4—, 15—, praž. 15:—, 16—, 1676, 1775,
18:75, 1970, 2060 atd. Zaručená spokojenost.
Mnoho pochvalných uznání. První východo-český

odborný závod

Fr. Jelinek, Slatiňany 32.
Dodavatel c. k. státních úředníků.

Rheumatismus. —-Dna. ©
j

Stanice ň

1 [árány: JOSEÍOV-JATOměŤ, |ž Suchá poloha přimo
|“ lesa. Vzornáčistota.
| ©| Poštovní a telegrafní a |

| 3 úřadv lázní. * žŠ| Lázeňský lékař |
žŽ MUĎr. 3

Š 0. Kukla. Vice než NO

| 100 z
i pohodlnýchpokojů ||

3 v pěti pěkných vilách.| 5 |
6 Výbornárestaurace (plzeň.| B|
4 ské). Ceny mírné. 3

| Vojenské koncerty. — Bližší|
; ochotněsdělí správa lázní.

l Ženské nemoce.Anemie|
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

fetizky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

3 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na pořádání 12hÍzašle.

jmadsilky na výběr léš i masplátky
šení om. — Z r. 1848.

voskové-0
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové

(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.
biřmování se stuhami
a případnými pápivy,

svíčky a obět. před
měty pro mfstapout

nická, prvnější pří
padoými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíceobětní"i

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

porušuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:

Levné ceny.

©2 « úplnou zárukou,

Největší výběr.

nejvýhodněji koupíte

Malé náměstí.

KOKKOROOKOKOKOROK

Velectěnému duchovenstvu

a pasíř

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

všejelině v ohnizincené
a stříbřené, zač se račí.
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
sállou se již svěcené Se stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj můše

ne vykázati četnýmiochranými přípisy P. T. zákazníků

a odporučuje se tedy k zakoupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářůá, nádobek na sv. oleje,



Díkuvzdání.
Hluboce dojat nesčetnými projevy upřímné účasti, jichž dostalo se nám za příčinou úmrtí nezapome

nutelného našeho otce, pana

FRANTISKA SEKERY,
řiditele kanceláře okresního výboru ve Hlinsku,

děkuji vřele jménem svým i celé rodiny naší všem, kdož drahého zesnulého na poslední cestě doprovodili a

jej skvostnými dary věnců obmyslili, nám ústně nebo písemně upřímnou soustrast svoji projevili, neb jakým
koliv způsobem k uctění památky drahého zvěčnělého přispěli. Všem za projevy jejich lásky k nám hojně

AM odplatBůh!4%
V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 28. dubna 1905.

Vladislav Sekera,
řiditel diecesního ústavu pro hluchoněmé,

syn.

E . ve velkém výběru — pouze
Jarní d letní novotiny dobrýchjakostídoporučuje

Obchodnídům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové.

hrobů.

Nejlepší doporučení.

SIM TA| (mm 0)
= | VÝ ) M O Provedenopřes500oltář a Božích© |

| 9

6

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
o počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
E o c B

voda uAPAAZA RVYBNTCDRACOIUOE JEEOH OKR000M Ň E GSS
Kdozvyklsipítikakao,zkusve NM : m S K M
vlastním zájmu novou známku | DEN „ov , NODOL-K, E NÍ
které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž

velmi lehce se stráví,

Kando1-Kakao
má ještě proti všem ostat

veškerých

odních Časopis
nímdruhůmkakaatu roz- : o lze objednati p

hodnoupřednost,že je při | RS v d a
nejjemnější chuti k SELA VA D0 Imihkupoctví a amtikvariátě "<mnohemlevnějšía spo- WEP E % o

= | DV B“ jenojsoucse sladem, P A Be ADi
a jezároveňvelmivýživné. © 0 al a om ©le o

Jedinázkouška6 Kando+-Kaknestačí, še so ho stále přidržíte. © M | o h (5Balfčkypo1/4kg90 "2 e j C a ř a 4
> »V4 350 > A v Hradoi Králové. m

ES (Býv. závod Pospížilův, založ. r. 1808.) v:
a BRM Donáška do domu se neúčtuje. M$e

% VY? ní Správné a rychl é dodávání r :
= AMdk

zaručeno.
,SM m , R o

ONO VCENECNÉ C IO DCDZA ÁSAAÁKMAOVO
€



Příloha
(Ze Všeodborového sdružení křesť. dělniotva).

Spořivost jest nevyhnutelná, chceme-li st po
jisti meodvislost; oma nevyžaduje šádných svláší
ních a stkvělých ctností, já stačí pořádek, pravi
delnost, obezřelost.

Smiles: Moudrost šivota.

Do řady! Každý člen Sdražení nechť se
přičiní, aby získal aspoň jednobo nového pomocníka
do řad Sdražení našebo. ÚčelSdražení, ne snad jen
hmotný, zvláště však mravví měl by povzbadíti nejen
dělníky, ale i jich přátele k větší čilosti ve prospěch
organisace naší, jejíž blabodárná působnost jistě jednou
mocněji se všem ukáže,

K našemu boji.
Našim „soudruhům“ nasbíral J. F. Krounský.

Dovolím si Vám, přátelé, podati malý
doklad, kterak sociální demokracie za mrzký
žold vykonává židovským kapitalistům službu
dělnického Jidáše u taktéž i malou ukázku
o jejim balarmucení svedeného dělnictva.

Z poloviny snahou sociální demokracie
jest, aby lidská práce byla oceněna, aby dělník
— člověk byl člověkem a ne otrokem zisku
chtivého kapitálu. I my v tomto směru zá
sadně podporujeme její snahu, toť ostatně
hlavním naším cílem a požadavkem. Než ale
pátrajíce tu po zjevech a činech, jež v tomto
směru soc. demokracie prakticky provádí, se
tkáváme ge s boluým úkazem.

Či jak se to srovnává, když sociální de
mokracie bojuje proti kapitálu, ale o kapitálu
židovském neví a židovstvo ještě v ochranu
béře, vlastně od něho slepě nechává se vésti.
Připsali na svůj válečný štít: „Bojujeme proti
kapitálu“, ale zda-li pak jste kdy, přátelé, četli
neb slyšeli, že by se soc. demokraté ve svých
orgánech zmínili někdy o ohromném bohatství
židů? Zajisténikdy

Vůdcové si ovšem dobře rozumějí, ale
zde se jedná o ten zubožený dělný lid, kterak
se nechá slepě balamatiti od svých vůdců a
stále jako smyslů zbavený leze socialistickým
štváčům do nastražených pastí.

Židovstvo chce býti pánem celého světa
a 80c. demokraté jako nádeníci mu k tomu
dopomáhají. Chtějí nás rozdvojiti, zatemniti,
usilují, abychom se mezi sebou znesvářili, by
pak tím dříve lidstvo přijalo na sejho židovaké.

Vůdcové, místo aby hleděli opravdově
pomoci dělnictvu svedenérnu, zabývají se raději
proticírkevním Štvaním. Naše náboženství je
v jejich orgánech denně surově napadáno, ale
na podiv, pořád jen to — katolické. Hausí se
každému Ssoudnému člověku sledovati způsob
počínání našich „soudruhů“.

Ve své žoldácké zaslepenosti došli tak
daleko hlásajíce na př., že klerikalismus jest
to, který nás ještě zotročnje a dokud lidstvo
to jho se sebe úplaoěnesetřese, dotad nepovede
život šťastný a blažený. Jinde zase říkají, že
církev je spojena 3 kapitalisty, že se drží těch
mocnějších a proto pryč 8 níl Tu zase na
mloavají, že žíti prý dle mravoučných zásad
církve katolické znamenalo by pro lidstvo
zlo nejnebezpečnější atd.

Přátelé! Sledujte veřejný nebo soukromý
život náš, procházejte ho skrz na skrz a ani
v nejmenším nebudete moci říci, že církev
svým vlivem ovládá náš veřejný život, že ona
jest příčinou nynějších bídných poměrů.

Církev nemá ani továren, ani akciových
podniků, ani velkoobchodů; na prstech spočí
táte na př. v naší vlasti takové větší podniky,
které nejsou úplně v rukou židovských. Na
barse nezasedá ani jeden církevní hodnostář,
tam kraluje Rotschild; na říšské radě uerná
církev také žádného vliva, tam panuje židovsko
npěmecko-polská společnost. Kdo má dráhy,
banky? Kdo vyváží a dováží všechny tovary?
Kdo jiný než žid|

Nuže, my stenáme pod jhem kapitalisti
cko-židovským a nikoliv pod jhem oirkev
ním. Jen člověk omezanec může něco podob
ného tvrditi.

Opět tu hned dodávám: Proto, že církev
katolická nemá dnes nižádného vlivu na ve
řejný život, proto se má lid moc dobře, má se
dobře, tak dobře až do vyhladovění! Sami so
cialisté musí pokorně vyzoati, že středověk
byl zlatou dobou v dějinách práce a to proto,
poněvadž byl provanut zásadami křesťauskými,
zásadami církve katolické A srovnejme dnešní
dobu !??

Dále mají social. demokraté věděti, že by
ve společnosti lidské, dle křesťanských zásad
zřízené, nemělo býti cbodáků, kteří práci a
chleba bledají, ale nenalézají, kteří lační a

není, kdo by jich nasytil, kteří mrznou a oděva
postrádají, kteří umírají, protože se jich nikdo
neujme. A věru, kdyby v naší krásné vlasti
opětně se oživily ty ušlechtilé zásady církve
katolické, ihned by přestaly všechny ty zhonb
né boje, kterými jsme smýkáni, nikomu by
ani nenapadlo, považovati svého bližního za
méně cenného, nerovnoprávného, neboť jen
v církvi katolické platí „Co nechceš, aby ti
Jiní činili, aečiň i ty jim!“

Německý biskup Ketteler říkal všem pro
následovatelům: „Jen jeden jediný den dejte
křesťanství, nechte je volně působiti, nechte,
ať rozvine všecky své síly a uvidíte, že ze
země učiní ráj.“ Co tomu říkáte „sondrazi“??

„Soudrazi“ nejvíce útočí proti našim mi
Josrdným sestrám, proti těm, kteří pečují o
ubožáky, když je židovský továrník byl sedřel,
odkopl. Ba oni je ještě vybánějí z Francie,
nepřejíce ani těm dělnickým mrzákům poslední
pomoci a podpory! Pravdivá slova pronesl ně
mecký poslanec Gróber v berlínském sněmu:
„Vše to, soudrazi, co říkáte, že jste vykonali
pro dělnictvo, nemá dohromady tolik ceny, co
jedna jediná milosrdná sestra za jediný měsíc
z lásky k Bohu a bližnímu byla vykonala.“

Vůdcové dále namlouvají dělnému lidu,
že církev katolická stále odkazuje dělníky na
věčnost slovy: Tady na světě trp ústrky, pro
následování, beř mzdu jakoukoliv, však na
věčnosti se ti všecko dobře odplatíl

Nikdo z vás zajisté něco podobného ne
slyšel a nečetl. Naopak! Jen v učení katoli
ckém je psáno, že utiskování vdov a sirotků
je hříchem do nebe volajícím. Bobatým a moc
ným káže církev: Vykonali jste leccos dobrého,
ale to vše nestačí! Ne to, co jen chcete, nýbrž
to, co konati máte, ne to, co na vůli vaší,
nýbrž to, co žádá spravedlnost, konati musíte.

Chudině a utlačovaným káže církev: Syn
Boží nám přikázal ujímati se práv chudých a
cožkoliv jste jednomu z nejmenších učinili,
Mně jste učinili.

Že se církev katol. nestará pouze 0 po
smrtné blaho, viděti z toho, že pro chudáky
staví špitály a stavěla je první, kdy ještě žád
nému jinému nenapadlo je stavěti a posílá do
těchto nemocnic své nejšlechetnější syny 4
dcery starajíc se o zmírnění bolestí již zde na
zemi.

A tak na všech stranách snaží se sociální
demokracie ze vedení židovského štábu kapi
talistického oloupiti křesťanské dělnictvo o
hlavní jeho opora — víra —, aby tím hojněji
mohli na troskách jeho spokojenosti užívati.

Byty a dilny.
(Ze spisu dra, Veselého „Dělnictvo, jeho práva

a povinnosti“.)

I. Byt pohodlný, čistý a zdravý působí
mnohdy značně na mravnost a Štěstí života
rodinného. Dělník, který po skončené práci
vyhledává domov, jenž jemu mnohou příjem
nost skytá, bývá chráněn před četnými ne
řestmi, které ohrožují život společenský. Anglie,
která se tuůže považovati za zemi svépomoci,
a která, pokud se týče řešení otázky dělnické
a krytí potřeb dělníků, mezi evropskými státy
nejpřednější místo zaujímá, pochopila první
onen dalekosáhlý význam zdravých bytů pro
dělnictvo a činně ujala se této myšlenky.

Co do způsobu, jakým myšlenku tuto
oskuteóniti lze, vyvinuly se 4 soustavy:

1. dělnické osady (kolonie), jež skládají
se z celé řady domů, obývaných dělnickými
rodinauni,

2. dělnické kasárny, t. j. budovy po způ
sobu kasáren vystavěné, v nichž dělníci bez
rozdílu, zda ženati aneb svobodní jsou, bydlí,

3. isolované (o samotě stojící) domky pro
jedna aneb více rodin a konečně

4. pracovny, které buď jako soukromé
nebo jako státní ústavy se vyskytují a které
netoliko slouží k tomu, aby práce schopné
chadé dělníky podporovaly, jim práci za0pa
třovaly, nýbrž též, aby se staraly o to, aby
dělník v místuostecb, kde pracuje, i obydlí
našel; pracovny tyto mají nejen dělníkům
práce schopným, nýbrž i těm, kteří nemocí
anebo vysokým stářím ka práci se stali ne
způsobilými, jako útočiště sloužiti. Mezi všemi
systémy objevily se ale dělnické kolonie nej
výhodnějšími. Brzy se utvořily spolky a spo
Ječenstva mezi dělníky za účelem zřizování
takovýchto kolonif dělnických (ve Vídni, v Brně,
v Liberci). — Tyto se pravidelně zakládají
nedaleko továren; záležejí obyčejně z řad domů
jedno- až dvonpatrových, s byty o 2—3 poko
jich. Tento system brzy našel všude ohlasu
a rozšířil se zvláště v Německu a v rakou
ských místech továrních.

Potřeba zdravých a čistých bytů pro děl
nictvo došla v rakooském zákonodárství uznání
vydáním zák. ze dne 2. února 1892 č. 37 ř. z.
Zákonem tímto poskytuje se celá řada výhod
stavením, která obce, spolky, společenstva
dělnická nebo zaměstnatelé nově vystaví za
tím účelelem, aby v nich zdravé alaciné byty
pro dělníky zřízeny byly.

Výhody ty vztahují se však jen ku sta
vením, obsahujícím byty, jichž obytný prostor
při bytech záležejících pouze z jedné místnosti
neobsahuje méně než 15, a ne více než 30 m“,
při bytech záležejících z několika místností
ne méně než 40, a ne více nož 75 m*. Roční
nájem z těchto bytů nesmí za 1 wm*ve Vídní
1 zl. 75 kr., v místech majících přes 10.000
obyvatel 1 zl. 15 kr. a v ostatních místech80
kr. přesahovati. Stavení těmto podmínkám od
povídající sproštěna jsou po dobu 24 let do
umovní daně z nájemného a 5"/, daně z příjmů,
při čemž platí osvobození od placení daně i
pro pohledávky na těchto staveních zjištěné.

Kromě toho požívají stavení tato skoro
ve všech zemích koranních též osvobození od
placení přirážek zemských a okresních; od pla
cení přirážek obecních osvobozeny jsou jen
částečně (do polovice).

II. Každý majitel živnosti jest povinen
svým nákladem zříditi a udržovati v dílnách,
při strojích a náčiní pracovním opatření, která
vzhledem ku povaze provozování živnosti a
místností výrobních, ku bezpečnosti života a
ku ochraně zdraví dělníků jsou potřebná; ma
jitel živnosti má zvláště pečovati o to, aby
stroje, zařízení závodní a jich části jako: 86
trvačníky, převody, ložiska hřídelová, vytaho
vadla, kádě, kotle, pánve a pod. tak byly za
hraženy nebo chránidly opatřeny, aby dělníci
při obezřetném konání práce nebyli ohroženi.
Povinností majitele živnosti jest starati se, aby
dílny po celou dobu pracovní byly comožná
světlými, čistými a prachu prostými, aby
vzdach byl způsobem počtu dělníků a zaříze
ním osvětlovacím přiměřeným obnovován, by
se působilo proti škodlivým výparům azvláště,
aby výroba při živnostech chemických zařízena
bvla způsobem takovým, jímž by zdraví děj
níků co nejvíce ušetřeno bylo ($ 74 živ. ř.).

Výrobcům fosforečných látek zápalných
jest nař. min. vn. a obch. ze dne 17. ledna
1885 č. 8. ř. z. uložena zvláštní péče ve pří
čině dělníků v jich provozovárnách zaměst
naných. Spornou jest otázka, kdo povinen
jest ochranné prostředky v najatých místno
stech továrních zříditi, zdali nájemce či prona
jímatel.

Sociální rozhled světový.
V řášské radě vídeňské ukázali zase soc.

demokraté, komu slouží. Při rokování o řepních
rayonech postavili se na Stranu velkokapita
listů a když mělo se hlasovati o návrhu cu
kerního výbora, jímž mělo se pouěkud pro
spěti rolnictvu — odešli ze sněmovny.

Živnostníci moravští pořádají stále schůze
a porady o opravě živnostenského řádu, jenž
svojí zastaralostí již naprosto nevyhovuje.

V Prase ve dnech svatojánských konati
se bude hospodářská výstava. Tentokráte bude
na výstavězastoupenoi kovářství, kteréžto
odvětví bylo dosad popelkou.

Ministr financí dr. Kozel chystá zvýšení
daně z lihu o 20 K oa hektolitru. Hodlá tím
vyzískati na 30 milionů korun, z nichž čásť
má býti věnována na zlepšení zemských financí.

V Italii podařilo se vládě v brzku zaže
bnati hrozivou a nebezpečnou stávku železnič
ních zřízenců. Stávku vyvolali uměle soc.
demokraté. Dělnictvo však brzo prohlédlo a
opět zahájilo práci. Ačkoliv stávka nebyla pro
vedena úplně a trvala jen krátce, přece způ
sobila citelné Škody hlavně obchodníkům ovo
cem, zeleninou a květinami. Bylo by záhodno,
aby poměry železničních zřízenců (hmotnéi
mravní) staly se předmětem úvahy evropských
vlád, nemá-li jimi stále docházeti k citelným
škodám obyvatelstva.

V Rusku vnitřní poměry jsou dosud roz
hárané. V některých závodech stávky ukončené
se zase obnovují.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze dme 17. dubna. Podporanemo

censká udělena: Josefé Vostřelové v Litomyšli
(7) 6 K, A. Moláčkové v Ústí n. Orl. (7) 6 K,
V. Miklovi v Jindř, Hradci (14) 6 K, J. Štefflovi
v Jindř. Hradci (14) 12 K/F. Diviškové v Rych
nově (7) 3 K; podpora v nezaměstnanosti: F.
Teplému v Horním Jelení (7) 4 K.



chůze dne 26. dabma. Podpora ne
mocenská udělena: Josefé Vostřelové (14)
12 K, Anně Částkové (9) 386 K, F. Mlejnkovi
(9) 766 K, vesměs v Litomyšli.

Dopisy,
Z Kuaměle. Odbočka,Všeodborovéhosdružení

křesť. dělnictva pro Kyšperk a okolí“, sídlem v Kan
čicích, pořádala 9. dubna t. r. spolkovou veřejnou
schůzi, ns níž p. J. Maštalíř z Praby promluvil o
otázce dělnické. Vedvouhodinové řeči probral jako
úvod otázku sociální, poukázal, kterak nutná jest
organisace dělnická v nynější době, kdy se organieují
všecky stavy a dělnictvo zůstává stále pozadu. Připo
menul encykliku sv. Otce Lva XIII. o otázce dělnické,
zmínil se též o ohromném jmění Rothšildově, o libe
rální soustavě Adama Smitha, o výchově atd. a do
kázal takto, jak nutná jest náprava v rodinách, ve
společnosti i ve státě. Náboženství jediné může nás
povznésti na stupeň mravnosti a píle, abychom mohli
čeliti budoucnosti vstříc. Hlučný potlesk byl řečníkoví
odměnou. Na to patřičně odbyt jeden soc. demokrat
z Kyšperku, jenž svými rozamy chtěl oběťastniti celý
svět a jehož dokladem k jeho vývodům byla slova
to je má věc.“ Pak uchůze skončena. Další činnosti

ŽdařBůh|

Věstník dieeásního sdružení
katolických jednot.

Z Holohlav. Náš křesťensko-socialníspolek
pro Holohlavy a okolí“ utěšeně prospívá a čím dále
tím větší těší se přízni. Přesvědčili jeme se o tom
v neděli 23. t. m., když o 4 hod. odpol. vstoupili
jsme do sálu hostince p. J. Tučka v Holohlavech, kde
přednášel nám o výchově rodinné p. řídící učitel V.
vpaček z Košátek. Sál byl členy a jimi uvedenými
hosty úplně naplněn, tak že na 260 posluchačů na
slouchalo s napjetím slovům zkušeného vychovatele,
který vážně přítomným kladl na srdce, že bez Boha
marná enaba vychovati dítky, jež by jednou byly ra
dostí starých rodičů a chloubou církve a vlasti. Pan
řídící učitel mluvil dlouho přes hodinu, a řeč jeho
propletena četnými příklady, kam bozbožecká výchova
vede, působila na přítomné hlubokým dojmem, jen
bychom si přáli, by přítomní otcové a matky dle
zlatých těch slov, která slyšeli, výchovu svých dítek
zařídili. Jest toho třeba zvláště v nynější době, kdy
zmáhá se lhostejnost náboženská, kdy Bůb z rodiny
i ze školy má býti odatraněn, aby teď již ta útlá
duše dětská byla otrávena jedem nevěry. Proto kato
ličtí rodičové, milujete-lí opravdově své dítky, veďte
je k tomu, od něhož jste je přijali, k Bohu. Pama
tujte, že jedenkráte před Bohem zdítek svých badete
skládati přísnéúčty|

Z Chrudimě. Jednota katol. tovaryšůodbý
vala v neděli dne 9. dubna 1908 avou čtvrtletní val
nou hromadu za hojného účastenství členstva. Schůzi
zahájil místopředseda p. A. Thuma několika přátel
skými slovy. Ze zprávy jednatelské každý seznal, že
spolek sobě počíná velmi obezřele. Podpora nemocným
udílí se přesně dle stávajících pravidel, pořádají se
zábavy v místnosti spolkové. Členové súčastňují se
též přednášek jinými spolky pořádaných. Zábavný
odbor uspořádal též obvyklý avato Josefský večírek
a dopoledne téhož dne súčastnil se i s praporem mše
svaté v hlavním chrámu Páně. Ze zprávy pokladníka
seznáno, že příjmy spolku za toto čtvrtletí převyšo
vsly vydání na nemocné. Z volných návrhů přijato
a úsnoseno, že nově přijatí členové musí se vykázati
vysvědčením od spolkového lékaře pana Dr. Mikeše,
rovněž tak i v případech onemocnění, výbor však
vezme ohled též i na vysvědčení od lékaře jiného, ka
kterému má nemocný zvláštní důvěra. Na příští valné
hromadě má býti podán návrh s potřebným výkladem,
za jakých podmínek může býti člen přijat kesdru
žení jednot katolických v Hradci Králové. Po vysvět
lení a zodpovědění některých dotazů schůze skončena
provoláním: Zdař Bůh!

Z Přelomče. 2. dobna odpoledne sbromáž
dila se společnost 63 poslachačův v ufetnostech kř.
katol, soc. vzdělávacího spolku Svornosti u p. M.
Horyny v Přeloači, aby vyslechla poučnou přednáška
p. redaktora z Prahy Jos. Jirouška: „Co je kře
stanský socialismus v nynější nové době?“ — Nejprv
co je socialismus a pak co je křesťanskýaocialismua?
Každý člověk má právo: 1. na majetek, 2. na vlast,
3. na rodinu a v širším smyslu na státní občanství,
Potom o práci fysické a duševní, kterak jedna druhou
podporaje a doplňuje. Na to o státoprávním postavení
našeho národa, což dovodil zevrubně z historie naší
milé české vlasti. Toto pohromadě drží všechny různé
strany politické. Socialisemns je snaba (též nauka)
po uspořádání společenského života lidu. Jest to vele=
vznešená myšlenka, jež se uspořádá jen za součinnosti
všech stavů celého národa. Domáhání se jí je dle
ohetné, ale šlechetnými prostředky. Kdyby však se to
dálo jako na př. na Rusi nešlechetnými prostředky,
pak ovšem socialismas taký jeví se býti nešlechetným.
Porušení zásad sv. evangelia způsobilo onen rozvrat
a nespokojenost hornictva a strach ublobaronů, že se
raději stěhují z míst obývaných horníky do jiných
krajin. Pan předseda p. řečníka poděkoval a rovněž
tak učinili přemnozí poslucbači, jiš i ze vadálených
osad neváhali přijíti na přednášku. Kéž by i domácí
p. členové nováhali přijíti, kdyš cizí p. řečník míní
nás poučiti. Zdař Bůh

Z Polné. Křest. soc. vzděl. podpůrnýspolek
paní a dívek v Polné konal v neděli dne 9. dubna
svoji řádnou valnou schůzi, kterou zahájila předsed
kyně al. Gabriela Kreslová krátkým povzbuzujícím
proslovem, načež njal se slova vdp. Jozef Šimek, biek.
vikář a děkan v Polné, aby horlivé členky za jejich
obětavou snahu pochválil, liknavé pak ka větší horli

vosti povebudil. — Dle správy jednatelské konalo se
v minulém roce výborových achůsí 13, členských spo
jených s přednáškami 6 (dp. P. Milo Záruba ze Žalíva
přednášel: „Žena a její úkoly ve společnosti“; dp. P.
Alfons Hornek, dechovní rádce, měl přednášky 3:
„Mistr Jan Hae“, „Z potulek po Slovensku“ a „O ži
dech“; dp. P. Fraat. Šebestík, zdejší katecheta, před
nášel dvakrát: „Rozebraná námitka: Víra jako víra“
a „Obrázky z Japooska“). Všecky tyto zdařilé scbůze
oživeny byly ušlechfujícím zpěvem a mnobými zdaři
lými výstapy. — Divadelních představení sehrál le
tošního roka spolek 6 („Bohu díky, je prostřeno“
(1 akt.), „České amazonky“ od Kaj. Tyla, „A to je
dobré“ od Havlíčka (1 akt., „Pensionát paní Borové“
(1 akt.) od Mallocha, „Pan biskop“ (1 akt) od Sv.

Čecha, „Ztracený pejsek“ (loutkové divadlo) a „U ka
pličky“, z div. her, jež pořádá Dr. Jos. Burián). Dvě
z těchto div. her spojeny byly 8 tanečním vínkem,
Jedno z těchto představení sehráno ve prospěch nej
chudších pohořelých ve Velké Stadnici, jimě čistý
výnos 20 K odevzdán. Spolek čítá 81 členek, z nichž
8 zakl., 2 přispívající, ostatní činné. Dne 19. června
vyslal spolek svoji zástapkyní do Chrudimě na valnou
schůsi diecésního ovasa, k němuž se loňského roku
připojil. — Dále se spolek súčastnil všech veřejných
církevních slavností a na den sv. Františky Římské
společného av přijímání. — Podpory udělilo se 5 ne
mocným členkám 23 koron. — Do výboru zvoleny
byly: sl. Kreslová Gabr. předsedkyní, pí. Fišarová Kat.
místopfedsedkyní, sl. Janková Anna jednatelkou, pí.
Špinarová pokladní, pí. Kasalová knihovní. Ostatní
členové výboru: pí. BrabenCová Ant., pí. Vrbová Adela,
pí. Daňková Josefa, pí. Koidlová Ant., pí. Kandtová;
pí. Kašíková a pí. Langmichlová revisorkami účtů, sl.
Koidlová Olga zapisovatelkou; nábradnice: el. Landa
manová Jos., sl. Skoudlinová Mar. a pí. Mazikářová.
— Jest nám zápasiti stále a nepřáteli, kteří proto, že
spolek náš nese štít „katolický“, nepřestávají jej pro
následovati, tapiti a se posmívati. Zvláště zdejší ně
kteří páni ze Sokola nemobou zapomenouti. aby ae
oň příležitostně neotřeli, ač stále hlásají, že jejich
stanovy jim zapovídejí jiné spolky tupit; než to nás
nesmí odatrašit veřejně ka spolku svému se hlásiti.
Jak mělké a skoro se může říci blbé jsou jejich dů
vody, stůj zde příklad: „Spolek „Anešek“ (jak nás
potopně nazývají) hlásá prý hodně navštěvovati kostel,
Sokol pak blásá málo navětěvovati kostel. — Soudný a
uvědomělý katolík se musí jen útrpně namát té bibé
námitce. — Nevědomost prý hřícba nečiní — ovšem
nevědomost pouze nezaviněná. — Milí pánové, potupon
nás nepřesvědčíte o něčem „lepším“, ale dáváte svě
dectv. sami sobě, jak mělkými charaktery jste. Další
činnosti spolkové „Zdař Bůhi“

Různé zprávy.
Děti ma výdělku. U nás v Rakouskupřes

správy živnostenských inepektorů ušívá ne dále dětí
školních ku pracím zákonem zakázaným. V Anglii
však mají už skoro sto let zákon na ochranu dětí,
také v Americe, Italii a Německu jsou podobné zá
kony. Dle účetní statistiky z r. 1900 seznáno, že ze
3,207.674 dětí v Rakousku (Předlitavsku) zaměstnáno
v průmyslu a při pracích hospodářských 164.791 dětí.
Tato úřední statistika daleko neodpovídá skutečnosti,
vždyť sám Ústřední spolek včitelstva vídeňského na
počítal, že v Dol. Rakousích (mimo Vídeň) pracuje za
výdělkem 36-60/, všech dětí. Podobně v Čechách na
172 školách s 29.666dětmishledáno,že se výdělkovou
prací zaměstnávalo se jich 8316 neboli 21-70. Hrozné
jsou asi poměry v Jablonci v Čechách, kde nuceno
pracovati 26'90/, dětí mladších než Bletých. Nedivno
pak, že děti, neslyšíce a nevidouce při své práci mezi
dospělými mnoho dobrého, klesají mravně, že bídou,
vysilujícím namáháním a různým utrpením atrádejí i
tělesně, takže stav pracující propadá degeneraci. Ovšem
chlebíček jest drahý, zvláště když výdělek rodičů ne
stačí; tedy kapitalismus žene útlou mládež do úmorné

ráce. Není naší povinností zameziti zločinné dílo
epitalistů, kteří z dětských rukou za několik haléřů

koupených bohatnou, zatím co tisíce dospělých marně
práci bledají? Vzhůra tedy proti kapitalismu, jenš
vdrápech svých mořícelou epolečnost! V řádné orga
nisaci nalézti lze nejlepší sbraň proti této hydře.

. atol. dělnletvo prý —dobytkem.
K jakému až sesurovění vede zášť proti katolíkům
u těch, kteří tak rádi se halí v háv humanity, po
kroku a ryzího charakteru, ukázali opět naši pokro
káři v posledních „Lid. Prondech“, kde nazývají ka
tolické dělnictvo jen proto, de užívá práv občanské
svobody a nestydí se za své náboženské přesvědčení
— dobytkem!| Jak pazvati pak dopisovatele anebo
jeho velkomožné patrony? — A takoví lidé se kasají

ještě, še oni to jsou jiš zdvihají mravní úroveň našeho lidu!! — Nazdar!(K takovémuto surové 10 vý
pada přiměla „přítelíčky“ naše důvěrná acbůze pořá
daná na Květnou neděli v Čes. Třebové Odbočkou
Všeodborového adražení křesť dělnictva pro Parník
a okolí, kde pan Z z Kostelce n. Orl. promlavil o
sociální otázce.)

O levných dělnických bytech před
nášel minulý týden v Brně profesor inž. Ursíny do
kládaje, že dělnícijsou naši lidé a proto musíme si
jen přáti, aby bydleli v laciných a zdravých bytech.
Jako ve mnohých jiných zálešitostech i tn dovede
nás k cíli jen — svépomoc. Tak skončil řečník. A
naše dělnictvo dosud jeví k organisaci, již řídí Vše
odbor. sdružení křest. dělnictva, pramalé pochopení;
na mnohých vlivaplných stranách sdrošení si vůbec

P ba mu i překážejí.Zesamélásky k bližnímu

Zánady svcialně demokratické vpra
vém světle ukázaly se ve francouzském městě Limo
gesu, kde se nalézá 35 továren na porcelán a kde
správa města jest sosialně demokratická. Ač továrníci
měli pocelou zimu velmi malý odbyt, přes to žádala
noo. demokratická organisace zvýšení mzdy o 10%, a
nařídila dělníkům, aby ve všech továrnách zastavili

ráci. Stávkáři, když se dovědili, že se přeco v ně
terých továrnách tajně pracuje, rozkázali továrníkům,

aby jim otevřeli továrny, by se přesvědčili, kde se
pracaje. Když jim továrníci právem nevyhověli, vrbli
ee na továrny. V továrně Arellanově rozbili všecko
hotové zboží ve sklndištích, vydrancovali několik ob
chodů se zbraněmi a osbrojili se uloupenou zbraní,
kterou potom obrátili z barikád na vojsko; jednoho
továrníka sbili do krve, jiného ohrožovali výbošnými
patronami atd. Věra nančení pro život!

Dělnické spolky v Rakoasku. Dio
statistiky ministera.vem obchodu vydané bylo 31.
pros.nce 1904 v Rakousku 7574 dělnických spolků.
Z nich bylo 423' odborových, 1168 katolických a
křesťansko sociálních, 303 německo-nacionálních, 651
českých národních a 2224 ostatních. Od počátku
tohoto století (1. ledna 1901) přibylo 1643 spolků.
V těchto spulcích sdruženo bylo celkem 1,448.367
dělafků, a sice 722.956 ve spolcích odborových 149.698
ve spolcích katolických a křesťansko-sociálních a
470.466 ve spolcích ostatních. Třeba ovšem podo
tknouti, že veliký počet křesťansky emýšlejících děl
níků jest i ve spolcích odborových a všeobecných.
Příjmy odborových organisecí činily r. 1900 asi 96
mil. kor., výdaje 4-3 korun, z čehož připadlo 7-5 mil.
na účely podpůrné, 400.000 K na vzdělávací a 163.000
K na organisaci a agitaci. Aktiva všech odborových
organisací koncem r. 1900 páčila se na 95 mil. kor.,
passiva na 840.000 K. — Naproti tomu jak slsbé
jsou organisace katolické a křesťansko-sociální! Ty
oncem roku 1900 měly příjmů 576.000 K, vydání

524.000 K, z čehož 92.000 na podpory, 46.000 na ú
čely vzdělávací, 4100 na organisaci a agitaci; aktiva
vykazovala 53 K, passiva 2-7 mil. K. Nejvíceorga
nis. dělnictva mají Dol. Rakousy, Čechy jsou až as
7. místě (12 90/,). — Statistika tato avědší o důleši
tosti organisace, pobádajíc lhostejné našince k obětivé
práci na poli organisace křesť sociální.

Židovské Uhry. Na uherskýchstředních
školách jest 56.022 studentů, z nichž 16.063 nábo
čenství římsko- katolického, 8977 evangelíků, 3965
řecko-východních a židů 18.119. Židů jest v Uhrách
pouze 5e/, všeho obyvatelstva, ale přece oni tvoří
takto 1/, studentstva, našněž křesťané musí platiti.
Kdo pak přidává Maďarům ohně v nynějších bojích
za větší samostatnost Uber, snadno Ise posnati; vědyť
jsou židé v Maďarii nejmocnější.

stávky v Rakomsku. V roce 1903 bylo
stávek 424 v 1781 továrnách. Stávkovalo 46.216 děl
níků. Nejdelší stávka trvala 189 dnů, nejkratší 11 a
půl dne. Hlavní příčinou byla nespokojenosts platem.
Za stávek 127 mělo výsledek úplný, 141 částečný.
Počet stávkujících dělníků, jenš s dobrým výsledkem
se setkal, obnášel 4620, a částečným 81.436, žádným
20.150. Docílené zvýšení platů činilo 439/,. Mzdy ušlo
dělníkům 14, mil. K, zanedbaných dnů bylo 670.000.
Od roku 1894 do konce roku 1908 bylo celkem 2059
stávek v 12.618 továrnách a 890.106 dělníky, z nichá
však jen 508.519 stávkovalo.

Králičí kožešiny králíkastříbrnéhojsou
předmětem čilého obchodu ve Španělska, Francii,
Anglii a Německu, kde se za 100 kusů platí 240 K,
400 K i více. Ve Francii vydělává se ročně králičích
kožešin as za 20 mil. koran. V jediném městě belgi
ckém Ostende zaměstnáno jest 4000 dělníků růsným
zpracováním králičích koží a sbotovováním výrobků
2 nich. A u nás?

Holubářství považovánojest dosudod mno
bých za pouhou libůstku, která jen prásdní kapsu
bospodářovu. Praktičtí však chovatelé holubů jeou ji
ného náhledu. Ovšem ti zřídí pro své miláčky bolub
níky jako klícky a ne jako dosud u nás bývají všelijak
z prken gbité, do nichž se všech stran vítr proudí a
jež k tomu nečistotou jsou známy. Záleží také na
drabu bolabů. Ze by holubi byli více na škodu, dávno
vyvráceno. Zjištěno, že hlavní jejich potravou jest
zrní, pupeny z různých zelin, hlavně plevelů, obnice
a pak plži. Dle zkoušek v Německa mělo 127 holubů
ve voleti 31.461 zrn pěstovaných rostlin a 08.392 s0
men plevele, z čehoš největší část bylo semeno,ohnice.
Zrní a semena pěstovaných rostlin nesebrali holubi ti
snad vesměs na osetých polích, nýbrž také a to přes

lovici z výdrolu a na dvorech a stodol. Ušitek ho
ubů jest tedy větší než škoda jimi způsobená. A pak

třeba připomenouti, že srní na polích má býti sedě
láno do země, jinak na povrchu neuchytí se vždycky.
Počítá-li se tedy, že si holub sám většinou potravu
vybledává, že mu chovatel jen částečně přieypává, že
také odprodáním holoubat a z trasu aspoň něco při
bude do kapsy hospodářovy, pak věru zasluhuje holub
větší pozornosti. I dělník bez majetku může si chovem
holubů připraviti příjemnou chvilka odpočinku, také
děti se Čisťoankými holoubky přivábí, od růsné nes
bednosti odvrátí, práci navyknoo. Pro doloubka na
chaloupce vždycky místa dost)

Průmysl japonský. Jsk rychle Japan
mění se v zemi továren, vysvítá z toho, že r. 1888
bylo tam 54 továren a závodů, za 11 let pak, r. 1893
bylo jich ně 1168, r. 1897už 2029. Vyrábějíse v nich
hlavně zápalky, hedvábné tkaniny a bavlněné sboší
Kdežto dříve dovážely se do Japanu hotové výrobky
tovární a vyvážely so suroviny, nyní naopak přivášejí
ve suroviny a vyvážejí se tovární výrobky. Pracovních
rak v Japanu, trpícím nedostatkem půdy, je mnoho,
i jdoa do továren, ač tam práce těžká a špatně so
platí. Japonec pracuje v továrnách 14—18hodin denně
a dostane denně asi 60 hal., ženy pak mnohem méně.
Celkem plat jeponských dělníků jest asi 4krát menší
než v Evropě. Pro otušilost a skromnost svých děl
níků i láci práce Japan uš téměř vytlačil cisince se
svých domácích trhů i hledí odbýti výrobky své na
trsích asijského východu, hlavně v Koreji. o

Nekolkované domovské listy. Vý
nosem c. k. ministerstva financí prohlášeno, že listy
domovské, vydané obcemi £ úřední potřebě, osvobo
zeny jsou od kolků. Jest věak nutno, aby na tekovém
domovském lista bylo vysnačeno, nu jaký účel byl
vydán.

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a >OBNOVU«l



Katolici čeští!

| Ročník XL
Obnova vychází v pátek v poledne.

v památném kongresu Murianském

„jako kvas pronikla všechen náš pospolitý život.

Katoliei Čeští!

katolického, k prospěchu vlasti a sv. víry.

Na shledanou v Prase!
Pořad kongresu:

V Praze, dme 30. dubna 1905.

Dr. Hiigenreiner,
c. k. univ. professor,

jednatelé.

FEUILLETON, =
Byl lásky čas.

L.

Neudála se ta historka sice v máji, za vla
hého vanu jarního větérku, stalo se to za drsného
mrazu — ale proč by i v té strohé zimě neměl
býti lásky čas? Divotvorný, omamný plamínek, o
němž tolik veršů napsali Byron, Dante, Schiller
a jiní, hoří v srdcích mladých lidí na jaře i v zimě
stejným žárem. [I při nejhorší metelici kvete
v mladém srdéčku máj —lásky čas... A v tomble
máji mi ta historka napadla.

Bydlili spolu dva gymnasisté, Karlouš Pra
chanda a Josef Květouš. Oč měl jeden krásnější
jméno, o to měl jeho druh hezčí tvář. Husté,
černé obrví Karloušovo, růžové, přímo dívčí tvá
řičky, v nichž se při úsměvu hloubily rozkošné
důlky, elegantně kroucený knirek — to byly věci,
které přiváděly dívčínky přímou vytržení, Karlou
šova kudrnatá hlava pletla šmahem srdéčka zvláště
oněch holčiček, které měly na lásku dosti času a

j ež pokládaly za nejdůležitější okamžik každého
dne důkladně promyšlenou večerní promenádu
spojenou s pozornými pohledy na hezké studenty,
pro diž by se dalo tak trochu podle vzoru ro
mánů zavzdychat — ovšem přesné dle vzoru těch
románů, které se za dne zdlouhé chvíle přečetly.

Vojtěch Josef hraběSchěnborn,
předseda komitétu.

Rozumí se, že takové střílení zrakem někdy
má i u šestnáctileté panenky tak rozhodný účinek,
že se ho sama zhrozí a že se pak nemusí učiti
teprve vzdychat a o lásce přemýšlet dle vzoru
románu Ohnetova, Hálkova, nebo Chateabriando
va. Než se taková smělá koketka naděje, vlétne jí
do srdce nečekaná jiskra, ta se okamžitě vznítí
v netušený, zžíravý plamen, dívka pociťuje divné
»překrvení« srdce, místo koketování svěsí hlavu
a doma pláče a vzdychá již zcela originelním způ
sobem, hodně přirozeně. Taková dívka, kdyby
bývala před tím kdo ví jak hrdá a smělá, najed
nou ztratí kuráž a stává se plachou, zrovna jako
by se měnila celá její letora.

Karloušovy jiskrné oči už ranily bolestně tři
městské slečinky, tak že bylo pláče dost. A ostatní
promenádní holčičky, které posud svému srdci
zachovaly tolik samosprávy, že mohly milostným
vznícením podarovati svobodně kohokoliv, aspoň
přečasto o našem Karlouši rokovaly,

Karlouš Prachandův s počátku využitkoval
výhod svého privilegovaného vzezření plnou mě
rou. Nezameškal ani jediného plesu, do něhož
bylo studujícím dovoleno jíti, triumfálním pohle
dem nutil šmahem vystrojené krasotinky k holdu,
až mu kollegové záviděli, kdykoli zpozorovali, jak
se při volence o něho tanečnice trhají. Jindy zas
večerní dobou poskytoval panenkám až příliš za
níceným promenádní audience v ulicích, kam no
ha některého professora málokdy zabloudila. Ale

Václav Manlik,
metropol. kanovník,

místopředsedové. :

i při takové příležitosti dával cítiti každé dívce
svoji převahu. Jsa si jist svým triumfem, mluvil
hezky sebevědomě; švihácky, popřál každé nadšené
obdivovatelce svoji společnost vždy jen krátký
čas; miloval zkrátka i v zamilovaných scénách
variaci, jediná známost ho brzy nudila, omrzela.
Byl to duše taškářská, výbojce, který svého vítěz
ství užívá jen k ukojení sobělibosti a jehož zraky
škodolibě se pasou na poražené oběti.

Právě po vánocích si obral Karel za cíl
milostných rozmarů Fanynku Moláčkovou. Nej
větší znalci z kruhů studentských ji svorné pro
hlašovali za nejhezčí městskou krasavici, koruno
vali ji v době tanečního reje nejednou na králov=
nu plesu. Fany měla zrak tolik snivý, s takovým
sladkobolným třpytem, jakoby si vypůjčila ty oči
od některé hrdinky ze Zeyerových románů. Ríká
se, že jest oko do srdce okno. Ale toble přísloví
— jako všecka jiná — někdy také neplatí. Po
hádkový, ideální lesk očí této krasotinky nefoto=
grafoval příliš věrně povahu její mladé dušičky.
Holka pročetla už celou řadu francouzských ro
mánů, měla za sebou z večerních promenád a
plesů už tak veliké zkušenosti, jako nějaká dvorní
dáma knížecího dvoral Byla na své triumfy hrdé
jako Karlouš, ale dovedla se při tom všem sta
větí tak naivní, jako by ji drsný dech prósy ni
kdy neovanul; uměla markýrovat v případě po
třeby tak prostoduchou holčičku, jako by byla
princeznou z pohádky. Mikuláš Aleš nebo Mánes



Moderní smysl pro pokrok.

(8) Začnu bnad hodně popolárně. Vidíme
celé řady mládeže spěchati s houslemi nebo
8 nejmodernější „školou na piano“ pod paždí
„odehrávat“. Odehrá se to, vyslechnou se po
kyny učitelovy a dušička má pokoj a radost,
že už má odehráno. Počítejme, jaké asi pro
cento z těchto žákův a žákyň bere věc vážně.
kolik jich zůstane budbě věrno i tehdy, když
již tatínek zavře tobolku a jeho děti již nejsou
učeny a povzbuzovány očitelem odborníkem

Máme v Čechách dostatek výtečných
skladeb domácích, každého roku vyjde z péra
českého skladatele nějaká stkvostná kantáta,
svmfonie nebo jiné orkestrální dílo širokého
slohu. A nyní se tažme, v kolika městech a
kolikrát zahlaholí taková skladba s prken
koncertního podia! Vypadá to, jako by takové
skladby byly spíše napsány pro archiv, pro
svědectví badoucnosti, že se také nynějšího
času něco skládalo. Ale kde jest příslušná
horlivost umělecky vzdělaných krahů, které
měly tolik příležitosti hudebně se vzdělati,
aby mrtvé noty svým přednesem oživily? Pod
mínky k produkci jsou zde, čusu mají někteří
až příliš dost — ale schází vůle. Ještě také
ze slavomamu Jecjaká ochota se udělá, která
mizí hned po nejmenší urážce osobní ješitnosti;
výkonné sfly chtějí tak trochu posloužiti sobě,
ale zasloužené lásky a úcty k Múse samé cho
vají málo; a učkolik horlivců prosí snažně,
chodí od domu k domu, nasazují při cvičení
vlastní zdraví a — najednou tu stojí osamo
ceni, bez vojska, pro malichernou žárlivost,
pro pohodlí jiných a pod.. Ti, kteří by měli

borlivě snahy sbormistrů podporovat, domnívají se, že jim dělají velkou milost, jestliže
se nechají od nich zcela zdarma v hudbě a
zpěvu zdokonalovati. A tak ta hudba a zpěv
závisí hlavně od osob placených. Pěkný to
smysl pro pokrok v umění hudebním. Přes
nadšené chvalozpěvy, přes všecko povzbuzování
nemohli jsme si ani, filbarmonický orkestr
udržeti.

Za éry starých učitelů, kteří neměli da
leko tolik pomůcek a příležitosti k repro
dakcím proslulých děl, hlaholil zpěv a hudba
se všech stranu. Bylo více apřímaé ochoty,
bylo větší porozomění pro umění badební
v širších vrstvách než nyní. Sedáme již k ho
tovému —ale jísti se nám nechce.

Na gymnasiu líčí se naší mládeži krásy
básoí Horácových, Ovidových, vysvětluje se
genialnost antických dramatických spisovatelů.
Kolik studentů však má choť proniknouti celou
duší do krás klassických veršů? I muohý
ten, který ve filolcgii vyniká, učí se pilně jen
pro známku a pro přemýšlení o vbodném pře
kladu úplně »omíjí esthetickou stráuka toho,
co přečetl. Nejeden kollega na gymnasia mi
řekl,že vtěchklassickýchbásních—Homéra
nevyjímaje — vlastně nic nevidí. Naopak,
blavitě se na bomanistická studia hubuje.
Kolik jich čte privátně něco na víc, než co
protessor uloží? A po maturitě se vším spě
chem prodávají se knihy všech klassiků v rnce
studentově se nacbázejících do antikvariátů,
Řekne někdo, že už studium latiny a řečtiny
jest přežitkem, který 8e má z moderní vý
chovy stejně odstraniti. Dobře; ale poročte
stadujícímu, aby anísto knih klassiků Četl ve
ledíla z francouzské neb vlaské literatury a
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by: byli hned v pokušení vzíti si její tvář za mo
del k nějaké prostonárodní tváři. A když svojí
opravdu rafinovanou »naivnostíe studenta popletla,
jen se mu její dovádivé a vychytralé srdéčko vy
smívalo. A pak se ještě pochlubila výsledkem
svého hereckého umění mezi svými důvérnicemi.

Tahle komediantská duše pod krásnou ma
skou se skrývající natropila pomalu hříchů víc
než sám Karlouš. Měla na svědomí plno bezsen
ných nocí některých studentů, ona zavinila, že
některý z nich ani ve škole professorovým výkla
dům pozornosti nevěnoval. A kdyby byla věděla,
kolik dvojek pro její oči smutní studenti v hodi
ně mathematické od tabule do lavice si odnesli,
snaj by se v ní bylo přece jen hnulo svědomi,

Což — jí bylo hej! Měla na své spády času
dost, Její tatík měl dobře zařízený velkosklad kra
vat, límců, náprsenek a podobných ozdobných po
třebností, Díval se starostlivěji do cifer než do
očí své dcerky. Neptal se skoro nikdy na její ve
černí procházky. Takové věci už přenechával ochot
ně režii své pozornější choti, která dívce při
vzpomínce na vlastní mladší léta popřávala vol
nost přímo americkou. Zvláštní mateřskou péčí
bylo o vhodný personál v obchodě páně Moláč
kově tak vzorně postaráno, že se Fanynka ani ne
musila snižovati spolupracovnictvím při prodeji.
Někdy přece jenom paní Muláčková probudila
v manželi otcovskou pozornost. Každé dva měsíce
totiž aspoň jednou mu připomněla, jakou spoustu
elegantních vécí pánům rozprodá; a tu je prý
zajisté slušno a spravedlivo, aby choť navzájem

uvidíte, že bude zas dělati jen to, comu bude
poručeno a ještě ge steskem.

Ne př. kolik absolvamií reálky. čte po
zději nějakou francouzskoa knihu, i když na
to má plno času? Vzdělává se ve frančině
dále výhradně jen tebdy, potřeboje-li toho pro
své existenční zaměstnání. To sí raději vy
hledá zábava jinou, nějaký sport, třebas dosti
prosaický, kterému holdaje k vůli laciné zá
bavě i člověk postrádající všeho vyššího vzdě
lání !Srovnejme, jaký odbyt mají sbírky zušlech
tujících básní a četba jednak „pikantní“ a jednak
krvácká; po této srovnávací statistice přijdeme
k málo potěšujícímu úsudka, jak „s pokrokem
vzdělanosti“ se zušlechtují široké vrstvy čte
nářetva. Trousí-h se až do omrzení fráze o
pokroku, zušlechtění a pod., není takové mlu
vení ještě pokrok vám. Řekl kdosi, že vzdě
lanost národa nesmíme ceniti podle gonialnosti
jeho několika vynikajících veleduchů, ale dle
tobo, jaký zájem, jakou úcta ku vzdělanosti
mají nejširší vrstvy téhož národa.

Universitní extense! Věc velmi dobrá.
Nechť i nejprostší lid nahlédne do svatyně
vyšší vědy! Ale všimněme si, jak jest v praksi
o stálé a pravidelné vzdělávání lidu vlastne
postaráno. Na jedné straně přednášky o věcech
nejučenějších, na drahé straně přímo se zapla
vaje prostý lid pastými,prolbanými anoi drze
podvodnými pamflety, které rafinovanou úskoč
postí dovedou másti i pojmy nejjednodušší;
jsou to pamflety, které místo co by šířily ne
klamné vědecké poznatky, místo, co by vedly
lid k nestrannému přemýšlení, prostě fanati
sají a převracejí ve Čtoucím i ty jednodaché
a zřejmé pravdy, jež si prostý člověk ve škole,
vlastní zkušeností a svérázným smýšlením na
střádal. Ohblapuje se nyní po fabricku, s drzým
cynismem a ti, kteří universitní extense po
řádají, netroufají si vystoupiti proti tolik hro
madnému ohlupování, které jest nejvážnější
překážkou všeho lidového vzdělání. Uvedli
jsme již častěji na těchto místech titaly zřejmě
prohnaných a podvodných brožarek, jimiž na
př. sociální demokracie hromadně lid ohlupuje,
vybídli jsme pokrokové listy, aby již v zájma
pouhého pokroku přidali se k nám s důraz
ným protestem proti tolik nesvědomitému mrzs
čení prostých myslí. A jaká byla ozvěna našich
slov? Žádná. lou, moderní smysl pro pravý
pokrok. Příště poukážeme na věci ještě zají
mavější.

Volné listy.
(Interview s Rusem.)

(8) Měl jsem příležitost o svátcích mlu
viti 8 jedním velmi inteligentním Rasem. Co
přirozenějšího, než že jsem hned zapředl hovor
o nynějším sociálním hnutí raském, o jeho
příčinách a smyslu.— Jaká jest příčina vnitřních
bouří ruských? Příčina tady na západě znáte
z novin. Jest to hrozný tlak a zvůle naší by
rokracie. Naše byrokracie strhla na sebe všechnu
neobmezenou moc svého panovníka a ve jména
jeho vládne a spravuje říši dle svých nápadů,
choutek a pohodlí. Vládne u nás již ode dávna
úřednická libovůle a nezákonnost. Úředníci od
nejvyššího až po nejnižšího staví ua místo
zákona svou vůli a každá obrana proti pře
hmatům jejich a apozoraění na jejich neschopnost
prohlašovány jsou za odboj proti státní moci
a proti carovi. Tyto poměry vystapují ve ve
škeré své nestvůrnosti tím více, čím více in
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zase dal něco tržiti tém obchodům,' které prodá
vají různé oděvní nezbytnosti a okrasy vymyšlené
k parádě dívčí. Holka z tak znamenitého obchodu
přece nemůže chodit jako služka ; a v tomhle čase
jí budou takové věci slušeti nejlíp. Až se vdá,
ani ji pěkný klobouk nebo atlasová bluzka nebu
de tak těšiti jako nyní. Nu — a starý si dal
vždycky říci. A tak se jí to dívce chodilo po náměstí
i do plesu jako kněžně — k veliké závisti jiných
družek, které tolik parády a času k vlastní zábavé
neměly jako Fanynka.

»Takhle naše Fany jistě udělá nejlepší par
tii«, filosofovala se zálibou bdělá matka.

Ano, sle jak bylo jejím rytířům, často chu
dým studentům, kteří musili těžce kondicemi kus
chleba sbáněti a kteří i při dostaveníčku měli
plnou hlavu starostí, co si o nich zapíše drubý
den professor do notesul A ještě jí chudáci i
v zimě kytičkykupovalil...

Ale rozmazlenost a ješitnost neodporučuje se
ani smrtelníku nejmocnějšímu. A dělá-li si kdo ze
světa dlouhý čas blázna, naposledy se svět zase
důkladně vysměje jemu. Takovými vážnými my
šlénkami si Fanynka příliš hlavu nelámala, zapo
mínala, že i triumfátor na zlatém vose se vezoucí
musí býti stále opatrný, nemá-li se najednou ocit
nouti pod koly svého povozu. A tak její neopa
trhá výbojnost se jí šeredně vymstila. A mláden
cem tím, který ji velice ponížil, nebyl nikdo jiný,
než kudrnatý Karlouš. Ten jí zaplatil důkladně
za všecky studenty ostatní. (Dokonč,)

teligence naše při svých vysoče v ch
formáchkulturních poznává,00voe Pranku
takovým režimem bylo zanedbáno a flašeno.
Sociálně třídní uvědomování, vědomí vlastní
lidské důstojnosti cítí sveřepé poličky byro
kratické v přítomné době stále bolestněji.
Spousty bříchů úřednických nahromadily se
v závratnou výši a oposice protitěmto hříchům,
z počátku v inteligenci důstojná a epořádaná,
proměnila se již v palčivou nenávist, která
při opravdovosti ruské povahy — kde je zlo
musí se zničit — sahá i k prostředkům násil
ným. Atentáty na představitele banebně zne
užívané moci vyšly z přesvědčení, že již jinak,
nežli krvavým násilím, jeduati nelze.

A ooš ministři, ptám se, nemohou k osdra
vění pracovati? Mnozí ministři naši měli a
mají opravdovou vůli, ale jsou proti vžitámu
a přímo sorganisovanému zlu často bezmocni.
Úřednictvo naše jest rodové a své sobecké
zájmy dovede houževnatěhájiti; taková armáda,
svou mocí všude zasahující a všechno ovláda
jící, moudrá a účelná nařízení zvrátí, anebo je
vykoná tak, že zůstane sice zdání spravedlnosti
a dobrého řádu, ale uvnitř korupce potrvá
v neztenčené síle. Ta hrozná korupce úřed
nickál U vědomí nezodpovědnosti přijímá a
vydírá náš úředník úplatky s neuvěřitelnou
nestydatostí. Já projevujiopovržení vůči těmto
lidem takto. Kdykoli má některý z nich při
jeti do mého hospodářství k úředníma jednání,
s rozčilením vždy odjedu, abych se nemuosil
s takovým odporným typem ani setkati. Pře
dem však nařídím, aby mu již tedy dali po
řádně „nažrat a nachlastat.“

Ví car o nynější krisi ruské? Ví jen
částečně, ví jen, že líd žádá odstranění úřed
nické vlády. Car by šel až po možné moze
uvolnění, ale jest ovládán dvorskou klikou,
snažící se zachovati svoji moc, a jest ovlá
dán velkoknížaty, kteří jednají tak dílem
z přesvědčení, dílem z našeptávání různých
hodnostářů.j— Car jest dobrého srdce, po
vahy přístupné a měkké, Vůdci a strůjcové
oposičního nnaotívědí dobře, že car jest nevinen
a není jim neznámo, že nesamostatnost jeho
jako vládce zavinila matka a příbuzenstvo.
Bude-li car zavražděn, nebude vrahem jeho
Rus vlast svou milující, nýbrž cizinec nebo
člověk domácí, jenž byl zfanatisován a sešílel
anarchismem. Jak jest car milován, tak jest
carevna nenáviděna.

O carevně dočítáme se přece v novinách,
že jest přístupna ušlecbtilým hnutím srdce a
že zejmóna nyní v čase války není jí cizi sta
rost o raněné vojíny; proč jest tedy nenávi
děna? Nevím, ale fakt jest, že jest nenáviděna.
Jest to instiktivní odpor, jest to projev raské
bromadné duše, jehož určité příčiny neznám.
Ovšem tato neobliba carevny jest zásadně roz
dílná od té, kterou byl pronásledován velko
kníže Sergěj. Časopisy tady na Západě zajisté
načrtaly jeho duševní portrét. Byl nenáviděn
zuřivě až k smrti, která mu konečně také
byla ochystána. Byl to špatný člověk, ničemný
manžel a necitelný despota, jenž nesnažil se
zatajovati ponuré a zlostné opovrhování těmi
vrstvami lidovými, které snažily 8e uvoloiti
pouta byrokratická. Neporozuměl anebo snad
nechtě] rozuměti, že tužby toho směru tíhnou
ke skutečnému dobru naší milé Rusi. To ko
nečně stává se všude tam, kde držitelé moci
nedovedou se skloniti k lidu a rozuměti jeho
potřebám.

Jaký bude výsledek války?
Těžko předpovídat. Mohl bycb jmenovati

několik možných případů, které jste již takó
četli v novinách a kdybych hádal, přece bych
snad něco uhodl. Dovolí-li vnitřní poměry po
kračování ve válce, Japonce vysílíme. Na moři
jsme proti Japoncům slabi, zejména nevycvi
čeností mužstva. Naše počáteční sebevědomí a
podceňovánínepřítele již úplně vystřízlivěloa
klam náš jest vystřídán smutnou skutečností,
Uvažte jen ohromnou vzdálenost bojiště, naši
hříšnoau vepřipravenost a nepopolárnost této
války. Vědomí, že nejde o žádný životní zájem
Rusi, odváží si každý vojín na bojiště a jed
notlivá taková vědomí utváří mohutnou vinu,
která zaplavoje celou armáda vlivem oslabu
jícím i přes to, že hrdinnost ruského vojáka
na bojištích Mandžurska opětně stkvělým způ
sobem jest osvědčována. Inteligence tutoválka
odsuzuje, proklíná tou měrou, jakou skličaje ji
každá porážka vojska, jež ozářeno jest takovou
slavnou tradicí. Lidové vrstvy chovají se cel

kem pasivně a promluví-li daše Jejich, pakslyšíš tento úsudek: „Aa — co 8 Japoškou,
na Turka jít a vyhnat ho do Asiel“ V lida
tije oduševnělá památka z války rasko-tarecké,
kdy naše vojska již již chystala se učinit
slední rozmach, aby Torek vykydnat byl z Ev
ropy. Také vzkazky z dob mátošky Kateřin
jsou udržovány. Pojalať tato panovnice 6Nej
jasnějším (Potemkinem) úwyšl zmocniti se Ca
řihradu a ve vyhnání [arků' spatřovala histo
rické poslání Ruska v době své vlády. Z těch
dob před očima lidu stojí postava statečného
a řízného Suvorova, jenž s mladším Kutuso



vem vzali hrdinným útokem mohutnou pevnost
-lemaji, po jejíž otevřel se volný pochod
ke Stambalu. Suvorov na veliké rozhodnotí

praviv armádu, dodatečně zašel si k Potem
ovi pro definitivní rozkazy. Ale jak užasl,

kdyš Potemkin další pochod zakázal! Suvorov,
jehož přímávojenská logika neznala diploma
tických cest a politéckých ohledů, na Potem
kina tak 60 rozhněval, že s ním již nikdy od
té chvíle nepromluvil a nechtěl ho ani viděti.
Lid prostě jest přesvědčen, že Rasko na Bal

ce, že úkoly ty vykonati, jest povinností ce
lého ruského národa. Odtud vysvětluje se čá
stečně bezzájmová netečnost k válce s Japon
skem a také z příčin jiných. Válka sledována
jest v širých vrstvách lidových bez vášně a
životního zaujetí, protože nepustoší území vlast
ní Rusi. Nejsou ohrošeny rodinné krby, do
mácí půda a všechno to, co lid vytvořil a co
posvěcuje svou láskou, meníporušena celistvost
a nedotknutelnost země. Tím vysvětlaje se také,
že lid náš leckde oddává se klidnému nadšení
z japonské statečnosti, neboťbeze všech ohledův
uznávati hrdinnost číkoli, jest jedním z rysů
naší národní povahy.

Co soudíte o Kuropatkinovi?
Že Kuropatkin považován byl za nej

schopnějšího, patrno bylo z toho, že ho ve
řejné mínění prohlásilo sa nejvyššího velitele
dříve, nežli úkolem tím byl od cara pověřen.
Vábavost, nerozhodnost a jak se praví nedo
statek iniciativy vytvořeny byly u ného okol
nostmi, ješ nemohl přemoci. Nepřipravenost
k válce, veliká vzdálenost a odtud nemožnost
rychlého doplnění prořídlých řad voutily jeho
metodičnosti znatelné kolísání. V Petrohradě
ztratili hlavy a gmatenost svou posílali tele
graficky v rozličných roskazech za Koropatki
nem. Všechny tyto mimořádnosti nemohly zů
stati na něho beze vlivu. Nyní jest odsuzován,
ale až všechny okolnosti budou známy, bude se
mloviti o něm střízlivěji a snad i pochvalně.

V této válce nás již mnohé věci přesrepily aroto jest nerozamno, překvapení nad nezdary

nropatkina zaměňovati hned jeho odsuzováním.

Obmezoje se boařlívé hnutí nynější jen
na inteligenci?

Ovšem-nespokojenost má v inteligenci
látky rejvíce, jak již jsem připomněl, ale
mýlíte se tady na Západě domnívajíce se,
že náš selský lid zůstává nedotčen. Ruský stu
dent zanesl čilou a rozvětvenou organisací kvas
vzpoary i na venkov, jenže naši mažíkové, po
měry zemědělskými tlačeni, jsou přístapnější
více sgitacím povahy socialistické. Důkazem
toho jsou četné vzpoury mažické proti velko
statkářům a tu za příčinou správnější infor
mace jest doložiti, že vzpoura taková jest
uvedena ve skotek teprve tehdy, když takový
agitátor možíky opije, jinak náš mužík jest
nejklidnějším občanem, u něhož proti samo
děržaví a caru baťuškovi ústa sebe výmluvnější
ničeho nesvedou.

Jaký jest úsudek Váš o poměrech nábo
ženských?

Inteligence naše jest nábožensky lhostejna,
ba přímo nevěřící. Ale zbožnost lidu jest tak
bluboká, řekl bych tak specificky národní, že
inteligent vida procesí samoděčně jest stržen,
smekne, připojí se k zbožnému davu a nechává
8e jím onášeti, což na rozdíl od Západu jest
zase jednou z ruských zvláštností.

Čteme v časopisech, že nynější válkou
Rasko hospodářsky bude slomeno.

Tvrzení tato, vyskytující se i ve vašich
českých novinách, jsou známkou nevědomosti,
anebo slostného štvaní, kteréžto však vlastnosti
nic nezmění na pravdě, že Rosko se hospo
déřsky mohutně rozvíjí. Kdybyste nechtěl vě
řiti mně, věřte svědkům kompetentním. Slyšel
jsem ve vlaku rozmlova dvou obchodníků
Židů, kleří smáli se. povídačkám západních

novin a oznamovali cestojícímu Angličanu, že
Evropa nad hospodářskou silou Ruska ještě
užasne. „Nebojte se“, doložil na konec Rus,
„Naša sila ekonomičeskaja očeň znatna.“

Obrana.

dDSrosemay orovostanovisko k dogmatům. Vyslovilijsme pochybnosto pravosti
citáta „Ratibora“, dle něhož by Strossmayer

ovažoval dogmata čili určitě formulované
ánky víry za přežilou a se stanoviskem vědy

neslučitelnou věc. Jestliže jsme povašovali citát
tento za podvržený, nechtěli jsme tvrditi, že
by ho snad „Ratibor“ zámyslně Strousmayerovi
podložil. Přáli jsme ei znáti prumen, odkud
byl podivný tento výrok citován, ale „Ratibor“
nám pramene toho neuvedl, nýbrž pouzedo
kazuje z Roušara námi již doznaný historický
fakt o stanovisku Strossmayerově na koncilu
vatikanském při předběžných poradách v pří
čině dogmatu o neomylnosti papežské. Dokud
nebudeme znáti přesně pramen uvedeného vý

roku, musíme o nětm naprosto pochybovati,

Strosamayerovi, že zavrhoval Šmabem všecka
dogmata, jestliže při poradních schůzích kon
cila vatikánského byl proti prohlášení jediného
dogmatu.

My jeme ovšem pravověrné stanovisko

Strosamayerovo ku dogmata o neomylnostipepežské přesně stanovili, což se zdá býti „
tibora“ „elovíčkářetvím“, ale my soudíme, že
nutno v polemice vždy stanovisko přesně vy

tknouti, neboť by z nejasných pojmů moblyvzniknouti „tasemnicové“ rozklady, jako jsme
toho byli svědky při Mikšověkoncertě. Jednání
církevního sněmu je úplně stejné, jako roko
vání v zemských sněmech. Mlaví-li řečník
proti dané předloze před hlasováním, nevyplývá
z toho, že přijatý zákon nebude zachovávati a
že odsuzuje Šmahem všecky již dřívější zá
kony. Strossmayer neodporučoval vyhuášení
dogmatu o neomylnosti, ale dogma definované
nikdy nepotíral a tím méně byl proti celé vě
roačné soustavě katolické. Strossmayer byl
zajisté veliký duch a co vykonal velikého, vy
konal to na půdě čistě církevní. Kdyby byl
„pokrokářem“, jakým ho zmíněný citát „Rati
bora“ prohlašoval, sotva by byl poskytl světu
příležitost k obdivu. Není tedy natno do slavo
věnce zvěčnělého velikého Slovana vplétati trn
nevěrecké plytkosti, kterou se charakterisají
mělké a bezcenné povaby. V Čechách to bývá
již necbvalným zvykem, že si každá strana
přivlastňaje veliké maže, jimž nasazuje čapku
se svým odznakem a tomu platil náš protest.

(3) Naše odpověď fabrice ma mrza
čení českých mozků. „Čas“ odpovídá na
naši věcnou kritika Drtinových bladů znovu a
místo věcné polemiky pomáhá si opět — kej
klířstvím a prolhaností. Prý nám dokáže po

krybeotví na dvou případech. První příkladpokrytectví jsou prý naše slova: „Neví Drtina
na př. nic o mohutném vzepjetí národnostním
v Čechách již za doby Karla IV. a za vlády
syna jeho Václava IV.?“ Aby úskočné šejdíř
ství „Času“ ukázalo se v plném světle, otisku
jeme „důkaz“ Času, dle něhož prý jest naše
otázka pokrytectvím. Prý Obnova „svazuje pro
jednu myšlenku dvě jména; za Václava IV.
bylo vzepjetí národnostní, za Karla IV. nebylo;
naopak novější historikové němečtí podali dů
kazy, že na dvoře Karla IV. je vznik spisov
ného německého jazyka; naši historikové pak

IV. Starší katoličtí historikové libovali si uka
zovati, jaká je propast mezi elavnou vládou
Karla IV. a banebnou vládou Václava IV. Ny
nější poznali, že na toto chytráctví už nikdo
nesedá a proto budou 8 námi uznávat národ
nostní vzepjetí za Václava IV., jenže budou je

osunovat o půl století do zadu, aby se doba
arlova s ním svezla. To jsme nazvali ďábel

skou chytrostí.“
Na tyhle kejkle odpovídáme, 1) še má

Čas“ trochu krátkou paměť. Jak jsme již
dříve oznámili, balamutil „Čas“ své čtenářstvo
zbytečným povykem, jako bychom při zmínce
o době reformační měli hlavně na mysli osobu

Tímto podskokem chtěl honem
zalarmovati své voje do šiku proti Obnově. A
k tomu právě přivěsil pokrytecký povzdech:
„ĎábelskáchytrostI“

2) „Čas“ dokazuje buď největší nevědo
most snebo emělou prolhanost svým tvrzením,
že za Karla vzepjetí národnostního nebylo,

Dr. Kalousek píše: „Když obyvatelstva
českého přibývalo v městech, Čechové do
volávalise přirozeného právasvého
ve vlastní zemi, a ta král (Karel IV.) vystou
pil jakožto mocný rozsudí ve prospěch živla
odstrkovaného. Císař Karel vydal totiž nařízení
ku Prařanům, aby napotom právní pře u soudu

jejich jednány byly po česku a konšelé abyvydávali o nich české rozsudky; pročež aby
napotom pouzí Němci, kteří by česky neu
měli, nesměli býti konšely: jakož i aby
Němci zde přebývající dávali děti
své učiti česky.“

Ačkoli byl Karel po otci původu fran
couzsko-německého, s hrdostí vyznával, že po
chází po matce „ze vznešeného národa slovan
ského“, že jest „účasten ušlechtilého jazyka
slovaoského“; a že se v domácnosti Karlově
užívalo české řeči, na to jsou až příliš známé
jisté doklady. Karel nařídil též, aby synkové
kurfůřtů německých byli přivyučováni češtině,
poněvadž rada královská v Čechách jednala
tehdy také o záležitostech říše německé. Karel
ctil celou vřelostí svého srdce právě národní
svaté patrony, zakládal i v cizině kaple ku
poctě jejich, k nimž přiděloval české kněze,
aby česky kázali a zpovídali. Založil k poctě
národních světců klášter Slovanský, kde se
konaly bohoslužby vůbec v jazyku slovanském.
Opíral se rozhodně proti tomu, jestliže do kra
jiny české měl býti přibrán cizozemec a pou
kázal papežské etolici na národnostní uvědo
mění českého obyvatelstva, jež by prý proti

hlaku obratným tahem dokázal, že nově zalo

ženáé Nové město Pražské stalo se novou a
hlavní baštou českého živla v hlavním městě
našem. Zkrátka opakojeme po Kalouskovi:
„Čeština sa věku Karlova patrně počala do
máhati se všech těch čestných míst, která jí při
rozeně náležela a která jí dotad strojeně byla
zadržována.“ Karel podporoval též horlivě české
písemnictví; a že jako muž širokého obzoru
i jako císař německý a král římský byl též
příznivcem literatory německé a italské, tomo
by se mohl diviti pouze vlastenec šovinistický,
který úzkoprse vidí vše nejvzornější toliko za
domácí pecí.

3) „Čas“ tedy také rozhodl, že neznají
naši historikové českých listin z kanceláře
Karla IV. Na tenhle blud odpovíme nejlépe
citováním některých. Na př. Z 18. července r.
1843: „My Karel Pana Krale Czeskeho Prvo
rozeny Synu,Markrabie Moravsky, vasem, ktoz
tento list úsrzje nynieyssim v baduczym chczem
znamo byti. Ze przistupivsse przed nas mily
vierny otcze nasseho, y nassi, Richtarz a Con
sselee, y vsseczka obecz Miesstian Miesta
Wietsschiho Prazskeho, nass gsu pokornie pro
syli atd.“ — Ze 7. května r. 1861: „Karel
£ Bozij milosti Rzimsky Kral po vsseczky
czasy Rozmnozitel Rzijsse u czesky Kral. Zoamo
czinime vssem vnobecz, ze prohledagicz k mno
bym zasluhum dobrotivosti nam milých Parg
mistra Prziseznych y vssy obce Budiegoviz ..
atd. — Z 3. srpna r. 1366: „Karel Bozi Mi
losti Rzimsky Czysarz .. . znamo czinime, zo
GSmeod viernych nassich milych uplnie a do
czela spraveny, a zvlasstie od Pargmistra a
Consseluov nasseho Hlavnicho Miesta Praz
skeho, kterak velmi od davnych let giz prze
biehlich za slavnee pamieti niekdy Neyiasniey
ssiho ©Vaczlava Prvního Krale Czesskeho
Przedka nasseho atd.“ Jsou tyto listiny psány
po německu či po latinsku? — —

Karel IV. říkával Čechům v příčině uni
versity Pražské, jaž byla kulturním střediskem
celé střední Evropy: „Až vzrostete ve vědách,
vy budete páni a dědici; sečkejte maličko.“
Snad se tak vyjádřil proto, že Čechové o to
nestáli, aby na té universitě, jejíž členové
z počátku většinou z Němců se skládali, jed
nou sám národ český panoval?

A bude-li potřebí, uvedeme ještě nové
doklady, jak Karlem IV. vychovaní Čechové
již za jeho věka a 8 jeho vlastní podpo
rou domáhali se horlivě práv svého jazyka a
jaký respekt ka své národnostizjednávalii za
hranicemi.

Ani nám nenapadlo něco slevovati k vůli
některým ignorantům na dosavadním našem
názora o době Karla IV. a Václava IV. Majíce
před očima příliš zřejmá fakta, rozhodně ne
musíme státi o to, „aby se doba Karlova svezla
s Václavem IV.“

My naopak důrazně tvrdíme, že národ
nostní vzepjetí z doby Václava IV. jest toliko
samohybným pokračováním ideí za Karla IV.
Česká intelligence již při smrti Karlově vy
spěla národnostně dostatečně, než aby potře
bovala ješté raky, která by ji stále vodila. A
že Václav IV. vlastním rozhodnatím, o vlastní
vůli nevykonal pro národnost naši ani čtvrtina
toho, co českým lidem nazvaný Otec
vlasti, o tom jsme ochotni hovořiti dále.
Doba Václavova tyla z toho, čemu Karel IV.
základy položil. Z tohoto našeho vyjádření pa
trno, že jsme neobmýšleli žádné chytráctví,
poněvadž ho není pravdě potřebí. — Příště
ukážeme ještě líp, kolik licoměrnosti a sofi
stiky dovede „Cas“ vpraviti z nedostatku dů
kazů do své polemiky. Povíme si totiž o těch
náboženských bojích za doby reformace, o nichž
»Čas“ zase jen dle svých úzkoprsých dogmat
rozumnje, znovu některé zajímavosti.

(3) Nevá kniha za balamucení če
ského lidu. Pověstný professorHáckel z Jeny
vydal „vědecké“ spisy, jichž hlavním účelem
jest podrývání křesťanské nauky. Háckel za
stává tvrdošijně nadále již přežilou a vědecky
vyvrácenou domněnka o původu člověka z 0
pice, mlaví o daši, o stvoření ve smyslu proti
křesťanském, atd. Vážní učenci dokázali, že
Hůckla nevede k jeho pracím vážná touha po
vědě, ale fanatická zášť proti všemu křesťan
skému. Nad to bylo Hůcklovi dokázáno, že
z nedostatku důkazů se dopouštěl ve svých
strannických úvahách docela i smělých pod
vodů. Na př. v díle „Přirozené dějiny stvoření“
uveřejnil vyobrazení psa, opice a člověka.
Ovšem tyto zárodky valně se od sebe liší. Ale
aby Háckel přece „dokázal“, že jsou vlastně
stejné, pomohl si jednoduchým, ale až příliš
drzým způsobem. Ke všem třem vyobrazením
totiž použil jediné rytiny. Podvod Hácklův
vyšel na jevo tím, že byla na rytivé vada,
která shledána ovšem stejně na všech třech
vyobrazeních. Učenci pro tento podvod klepli
šarlatána důkladně přes prsty, podvodník se
nemohl jinak vykrontiti, ale odvažuje se bala
matit dále; vždyť ví, že celá řada nedočkavých
jízlivců čeká dychtivě, aby mohla zatleskati
kterékoli protikřesťanské domněnce, Dal dovo
lení, aby anglický nakladatel jeho díla vyne



cbal v anglickém překladě myšlenky „boho
slovce“ Baladina, poněvadž prý jeho vývody
jiš neobstojí před moderní kritikou. Toto do
volení dal chytrák Hůckel proto, že v Aoglii
pošetilost Saladinovou dobře znali. Jinak však
si počínal ku čtenářatvu německému; v tom
totiž vydání německém, které vyšlo brzy po
překlsdu anglickém, obřívá Háckel protikře
stanské povídačky Saladinovy dále; opakuje
ty pošetilosti, ačkoli je byl před tím odsoudil.
Kde je tady vědecká poctivost? Zdaž
možno věřiti takovému Šarlatánu, že aspoň
ostatní jeho výpady proti křestanství jsou vý
ronem poctivé vědecké anaby?

Anglický professor Tasker důkladně po
svítil na nepoctivé kejklířství Hůcklovo. Ně
mečtí vážní ačenci odříkají se spolku 8 ním.
Berlínský professor Seeberg napsal ve své
knize „Na prahu 20. století“: „Rok 1899 při
nesl Hůchklovy „Záhady světa“ s jich mělkým
materialismem, sprotikřesťanským fanatismem
zaryté nevědomosti. Na knize není nic záhad
ného leč to, že byla napsánaa nalezla čtenáře.
Je více zpátečnictví, než si kdo myslí, které
se tváří jako pokrok.“ — Paulsen píše ve
„Pbilosophia militans“: „Četl jsem 8 žárem
studu tato knihu, se stadem nad stavem všeo
becného vzdělání a filosofického vzdělání na
šeho lidu. Že taková kniha byla možna, že
byla napsána, tištěna, kupována, čtena, že byla
provázena obdivem, že jí lid mohl věřiti, lid,
z něhož vyšel Kant, Goethe, to jest bolestné.“

I někteří čeští protivníci naší církve od
suzují šarlatánství Hácklovo. Dokázané pod
vody Hácklovy však nikterak nevadily „po
krokové“ ©Samostatnosti, -aby vydala spis
Hácklův „Zábady světa“ v českém rouše. Tedy
Hajnova Samostatnost vědomě spolupůsobí
k balamocení lidu. Nu, aspoň z toho bude
kšeft! — Sociální demokrati, kteří vydávají
zpoustu křiklavě podvodných brožurek, vyberou
z překladu „nejříznější“ místa, vpraví je do
laciné brožarky a počnou „avědomovati“ po
pletené davy prolhanostmi novými. A proč by
tak nečinili? Vždyť list českého poslance a
doktora práv, Baxovy „Radikální Listy“ ze dne
29. dubna nazývají beze všeho rozmyslu
Hácklův šmejd proslulým dílem, které prý
„čtenáři poskytne nevyčerpatelný (!) pramen
poučení.“ — Pěkné poučení! Akademický or
gán Baxův místo přemýšlení, místo vyslechnutí
odborných zaalců jednoduše nadšeně chválí.
To jest pohodlnější než lámat si hlavu sku
tečnou vědou.

(3)Socialistická svoboda. Socialistická
„Rovnost“ píše o událostech prvního máje
v Brně mimo jiné: „Ještě jeden „budíček“ ne
smíme zapomenonti. Soudruzi typografové a
k nim četně se přidruživší jiní soudruzi šli
„baditi“ z hlouposti typografy v tiskárně po
božného „Hlasu“, kteří nechtěli první máj
slaviti. Před tiskárnou došlo o 7. hodině ranní
k hlačné demonstraci, na dvéře tiskárny při
bita velká bota, odznak to málo počestného
cechu typografických ševců. Po demonstraci šli
účastníci provázeni silným oddílem policejním
městem a demonstrovali ještě před c. k. dvorní
tiskárnou.Zatčen nebyl nikdo. Stavební
dělníci vynutili zaražení práce na některých
stavbách, kde se ještě pracovalo, cihláři způ
sobili zaražení práce v několika cihelnách.
Všechny považovaly za povinnost (I) působiti
k tomu, aby klid práce byl pokad možno úpl
ným, což se jim též v plné míře zdařilo“ —
Tolik dle referátu „Rovnosti“. Kdyby takhle
násilně někdo z jiného tábora nutil socialisty
k „povolnosti a solidarité“, způsobili by povyk,
až by uši zalehaly.

Politický přehled.
Politickou událostí jest odstoupení mimi

stra železnic dr. Wittka, Odchod jeho vynutila
ei vlastně posl. sněmovna, ježto ministr bez
jejího vědomí překročil rozpočet na stavbu
alpských drah. Jím padl opět jeden sloup by
rokratického ministerstva Kórbrova, které Ra
konsku nijak neposloužilo. Nástopcem jebo
jmenován prozatím odborový přednosta Vrba.
— Poslanecká sněmovna sešla se opět dne 3.
května. Mino.předseda bar Gautsch dosud ne
mocen. Social. demokraté přišli do sněmovny
na znamení radosti, že klub jejich rozmnožen
o nového čl. poslance Resla. Finanční ministr
podal osnovu zákona o prodeji vojen. nemovi
tostí v Praze, ministr orby o změuě kutacího
zákona, nato pak po pilném návrhu poslance
Malíka jednáno o celním tarifa. Mladočeský
klub usnesl se blasovati proti celnímu tarifu.
— Hr. Golachowski byl v Benátkách návště
von u ital. ministra zahran. záležitostí; tu prý
se stalo dobodnutí o důležitých otázkách. —
Král saský přijel do Vídně, kde uvítán císa
řem a arciknížaty. — Konečně tedy po opěto
vané třikrát doplňovací volbě zem. poslance
za venkovské obce okresu alánsko-velvarského
zvolen český agrárník Landa 2679 hlasy, mla
dočeský kandidát Munzar dostal 2086 hl.

Také uberský eněm zahájen 3. května;
na denním pořádku jest adresoní debata.

Obávané dni velikonoční a 1. květen
v Rosko přešly dosti klidně. Očekávaná revo
lace aneb aspoň veliké bouře, jak se v cizině
bádalo, vůbec se nedostavily. Jádro ruského i
polského obyvatelstva v celé říši chovalo se

měst v roském Polsko jako ve Varšavě, Lodzi
a Kališi, kde ei sabouřili jen židé a socialisté,
vlastní to anarchisté a nihilisté. Při těchto vý
tržnostech zabito prý mnoho lidí. Socialisté
v ruském Polsku hlavně na podnět z Německa
vyzývají ku všeobecné stávce. Car odpustil
rolnictvu další splátky povolených půjček za
neúrody, spola vydal prohlášení, že 80 staro
věrci, sektáři i římsko-katolíci mohou svobod
ně dle svého učení řídit. Rovněž Mobame
dánům povolena náboženská svoboda.

Král anglický Eduard opět byl návštěvou
v Paříži, kde vešel se i s presidentem Lou
betem.

Na mandžarském bojišti jeví se na obou
stranách větší činnost, ježto se Rusové i Ja
ponci opět zotavili. Ruské vojsko zahnalo Ja
ponce s pěti postavení, načež se zmocnilo mě
sta Tankhosianu. Japonci posunuli síly své až
na samé Mongolsko, Rusové pak snaží se pře
kaziti postup japonský proti Vladivostoku. O
loďstvu baltickém ve vodách moře Číoského
nelze se dopátrati věrobodných zpráv. Dle
jedněch epojil se až Rožděstvenský s loďstvem
Nebogatova, dle jiných ještě se tak nestalo.
Loďstvo raské rozmnoženo prý i několika lo
děmi v Americe zakoupenými, tak že by mělo
nad japonským ohromnou převahu; i 0 japou
ském loďstvu nic neslyšeti.

Dr. Pacák o náp. biskupu Dru Deu
bravoví v záležitosti úpravy komgruy.
Předseda poslaneckého klobu českého na radě říšské,
p. Dr. B. Pacák, aveřejnil v nedělních „Národních
Listech“ toto osvědčení: „V č. 114. ctěného lista
vašebo ze dne 26. dubna t. r. přinášíte otisk z časo
pisa moderní kat. intelligence „Bílý Prapor“, jenž
zoí: „Králobradecký biskup Dr. Doubrava poslal vy
vikejícímu českému poslanci dra P. list, v němě ho
žádá, aby klub hlasoval proti goiuguenálkém a žádal
jen decenálky.“ — Poněvadě ve věci kongrnální p.
biskap Dr. Doubrava mi psal, konstatují v zájmu
pravdy na základě veškerých dopisů p. biskupa Dra
Doubravy: rosbodně není pravda, že p. biskap Dr.
Doubrava žádal, aby klab blasoval proti gaingaenál
kám a šádal jen decenálky. Věc se má ve skutečnosti
takto: Při rozbovorau o kongruálních poměrech žádal
jsem p. biskupa Dra Doubravo, aby mně laskavě sdělil
názory v kněžetva o úpravě kongroy panující. Pan
biskup ochotně a laskavě veškeré tyto názory obšírně
mi sdělil a já je v opisu přikázal klubovnímu refe
reutovi o úpravě kongray p. dra Prašákovi i neměl

kongruy pracovali. V těchto elaborátech uvedeny jsou
veškeré možnosti a oventaality, effekt decenálek i
guinguenálek, jak při takové práci jest přirozeno, ale
připojen jest k ní konečný úsudek biskopův, jenž do
slovně zní: „Vzhledem k tomu, že periodické alu
šební příplatky dějí so v obdobích Gletých z pravidla
ve všech úřadech, budiž i duchovenstvu povoleno pět'
letí sa tarnas přídavku a sice po 200 K v každém
pětiletí bez rozdílu zda to kaplan či farář a s tou
mezí, že bude takových příplatků nejvýše osm“ —
To jest citováno z lista p. biskupa Dra Doobravy.
Dokládám, že v těchto jeho listech stojí ještě dále:
„Mám za to, že bobdá za krátko nadejde cbyíle, kdy
utěšenější parlamentní poměry dopustí, aby mimo jiné
nalebavé věci i kongrua dostala se v říšské radě na
přetřes a po zásluze dosáhla úpravy co nejvydatnější ..“
a pokračoje dále: „kéž jen najde se pramen co nej
vydatnější, aby vřelost snah zjevila se také finančním
výsledkem.“ — Mobl bych tím končit, neboť vyvrací
se tím úplně zpráva časopisu „Bílý prapor“. Dokládám
jen, že jsem a deputací o této věci nemluvil a že
jsem jí také psaní p. biskupa Dra Doobravy okázati
odepřel, ač toho nyní lítuji, poněvadí deputace byla

by se přesvědčila o opaku svého tvrzení. Ve zprávě
ovšem se netvrdí, že jsem to deputaci řekl, ale já to
podotýkám jen proto, že ze slovosledu by ne tobo
někdo mohl domýšleti. Předpokládám, že depntace na
základě nosprávných zpráv k úsadku dospěla, jaký
uveřejněn jest v časopisu „Bílý Prapor“. Lituji velice,
fe, když máme vlasteneckéhbo a spravedlivého biskupa
v Hradci Králové, bezdůvodně se na očj útočí a še
se k tomu užívá nepravých důvodů. Dr. Bedřich Pacák.
Na Horách Kutaých, dne 29. dubna 1906.

Trápení jest neštěstíse stránky jedné, ale
káseňse stránky druhé. Nebýtúlrap, nejlepšíčást
lidské přirosenosti spalaby spánkem hlubokým.
Někdyse člověkusdá, še musrdce pubá, a satímseprobousíknovémuŠivolu.

Smiles: Karakter.

Zprávy místní a z kraje.
J. B. MH.náp. Dr. Josef Doubrava

vydal se z Hradce Král. ve středu odpoledne na vi
sitační cestu do vikariátu kosteleckého. Visitaci a
udílení sv. biřmování započal v Brandýse n. Orl.

Ve schůzi městské rady hrálevé
hradecké dne 25. t. m. neneseno: UpozorněníÚ
střední jednoty českých lékařů královetví Českého,
markrabství Moravského a vóvodství Slezského Da

raktické kursy, jež sřízeny mají býti při fakaltě 16
ařuké a větších nemocnicích venkovských, vzato bylo

Hradec
Králové se požádá, aby elošila na ni připadající podíl
k seplacení nových věšních hodin na větši kostele

— Schváleno bylo zšízení novébo
tyčkového plota kol zahrady v jatkách. — Panu A,
Pokornému, mistra kominickému, uděleno bylo poro
lení ku zřísení eplachovacího záchoda a připojení od
padního potrubí na aliční kanál. — Pana K. Štěpán.
skéma, mejiteli doma, uděleno bylo povolení ku zří
sení výkladní skříně ne domech jeho čp. 76. a 77.—
Paní Marii Faitová uděleno bylo povolení ku pata
vení nového dvoupatrevého domu na parcele číslo 4.
v bloku U. — Pano J, Jelínkovi uděleno bylo povo
lení ku znovapostavení shořelé dílny v bývalé továrně
Lhotově. — Tělocvičné Jednotě Sokol ade propůjčeno
bylo městské divadlo Klicperovo k mapořádání alav
nostního představení na den 1. července t. r. — O
hlásí se okresnímu hejtmanství, de se počalo s pra
cemi ku zřízení rybníka Plachty a še ue zamýšlí jej
nepustiti a požádá se, aby na pozorování hladin
spodní vody vyslalo experta. — České Basadě v Ústí
n. L. udělen byl příspěvek. — Vzata byla na védomí
zpráva technické kanceláře o žádosti pí. Anny Šteff
kové za svolení k adaptacím v domě jejím v čp. 145,
— Od vpolku pro blaho „Epileptiků“ v Prazs vyžá
dají se stanovy a výroční zprávy. — Zpráva o stu
dentských noclehárnách za rok 1904 vzata byla na
vědomí. — Schválena byla adresa k jabilen 70letých
narozenin J. J. Kristiana knížete a Lobkoviců —
Jedna podpora prodloužena byla na doba jednoho
roka a poakázány byly některé účty k výplatě. —
Ve schůzi dne 1. května asneseno: Oznámenísprávy
ústředních jatek zde, že pan Boh. Hutla, uzenář, opět
nepředložil zásilku uzenářského zboží k prohlídce oa

jeko. postoupí se c, k. okr. hejtmanství. — Vyzvánínáhradě výloh spojených s přestěhováním kabinetu
pana řediteje c.k. gymnasia zde při provádění adap
tací v koleji jesniteké státní pokladně wenevyboví—
Vyhověno bylo částečně paní Čibákové ze Skutče vo
příčině dodávání dlažebního kamene. — P. F, Hlávka,
majitel lázní, se požádá, aby podaloffertu stran do
dávání koupelí pro chudé. — Technickékanceláři se
uloží, aby sestavila seznam interrosentů, již súčast
nili by se komisee odbývané v záležitosti předláždění
ulic ve starém městě — Firma Bromovaký, Scholz 4
Sohr se vyzve, aby předlošila offerty na úprava zá
bradlí na nábřeží Orlickém u tržiště pro dobytek. —
Na :tavba silnice z Předměřic do Světí obstará se
dovoz kamene za K 67-20 na účet chudobince. — P.
Jaroslava Oshbmovi uděleno bylo povolení k obývéní
novostavby jeho na stavební parcele č 15. v bloku C.
— P. Janu Vocelovi, hostinskému „u Černého koně,“
uděleno bylo povolení k postavení zahrádky před
hotelem „Černý kůň“ na rok 1905 za poplatek K 6.
Podá se stížnost za vyměření poplatku ze emlouvy
o prodeji pozemku pro stavbu ieraelitské synagogy.
— Organisovanému dělnictva odepíše se poplatek sm
plyn spotřebovaný při divadelním představení dne 30.
dubna t. r. pořádaném. — Paní Františce Riemrové
ce uloží, aby ihned opravila postavení plotu kolem

pozepna své kolny u Střebše, — dle předpisu jí obcíaného.

Slavnost ma Rošberka a přílešitosti
přenesení obrazu Panny Marie Pomocné z chrámu
Marianského v Hradci Král. vydařila ee v neděli
odpol. nad očekávání. Pochmurné dopoledue jevilo se
sice v dešti a blátě, než odpoledne rozehbřálo se
slunce až milo. Průvoda z cbráma Panny Marie
účastnilo se nesčetně obecenetva i z dáli, které také
u kapličky na Rožberku se zájmem vyslechlo úchvatné
kázání známého řečníke dp. Al. Jemelky T. J. Slav
ností touto započata vlastně májová pobožnost, jejíž
první den skončen pošebváním v chrámu Panny Marie.

Osobní. Vidp. dr. Ant. Brychta, kanovník
kathedrální kapitoly v Hradci Králové, pro své zá
sluhy o obec Velkou Střítež jmenován tamním čest
ným občanem.

Úmrtí. Zdejšíhokanovníkakatedrální kapitoly
vedp. Ant. Pogertha stihla bolestné rána úmrtím savo

bodné sestry jeho Anny Pogerthovy. Soustrasť, kteráprojevena vadp. kanovníkov: z mnohých stran, jakož
i to četné účastenství při pohřbu dne 2. května jistě

přispělo k zmírnění bolesti vedp. kanovníka. — Naražském Předměstí zemřel 29. dubna t. r. po dlouhé
nemoci, saopatřen av. svátostmi, pan Václav Láňár,
Hd. učitel ve výslnšbě, v 73, roce věku svého. Pohřeb
konal se 1. května na hřbitově Kuklenském.

z průmyslového musea v HradelKrálové. V neděli ukončena byla výstava moder
ních knižních obálek, předsádkových a potahových
papírů a vzorných prací z knihařských karsů ns
technologickém museu r Praze. Pro knihaře a grafické

živnosti Erle mnoho novinek a popudu k uměleckéúpravě knihy. Výstavu navštívilo celkem as 1078osob.
— Ve čtvrtek dne 11. května ukončen bude cyklns

řednášek odborně vzdělávacích přednáškou. p. inž.
b. Urbana „Ofotografii v moderním průmyslu re

produkčním“,ktorá elibuje býti velice sajímavou. Pan
přednášející doloží přednesené thema ukáskami z prak
tického provádění a sice nejen reprodukcemi, alei
příslašnými štočky a růsnými postupy grafickými. Ve
škeré akásky sůstanou i příští dny po přednášce až
do neděle dne 14. května přístupny volné návštěvě
obecenstva v čítárně prům. masea, — Čítárna prů
myslového muses navštívilo v měsíci dubnu v 5 ve
čerech 383 osob, jimě vydáno na 286 žádanek 117 odb.
spisů a 145 předlohových děl s více než 7650 předlo
hami. Domů zapůjčeno 112 osobám 131 odborných
spisů a 746 předlob, do okolí do 10 míst 18 odb.
knib a 689 předloh. — Za přispívající členy musea
přistoupili al. T. Vocásková, učit. s p. Jos, Pilnáček

Jun. zde. Museum účastno je na výstavě vyšívek skrajek v rak. museu ve Vídni větěí koliekcí paličko



vasých krajek žambereckých, ješ budí svým dokona
lým provedením značnou pozornost.

Na všeobecné průmyslové škole po
kračovací v Hradci Králové byl zakončen
letošní -školní rok v neděli dne 30. dabna výstavou
grafických prací dákovských a věcí modelovaných.
Výstava byla hojně navštívena. O 11. bod. shromášdilo
se žactvo v rýsovně, kdež p. ředitel R Brantovský
uvítal hosti, p. místodršitelského radu Heř.Steinfelda,
p ředitele ©. k. odbor. zámeč. školy Lad. Haněla, p.
ředitele měšť. školy Jos. Kulíře a pp. členy školního
výboru, oslovil žactvo a podal některá nejdůležitější
data o škole s provolal Jeho Veličenstva jakožto
ochránci všeho školství českého „slávo“. Po té p. fe
ditel Haněl promlavil delší řeč k šactva, v níž po
ukázal k trojí době v životě sivnostníka, učénic 6,
pomocnické a mistrovské, a dovodil, že první£ nich,
doba učenická, jest pro učně nejdůležitější, ježto tu
běží o to, aby si učeň osvojil jak řádnou řemeslnou
dovednost, tak i potřebné vědomosti, zračnost v kre
slení nebo rýsování, nejpotřebnější znalost živnosten
ských počtů a účetnictví, znalost látek, technologii,
nejpotřebnější znalost živnostenských sákonů a drubů
písemností; nevědomý řemeslník byl by za našich
dnů oršem úploě stracen. Po té byly rozdány pilným
učňům odměny jakožto čestné dárky. Vydržování školy
utálo v r. 1904 téměř 8000 K, jež se ubradily pří
spěvky státu, země, obce a různých korporací. Celkem
bylo zapsáno 274 žáků, z nichž 250 sotrvalo až do
k.nce škol. roku. Prospěchu výborného dočinilo se 23
žáků, chvalitebnébo 68, dobrého 81, dostatečného 46,
nedostatečného 34, netříděno zůstalo 24 žáků. Sbor
ulitelský skládal se ze 14 členů Z koihovny žákovské
vypůjčilo ai v tomto roce 137 žáků 2436 knih. Bylo
by jen žádoucno, aby zákonitým nařísením byly ho
diny vyučovací přeneseny na některé odpůldne všední
místo neděle a večera.

Zábava v Adalbortima, již minuloune
děli pořádala Jednota katol. tovaryšů královébra
deckých, přivábila vybrané obecenstvo. Fredrova ve
selobra „Tři doktoři“ sehrána živě, s porozaměním.
Pan Beránek, známý komik, jako vědy i tentokrát
úlohu svou provedl omělecky, a ostatní sl, Novohradská,
sl. Černá, sl. Davidová, pp. Martinec, Karásek, Ve
selý a Černý směle přispěli k zdařilé souhře, třeba
z vich někteří byli sačátečníky. Po divadle byl kon
cert tamborašský atakó smyčcový (i v meziaktí), který
zolášť vynikl precisností, začež ovšem přední dík pří
sluší dirigenta dp. Gynrkoviczovi

Prvmí máj tentokrát opravdu objovilseve
vší kráse. Prvního a drahého května slance zazářilo,
jakoby snad bylo už prostřed léta (19'/,R*). Aco v přírodě
předcházejícím chladnem bylo zaraženo, jako kouzlem
se vybavilo. Ve dvou dnech oděly se stromy zelení,
třešně obaleny květem a ostatní ovocné stromy po
malu závodí s třešněmi v květu; uš i akát v roze
apalosti zdobí ss zeleným šstem. A občanstvo do sy
tosti kochá se krásemi májových dní.

aby si v čarovný večer před sv. Filipem a Jakubem
nezatočila bořícím koštětem. U Hradce Králové točily
se „čarodějnice“ na návrší od Zámečku k Nov. Hradci
Králové, a míhající se „čarodějná světla“ v širším
okolí za jasné noci věra působila na posorovatele
zvláštním dojmem. Zapadá všek pomalu pálení čaro
dějnic, ježto úřady právem staví se tomu v cestu.

Krása náměstí Žlškova v HradciKrá
lové jeví se už nyní, ač zbytky se sbořených a shu
řelých kolen dosad nejsou odatraněny. Úprava parčíku
pokračoje. Rozkoší jest pohled na zelenající se nový
koutek, jemaž zvláštní ozdobou jsvn vyvýšeně se sklá
nějící městské zabrádky, jenže do této krásy upro
střed vmeteny dvěma zahrádkami zobyzdující skvrny;
pravá spousta ne nich - kamení a všelijském smetí.
Ten nejposlednější baráčník styděl by se za tak opra
vený svůj majetek. Snad se majitelům Nřozkošných“
zebrádek z povolaných míst dostane esthetického poačení.

Labe se májovým slunéčkem také rozehřálo.
Spousty sněhu v Krkonoších teprve nyní ukazují
stopy v Labi, které ve čtvrtek vystoupilo 2 m nad
normál. Orlice jest klidnější, ta se vybouřila už v dubnu.

Přerušená schůze obec. zastupí
telstva. Ve středu odpol., sotva že započala schůze
obec. zastupitelstva královóbradeckého, raněn byl
mrtvicí schůzi přítomný účetní měšť. pivovaru a člen
obec. zastap. p. J. Udalrik, ve stáří 42 roků. Následkem
toho schůze obec. zastupitelstva přerašena a odložena.
V bezvědomí donesen domě, kde o 9. hoj. večer
dokonal, nenabyv ani vědomí. S nelíčeným 800
citem oznamojeme odchod tohoto skromného muže
a vzácnými vlastnostmi. Sám jsa šťasten v útulné do
uácnosti ve společnosti něžné choti a roztomilé Mi
ládky, rád štěstí své adílel i s jinými, Jak jednotlivci,
tak dobročinné místní spolky a sdružení ztrácejí v něm
vždy ochotného přispívatele. — Nevnucoval 8e,8 přec
nestrojenáupřímno:t,obdivohodnáochotaa nezištnost
otvírala mu srdce všoch. Svědomitost v úřadě získala
mo všeobecnou důvěro a což zvláštního: málo ne

přátel. Pohřeb koná se vaobota o 3 hod. odpol. R. i. p.
Místní odbor českoslovamské ob

chodmické besedy v Hradeli Králové
řádá v neděli dne 7. t. m. poučnou vycházku do

miřic za účelem problédautí tamější továrny na ocet
a likéry, a lihovara firmy Ad. Ed. Malborg a syn.
Odjezd vlakem v 1 hod. odpoledne. Hosté vítániI

Řádná schůze okres. zastupitelstva
královébradeckého koná ee v sobotu 6. května o 9.
bod. dopol. v zasedací síni Okresního domu,

Panorama NárodníJednoty Severe
české v Hradel Králové. Přebrásnoukolekcí
„Severoitelská jezera“ tento týden vystavenou bade
uzavřena druhé zimní oaisona penoramová. Výbor
odboru děkuje všem příznivcům panoramata se pod
poru a bojnou návětěvu, kterou docílen byl pěkný
finanční výsledek ve prospěchčeských menšin a prosí
všecky P. T.návštěvníky, aby všickni do jedaoho

išli se rosloučiti s panoramatem a osvěšili se po
ledem na čarovné krásy proslolých jezer soveroital

skýcb: Lago di Como, Lago Lugano a Lago Maggi
ore, apočívajících v klínu borekých velikánů.
sříti rázovitá městečka italská, jakoby přilepené na
zelených srázech, v bojné nádheře jišní vegetace, idy
lické kláštery na skalních výběžcích nad jezerem, ši
rou bladinu jezer ve žhoucím výsluní, v ponurém
soumraku s při divakrásném východu slunce, Como,
Bellagio, Lugano, Pallanza, Isola Bella, Locarno a j.
Panorama bude uzavřeno v neděli dne 7. t. m. 0 8.
hod. večerní. Nová saisona bude zahájena dnem 15.
září t. r.

Zálošní úvěrní ústav vHradci Král.
Za měsíc duben 1905 uloženo v poukáskách poklad
ničních K 61640 '-—, na kníšky vkladní K 1,648.68091,
úhrnem 2,266.080'91. Vklady zúrokují se ode dne
vložení do dne vybrání 4 proc.

Záložna v Hradel Králové. Výkazze
měsíc duben 1906. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,465.341:13, vloženo běbem měsíce K 124.900*65, vy
bráno K 180.105 86, stav koncem měsíce K 1,460.13692,
Stav půjček počátkem měsíce K 1,269.456-38, půjčeno
během měsíce K 119.547-—, splaceno K 88.341-00, stav
koncem měsíce K 1,290 66229. Počet účtů 2496, re
sorvní fondy K 124.404'99, závodní podíly K 66.529'91,
pokladní obrat K 962.514*52.

Organisace českého divadla ma
vemkově. Minolý čtvrtek konala se v Hradci Král.
schůze zástapců měst Hradce Králové, Pardubic,
Cbradimě, Litomyšle, Jičína a MI. Boleslavě, na níž
jednáno o zřízení řádné a stálé divadelní společnosti
pro okrub několika měst. S myšlénkou tou zvláště
soublasí Hradec Kr, Chrudim, Pardubice a Litomyšl;
přibráno bade ještě jedno město. Na to se zřídí
ústřední divadelní komise a vypíše konkurs na místo
ředitele. Saisona bnde trvati 7—8 měsíců a repertoir
zahrnovati bude činohra, op ru i operetu,

Překvapení při obědě. ZdejšípanMacák
pochutnával si ua Čočce e vajíčkem. Řízne do žloutku
a ta div divoucí — nalezl v něm zcela malé vajíčko

svící vajíčka vrabčího. Podivná hříčka přírodyl Na
posledy snad až budou snášet vejce sama nová va
jíčka — a slepic nebude potřebí!

Nezbednost mládeže školníleckdysbývá
předmětem vážného rozhovoru. Jaký to bude jednou
svět| Ovšem, mládeži bujnost jest vlastní, bez živosti
nelze si dítě ani myslit. Jde jun o to, aby se adržo
vala v mezích. Často i kolem Hradce viděti děti, jak
házejí kamením na strom, jak pronásledují pea, jak
se různým ubožákům posmívají, ale z dospělých
mimojdoocích málokdo si počínání dětského všimne.
Co mi po tom, pomyslí si a jde zase dál. Mnohdy
stačí vlídné napomenutí a dítě nezbednosti hned za
nechá ! Nedivme av pak, že mládež nezvedená,

Z Dašile. Na podnět katolické hospod. besedy
„Svornost“ v Dašicích bylo v sobotu dne 29. dubna
t. r. slonšeno ve farním chrámu Páně Panny Marie
o 8. hod. ranní slavné zpívané reguiem za zesnulého
velikého biskopa a Slovana Dra Josefa Jiřího Stroas
mayera. Smatečním slažbám Božím byly přítomny de
potace samosprávných úřadů, všech téměř místních
epolků, školní mládež a hojně obecenstva. Dne 1.
června pořádán bade na poctu téhož velikého biskupa
katol. hosp. besedou „Strossmayerův večer“,

Slavnost vysvěcení novostavbykrál.čes,
zem. střední hospodářské školy v Chradimi konati se
bude v neděli, dne 7. května 1906,

Přehlídka a odměňování plemon
méhe skotu. Družstvo na zvelebeníchovudobytka
okr. Opočenského pořádá v neděli dne 28. května roku
1906 « Opočně přehlídku a odměňování plemenného
skotu. Táž zabrnovati bude plemenný materiál sim
menský, čistokrevný, křížený, a domácího chova, ná
ležející členům družstev, jakož vůbec veškerým cho
vatelům skotu v VI. odměňovacím obvodu, sostáva
jícím z okresů: Králové Hradec, Jaroměř, Skalice,
Úpice, Náchod, Nové Město n. M., Opočno, Rychnov
p. Kn. a Kostelec n. O., kteří skot ten ku přeblídce
v čas, t. j. do 16. května 1905 u předsednictví oblá
sili; na později došlé přiblášky nevezme se ohledu.
Tiskopisy pro přihlášky na přehlídku zašle předsed
nictví ihned na požádání. Příhon dobytka na výsta
viště počne o 7. hodině ráno. Přehlídka bude otevřena
o 9. hodině dopol. a končí k 6. hodině odpol, slav
nostním rozdílením odměn. Téměř veškeren akot vý
stavy této jest vlastního chovu a poskytne příležitost

porovnati výsledky dochovu domácího, čistokrevného
a kříženého dobytka s kusy původními. Při přehlídce
této naskytuje se vhodná přílešitost ku koupi čistokrev.

plemennébo skotu simmenského. Páni E oabelése žádají, by si k přehlídce dobytčí průvodní listy
opatřili, a sice pro kusy prodejné zvláště. Odpoledne
na výstavišti koncert a baffot. Čistý výtěžek věnuje
se k účelům národním. Vstupné na výstaviště i do
konceru 50 hal. za osobu. Katalog bude prodáván u
kasy výstavní.

Z Romova. V pondělí velikonoční 24, dubna
sohral zdejší Katolicko-socialně vzdělávací spolek di
vadelní kus „Manšel v base“. Přes to, že hra sama
jest velmi dlouhá a že v ní vystapovaly síly, z nichž
mnohé byly na jevišti poprvé, provedena přece k úplné
spokojenosti veškerého obecenstva. Že byla hojná ná
větěva, nemálo také přispělo přísnivé počasí, které
v týš den bylo dosti ustálené. Spolek připravuje na
květen přednášku, k níš pozváni byli ci p. V.
Myslivec a p. rolník Šafránek.

Z Lanškromma. (Restaurace| děkanského
chrámu Páně.) Tak konečně po mnoha letech sastkví
se náš děk. chrám Páně sv. Václava v nové kráse.
Nač se mnosí po léta těšili, ale nedočkali, stane se
letos. Jak se dovídáme, bude tento starodávný 8 va
lebný stánek Boží důstujně a důkladně opraven a sice
munificencí nejjssnějšího kníšete Pána Janaz Lichten
šteinů, patrona téhož, jakož i z příspěvků zdejších
farníků a města. Kostel tento, před válkami husitskými
zasvěcený nejbl. Panně Marii, byl od biskupa lito

myšlekého Alberta ze Šternberka darován řeholoím
kanovníkům sv. Rafa, kteří u kostela sv. Miknlášo
(nynější chrám sv. Maří Magdaleny) měli své kolle
gium. Stelo se tak na prosbu arcibiskupa magdebur
ského Petra Jelita, rodáka z okolí lanškroanského,
který jiš dříve dotčeným klášterníkům kollegiam u ko
stela sv. Mikoláše vystavěl. Po' válkách husitských,
ve kterých starý klášter vzal za své, vystavěli si ře
holní kanovníci zvaní Aagustiniáni při farním chrámo
nové kolleginm i nynější chrám. Gotické presbyterinm
pochází z bývalého kostele klášterního, čemuž evědčí
Úvodní gotické klenutíi opěrací pilíře venku. Bobužel
oď chrámová vystavěna ve sloba renaissančím, jakož

i poboční marianská kaple z r. 1053. Hlavní záslabu
o znovazřízení této svatyně má náš nynější ndp. biskup
Dr. Josef Doubrava, který svou intervencí u nejjasněj
ího knížete Pána z Lichtenšteinů již tak natnou re
stauraci vyžádal a urychlil. Jemu tedy na prvním
místě jsou osadníci vděčností a láskou zavázáni. V pre
sbyteriu bude postaven nový hlavní gotický oltář, zasa
sena nová okna v gotickém slohu s katbedrálním sklem
a umělecké malby na stěnách budou provedeny. V po
stranní kapli bude postaven nový marianský oltář se
vochou blahosl. Panny Marie Lurdské, celý pak kostel
vade přiměřeně vymalován. Dne 30. dubna odbývány
k děk. kostele poslední bohoslažby, Nejsvětější v prů
bodě odneseno do kostela av. Magdaleny a prvním
světnem 8 restaurací započato.

Patřile by také u más! C, k. okresní
školní rada v Hranicích na Moravě oznámila všem
správám obecných a měšť. škol následovní usnegení:
„Ve zdejším okresu zakořenil se zlozvyk, že učitelé o
vypsané místo nějaké písemně ae ucházejí u předsedy
c. k. okresní školní rady i u c. k. školdozorce a a
členů c. k. okresní školní rady, pak u členů místní
školní rady a obecního zastupitelstva také osobně se
představují. Uznávajíc taková osobní představování
netoliko nepotřebnými, ale i stavu učitelského nedě
stojnými, zakázala je c. k. o. šk. rada ve avém sezení
dne 29. března 1905 jednomyslně co nejpřísněji a bude
disciplinárně stíhati každého, kdo by zákazu toho ne
dbal. Výnos tento budiž na školách vícetřídních všem
členům sboru adělen, kteří podpisem na aktu samém
potvrdí, že na vědomost jej vzali“, — Něco podobného
zajisté neškodilo by i u náe. Jest to skutečně hrozné,
co se děje mnohdy od organisovaných pánů učitelů
když jest nějaké místo vypsáno a což, když jest to
drobet lepší místo. Tu nestačí si dvéře podávati a
jeden na drahého zradu by pověděl a páni školdozor
cové, ač dobře o tom vědí — mlčí — neboť jsou to
organisovaní páni a ti nepotřebují přece napomenutí.
A jak to dopadá v tu doba u těch pánů farářů? Tam
každý organisovaný je tím nejlepším a nejzbožnějším
katolíkem a kdyby ten p. farář chtěl, tak hned přijde
ten organisovaný pán k av. zpovědi, jen když dostane
to místo. —Vypsáno bylo místo řídícího učitele. Místní
školdozorce je v pantoflích a chová malou dcerašku.
V tom někdo zaklepá a vejde p. učitel ze sousední
dědiny, který se o to místo uchází a hned apustí:
„Vašnosti, račte prominoati, jsem také ...“ Náš rol
ník hledí na něj jako vyjevený a praví: „p. učiteli,
to si ze mne děláte blázny, když mne titulujete Vaš
nosti, ač jindy názvu toho jste neužíval a tak často
jste 6e mnou hovoříval; nyní vidíte, že jsem bos,
chovám děvče a přece mně tak říkáte; to si ze mne
jen blázny tropíte. Zároveň vám, p. učiteli, musím
říci, že kdyby se mělo obsazovat u nás ještě jednou
místo říd. učitele, nechci býti více místním školdo
zorcem; co těch pánůtady již bylo a jak jeden dru
bého pomlouval! Myeliljsem, že to u vás přece není
takové. Proč to ten p. inepektor nezakáže?“ Tak to
dopadá u nás © organisovanými pány, kteří —
mnobo mluví.

Různé zprávy.
Papežská emeyklika. Sr. Otec vydal

encyklika, v níž pojednává o nevědomosti ve věcech
náboženských a o úkolech výchovy. Následkem nevě
domosti této vzmáhá se úpadek mravů. Úkol poučování
v tomto směru přísluší především katechetům, neboť ka
zatel jen tehdy s úspěchem může působiti, když mu
katecheta připravil půda. Sv. Otec vydal proto naří
zení, jak si v tomto úkolu má kněžetvo počínati.

Velikolepá oslava Pamay Mario
konána v Linci dne 1. května za účasti členů císař
ského domu, mnoha biskapů, jiných církevních hod
nostářů a obrovských zástupů katolického lidu. Slav
nosti zůčastnili se též náš ndp. biskup Dr. Doubrava
a ndp. biskap budějovický Dr. Říba. Celá slavnost
pořádaná na oslavu Neposkvrněného Početí vyzněla
mohutným manifestem. — Připravojme ee i my hor
livě k Marianskému sjezdu Pražskému.

Také svobodomysinosta pokroková
vudělamost. „HlasNároda“ v čísle ze dne 2. května
píše: „Národně-sociální dělnictvo zašlo si včera uží
vajíc májové prázdní na galerii pražské zasedací síně
sboru obec. starších, aby tem pro své požadavky „de
monetrovalo“. Mladým lidem nešloo věc; účelem bylo

shovívavého starostu vyprovokovati k vyklizení ga
lerie. Slyšeli dobře zfetelnou odpověď jeho, kterou dal
na dotaz prof. dra. Horáčka, že sbor obec. starších
jiš před více než 3 roky se usnesl ne zřízení čtvrté
kurie s volebním právem takměř všeobecným a že jest
na sněmu, aby předlobu uzákouil; na důkaz svého
souhlasu tleskala galerie tazateli i p. starostovi a za
plavila síň lístky u heslem: „Chceme všeobecné právo
hlasovací do obecního zastupitelstva!“ — Soudný člo
věk by byl očekával, že tím demonstrace dosáhla
svébo účelu, mladí lidé však byli jiného mínění; při
projednávání jedné z otázek ryze hospodářských stro
pili náhle pekelný rámus, spílali starostovi i sboru,
dupali a vrhali do síně tištěná hesla agitační počína
jíce si jako smyslů zbaveni. Starosta dlouho přihlížel
tomuto řádění a vyzýval opětně ku klidu; kdyd však
vřava rostla, nařídil vyklizení galerie. Za atáldho po
křikováníoponštěli mladíci historickou síň, prahřešivše
se těžce na vášnosti její i na důstojnosti sboru. „Jste
horší nežli Němci!“ — volal poslední hloučak demon



strantů me dákes
dál, pámové!“

Smrt Julia Vermea, (Irancousskéhoro
mánopisce, jenž svými fantsetickými romány, salože
nými na hlubokých studiích, mnohou mladou duši
nadchl k vážnějšímu přemýšlení, věru zasluhuje větší
posornosti, už také s té příčiny, že si bo židé při
vlastňovali. Dle franc. časopisu „Cronigue Pikarde“
žil Jul. Verne ve svém zátiší v Amiensu, jsa obklo
pován něžnou péčí své láskyplné choti. Kdyš už věděl,
Že je smrt nedaleko, prosil, aby savolali kněze, pro
jeviv tím své náboženské smýšlení, jež ai sachoval
vědy v plné síle, jako pravá bretonská duše. V ně
kolika podobných případech postaral se svým přátelům
o útěchu náboženskou Bůh ho odměnil tím, že mu
popřál stejné milosti. Tak amírají praví mažové.

Národní vzdělání v Japonsku. VJa
ponsku zavedena r. 1869 všeobecná povinná návštěva
škol obecných pro chlapce i děvčata; nyní je národ
ních škol asi 28.80. Škola obecná nalézá se téměř
v každé vesničce. Povinná návštěva školy začíná po
6. roce a trvá 3—4 léta Nyní má Japonsko dvě uni
versity, císařskou v Tokia s 6 fakaltami (právaickou,
lékařskou, filologickou, mechanickou, přírodopisnoa s
kameorální) a v Kiotu, otevřenou r. 1898, s fakultou
lékařskou a mechanickou; dále má 10 vyšších škol
pro vzdělání žen, 1 hudební akademii, 10% školy
technické, 166 škol středních (gymnasif), 10 obchod
ních škol, 1 vyšší průmyslovou, 7 zemědělských, přes
100 učitelských ústávů, akademii námořní a vojenskou,
1 školu krásných umění, 1 školu pro slepé i hlaché.
V obecných školách učí se číst, psát, počítat, děje
pisu, zeměpisu, přírodopisu ikreslení. Jazyk japonský
je velice těžký, tak še sami Japonci a velikou ná
mahou se naučí číst a psát. Kdo chce číst kniby ja
panské, musí znát dříve jazyk čínský. Ale přes to, že
je tak těžko naučit se číst a psát, není téměř v Ja
ponsku analfabetů. Ve středních školách vyučuje 8e
též jazyku anglickému, někde též francouzskému i ně
meckému. Ve všech školách vynčuje se kreslení. Život
v tak malebné zemi učinil z Japanců národ amělců
a malířů, dovedně vládnoucích tužkou i štětcem, Pů
vodním povoláním jspanských umělců bylo malovat
porcelánové výrobky a záclony, v čemž dosábli velké
dokonalosti. :

Židé proti křesťanské výchově. Ve
Vídni astavil se spolek „Srobodná škola“, jenž chce
agitovati pro beznáboženskou školu. Na ustavující
schůzi bylo přítomno 33 křesťanů, ovšem že jen ma
tričních a — 117 židů. Sociální demokraté a židovský
„Čas“ při té přílešitoati rozplývali se chválou nad
předsovzetím svých židovských patronů. Jak dlouho
se dají naši lidé voditi za nos pud praporem sociálně
demokratickým a časovským ? Snad se ještě najde ně

jaké koště na ty různé pokřtěné i nepokřtěné epasitele naše!
Více samostatnosti a podnikavosti!

Stále se poukasuje na to, jak Čechové, ač v peněšních
ústavech hromadí peněz na miliony, mají k průmyslu
a obchodu a tím k podnikavosti zájem pramalý a že
v takovéto trestabodné nevšímavosti svírají nás cizinci
víc a více. Zde marno naříkat. Starého stromu ne
ohneš, jen stromeček se dá upravit. Hlavní vzprahu
k větší šivosti v podnikání mohou dáti jenom rodiče.
Jak to provésti? ©Máte doma na př. slepičky. Dejte
děvčeti asi pětiletému kuřátko, ať si ho opatruje.
Druhý rok af děvče vajíčka od vychované slepičky
prodává a při tom přijatý groš pilné si zaznamenává
a ukládá; do roka aspoň sto vajíček, to už přece
něco. Případně může dítě dáti rodičům na živení
slepičky nějaký haléř. Chlapci může se dáti na opa
trování párek holubů, králík, strom ovocný, v malé
sahrádce chlapci i děvčeti hodil by se stromek an

reštový, „rybízový, zábonek malin, zeleniny atd.
Úvidíte, jak se v dítěti probudí větší zájem v podni
kání, k samostatnosti, jak:se spolu naučí vášiti si práce.

Peníze darované a ve spořitelně ulošené Anemají na díté takový účinek, jako vlastní prac i
skaný groš. Za léta u rodičů strávená dítě takovýmto
vedením jistě atane se praktičtějším, tak že do bona
za chlebem vezdejším snadno se vědy vpraví. Mno
bému snad bude se takový návod sdáti ma:icherným,
než v praxi se jistě přes různé úsměšky osvědčí.

Lék ma všecko. Téměřvšecky časopisy
české všech směrů přinášejí v poslední době inseráty
o zázračném léku — Fellerův „Elea Fluid“ —, který,
jak z lékafských uznání a 60.000 děkovacích listů
pstrno, jest prý znamenitým prostředkem při bolestech
hostcových, rbeumatických, při loupání v údech, pí
chání v bocích, bolení hlavy, zabů, krku, na prsou,
v žaludku atd., zkrátka lék na všecko. Jako byste
učinili hlavní výhra, takovým štěstím prý tento fluid.
Vynálezcem tohoto životního elixiru jest jakýsi S. V.
Feller v Stabnici v Charvatsku. Teď nám bude na
světě hoj! Namažeš se finidem a nemoc ta tam! Peněz
dlé všeho máme v Čechách hojně, třeba že časopisy
lék tento vychvalající volávají do avěta, abychom še
třili a peněz do ciziny marué nevyhazovali. Nač se
nám mořit s národohospodářetvím? Ve flaidu naše
spása. — Nač jseu lékaři? Prosíme sbratřené listy,
aby insert „Elsa Fluid“ jednoduše odmítli, jako my
jeme učinili.

Porušení sil dušeovmích častěji nyní
stihá zvlášť pracovníky duchem. Na soustava nervovou
pradce účinkují různé vášně, vzbouření mysli, jako
leknatí, bněv, strach. Jest známou věcí, če na př.
hněv nebo ruzechvění může dočasně utlamiti pocit
hladu, že dovede strach ochromiti stejně sílu tělesnou
jako schopnost paměti, že leknutí dovede vybaviti
křeče nebo jinou utajenou chorobu. Stejně rušivě, po
zvolna sice, ale jistě mohou sonstava Bervovou roz
rušiti i starost, žal, avízele, roztrpčení, nouze. Také
jednostranná duševní práce, která zvlášť pilným pra
covníkům opravuje cestu k neurastbenii, a pak pří
lišné duševní přetěžování mládeže, jak se někde jeví
na naších školách, způsobuje rosrach duševní. Na
soustava nervovou zboubně působí i alkoholismus.
Nadufiváním alkoholu, ať už je to pivo, víno, kořalka
a j., poškozojí a ntlumají se vyšší schopnosti dušovní.
Álkobol tiší sice bol, rozdrášdění, odstraňuje mrzuton
náladu, zuplašnje-na chvíli starosti, dodává odvahy a

vyspělosti evéhoúsedku. Jen tak
síly, ale to vše jen ma chvíli; brzy nás opouští a po
nezkává naší bídě. Škodlivě mohou i tato působití
nemoce: skrofulose, rheumatismus, dna, úplavice cu
krová, větší krvácení, chřipka, taberkulosa a příjice.
Také namáhavé práce tělesné, rovněž i sporty věsho
drabu (jísda nskole), jsou-li přeháněny, a konečně i
poblavní výstřednosti a úrasy mohou vóst k těžkéma
vysílení duševnímu. Proti porachám duševním akovati
se může mocné. zbraň rosumným vychováním, aby
nám vzrostlí mufové a feny duchem i tělem silní,
kteří by v tomto strastiplném šivotě dovedli se nejen
ovládati, ale uměli také bospodařit s prací, klidem,
potravou a různým cvičením vůbec.

Banka „Slavia“. Uplyoulýrok 1004 opět
podává důkas, sjským rosmachem pojišťováníživotní
u tohoto českého ústavu vykonává své důležité náro
dohospodářeké poslání, a že „Slavia“ mobatným roz
vojem uvým postavila se.již mesi nejpřednější pojiš
fovny vůbec. V roce tom bylo jí podáno 7608 život
ních přiblášek na pojištěný kapitál. K 21,169.976*50,
s toho bylo vyhotoveno 6494 amlav pojišťovacích na
kapitál K 18,076.146-50, pojistného pak přijato K
4,187.374-25. Kapitálů na dožití a úmrtí pojištěných
jskož i důchodův a pensí bylo v minalém roce vy
placeno K 1,511.01326, a za doba trvání banky vo
ve všech odborech celkem K 83,000.000— Jeouc ú
stavem vzájemným, banka „Slavia“ rozděluje svým
členům všechen zisk, a vyJatila jim roku 1904 K
188.929:68, dosud pak celkom již K 1,400.59881,
Pozoruhodný vzrůst banky „Slavie“ patrný jest též
a fondů reservních, které stouply na K 31,865-360*80
a zabezpečají členstvu v každé příčině naprostou
jistotu. Zvláště jest potěšitelno, že a našebo obecen
stva nabývá stále větší půdy porozumění pro pojišťo
vání životní, a že nejširší vretvy jeho e úplnoa dů

úaton se obracejí k tomuto osrědčenému domácímustavu.

"Tržní zprávy
V Hradci Králové dne 39. dubna 1906 1

+1p'eniceK16-00—16*70,šita K 13-00—12'80,ječme
Be K 11*60—12*20,ovsa K 660—860, prosaK 00'00
—00"00, vikve K 18-00—0000, hrachu K 3200
—36-00, čočky K 86-00-0000, jahel K29 00—80'00, krop
K 3200—3200, bramborů K 6:00—0'00, jetelového
semene červeného K 100'00—00'120, jetelového semene
bílého K 120-00—0000, růžáku K 00:00—0000, máku
K 26-00—40'00, lněného semene K 18:00 —20"00, 104
kg žitných otrab K 14:00—0000, 100 kg pden. otrub
K 18'50—00'00, 1 kg másla K 2-88—000, 1 kg sádla
vepřovéhoK 180—-000, 1 kg tvarohu K 042—000,
1 vejce K 0:06—000, 1 kopa zelí 00:00 —0000, 1 kopa
potrželo K 1*60—2-00, 1 kopa kapusty K 000—0'00,
1 bl ojbule K 24*00—00'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—3:00, 1 pytel mrkve K 0:00—0"00, 1 kopa cerele
0'00—000, 1 kopa okurek 0'00—00'00, 1 bl jablek 1000
—1400, — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 29, měs. dubna 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 43, žita 80, ječmene 10, oves
214, prosa —, víkve 7, bracha 0, čočky —, máku
—, jshel —, krap —, | jetelového semínka —,
lněného semene 1. 2.) Zeleniny: petržele 32 kop,
kapusty — kop, cibule 7 hl, drobné | zeleniny
60 kop, mrkve — pytlů, cerele 10 kop, brambor
274 hl, okurek — kop. 8) Ovoce: jablek 18'/, bi.
4) Drobného dobytka: vepřů 1 kus, podavinčat 7:8
kusů, kůslat 65 kusů,

(Zasláno).

politického družstva tiskového
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové

bude

vestředudno10.května1905,o2.hod.odpol.
v diecámím spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 800—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.

Továrnaros

A r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $|
— mbísí —

koňak, ollvovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše,"ké , sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino wkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové
jakosti velmi levný košak a výbornou
oWvovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

nénajub.náv Eo „ptříbrnoumodačcín a diplomem medaile, a mnohými j
nýmé dáplomys právem rašení, slaté pdně

Vzorky zdarma a Iranko.
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OChlouboukašdé hospo
dyně jest dobrá káva.A))
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Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při připravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohyběti —

000
Žádejte výhradně jen původní be
ličky se jménemKathreiner« s nikdy
nekupujte zboši otevřené(vyvášené).

=
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Nový byt
celé první patro, proti sluneční strané se nalóza
jící o 4 velkých pokojích, předpokoji, kuchyni,
spíži, koupelně, pokojíku pro služebné, mimo byt
se nulézajícího, což zvlášť výhodno, u s ostatním

veškerým příslušenstvím

Ize ihned najmouti.
K volnému použití jest prostranná zahrada,

Cena 40 zl. měsíčně.

Fr. Chrudimský v Hradci Králové,

Přijme se

tíšmioký

učeĎ
z řádnérodiny,

vychodivší měšťanskou

neb nejméně pětitřídní
obecnou školu

do hotelu
ta výhodnjeh podminek.

Cojest!

„Silk“
výtečná, čistě viněná
látka vbarvě černé,
hodící se | na taláry.

1 m. sl. 2-80.
Vzorek této látky, jakož i
bohatý výběr moderních
druhů na obleky a srrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
požádání ku nahlédnutí

franko zašlou.

Prrní český zasilatelský
návod soukenného zboží:

Ed. Doskočil
v Cheeni.

Filialní závody:

Dotazy zodpoví admiekA A | nstres6.1

Veledůstojnému

duchovensóvu!
P

dan planěk, čí 10n n
Konviktské ul., padlř spo.
cielně nakakolel nážtní dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
uklad ve vlastní dílné račně prao0
vaných kostelních nádeb a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
x'4 patenky,nádob atd., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravaje v původní

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndšímkostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. 4 presované

robky beseenné. Vše posílám jižposvů cené.



Založeno r. 1850

doporučuje

zlatník a pasíř
b

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

3 8 hodin veder.

AČPI XCBI KGBIXCBDX ČB X

stříbřené,

sadou Be

ne vykázati četn
nými přípisy P.

zač še ručí.

ochval
azníků

Jan Horák,
a “
9 Prov

D6 soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejňovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!CHDXCBIXCB2|X|CB3X65 GPDXCEIXCHI|XICPIXCPIXCPI

Založeno 1853

Nejlepší doporučení.

Vlastní malířské atelier.

počty zdarma.

i
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B vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- jé

o věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních S
be dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. <pk judo
s) firmy——— oS
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Nové zařízený umělecký závod

řézbářsko

sochařský
(ve dřevě)

J. MUNIAKA
absolventa c. a k. odborné školy v Zakopaném
i c. a k. státní průmyslové školy ve Vídni

V HRADCI KRÁLOVÉ,
čís. 368 Pětidomy čís. 368

doporučuje se k provedení veškerých

prací kostelních
jako jsou: oltáře, kazatelny, křtitelnice,
zpovědnice, krucifixy, sochy svatých, kři

žové cesty (v reliefech).

Rovněž provádí práce

nábytkové a ozdobné
ve všech slozích (od klassických až do
nejmodernějších) dle vzorů vlastních neb

daných. —

Pp. malířům a pozlacovačům dodává práci
dle jich potřeby zhotovenvu.

Vzory a rozpočty na požádání. Ceny mírné.
Obslaba solidní.

Chemické
cídění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústava

JAN MACH,
na Nábřežív Hradci Králové důmp. Rosy.

Václav ček |

majitel i
„vzorné dílny krejčovské pro pány

|
v Německém Brodě,

i Alialní 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 bavlněnéhozboží,jakoži

| krejčovských příprav.



ARRJ POGERTHOVY
a veliká účast při jejím pohřbu hluboce nás dojaly. Přijmětež tedy všichni ti, kteří náš veliký bol přátelsky
zmírniti se snažili, nejapřímnější díky. Voláme z plna srdce:

Račiž všechněm odplatiti milostivý Bůh sám!

„Zvláště uctivý dík vzdáváme Jeho Biskupské Milosti Dru. Josefu Doubravoví, členům vysoce
důstojné kathedr. kapitoly a bisk. konslstoře, vysocedůst. p. městskému děkanu M. Musilovi, vůbec
všemu veledůstojnému duchovenstvu, i všem ostatním váženýmúčastníkům pohřbu; dále p. Dra. Holečkovi
za pečlivé ošetřování v Pánu zesnulé po celou dobu její nemoci.

Všem budiž srdečný dík!

Jménem všech příbuzných:

Antonín Pogerth, kanovník,
bratr.

Dáložní ÚVĚNÍ ÚSLAYT KPO ŘDÁLOVÉ,-rm 25:Esoose
PRE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady |na cizina. — Zakázky bursovní —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

JaniT Pyynor Olo?
veškerých dosudv činnosti,zánovní,úplnězachovalýo afle

4 HP se následkempřesídlenílevně prodá.

Dotazy zodpovíJindřich Jelínek, mydlář
v Hradci Králová,

oPPS
Veledůstojnému duchovenstvu

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený>skladi

obrásků svatým ©
k nastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
ĎSÍ — v prvním královéhradeckém | X8 za dárky k různým příležitostem.

+ knihkupoství a antikvariátě | < Do váženépřízněodporučojese v hlubokéúctě
Dě a JOSEF PACÁK,

Bohdana č NÝ majitelskladuobrázkůKč v Hradci Králové, Tomkovaulice.3 od
XA

VÁL

5Melichara
w Hradci Králové.

(Býv. závod Poaspíšílův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání

zaručeno.

Našla) kon a DW (Š.zAzřaapaoz,
řicíchačetných |jiných věžovýchhodin. na

vše s vlastním dvorem a zvlášt. vjerdem opatřeno městské jatky v Praze atd.,odporučuje se
.. k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

pronajmu od I. června 1905. sezárukou.Pro nemajetnéobcenasplátky;
Bližší zprávy v kanceláři cena levná, jakost výborná,

p. JUDra.Alfreda Rudolfa v HradciKrál.| €

X Z ik ví
| B. B. LOL:sL č, adnároěnačeskésoronofovodě

Telefon č. 17. X Pošt spořit č. 602.101.X Založeno roku 1863. X Psací stroj.

Majftel: Politické dražstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antemím Peehmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král,
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Budoucnost malorolnictva,

V našem rolnictvo ujímá ge názor a ten
jest i na jiných stranách uváděn, že jako ře
mesla stíaněna jsou tovární výrobou, také
menší živnosti rolnické padnou v oběť velko
statkům. Mínění to živeno jest neustálým dro
bením živností rolnických, nedostatkem děl
pictva hospodářského a pak zvětšováním velkých
statků. Jinak dle svých stodií v zemědělství
soglickém vypovídá dr. Ed. David a 0 severo
americkém H. Fehlinger.

V Anglii od poloviny 18. století až do
proniknutí zámořské soutěže v sedmdesátých
letech minulého století kvetly velkostatky, dík
vysokým cenám obilním; po rozmoožeaí ma
jetku pozemkového byl tehdy pravý shoa, vědyť
ve velkostatko byl kapitál výhodně uložen.
Malorolníci zatím hleděli si více dobytka, zá
sobujíce trh dobytkem porážkovým, také mlé
kem, máslem, drůbeží, vejci, ovocem, zeloui
nou a j. Obílí pěstovali pouze tolik, aby kryli
vlastuí potřebu zrní a slámy,

Malostatky ubíráním půdy tísněny ještě
více hynuly stoupáním cen obilních, ježto pro
drahotu chleba nedostávalo se lidu peněz na
maso. Smutný tento stav potrval až se obje
vilo na trhu americké obilí, čímž přirozeně
ceny obilní rychle klesly, následkem čebož
stouply i výrobky zvířecí. Vzrůst velkostatků
se zarazil, ubývalo jich pak, kdežto malých
statků valem přibývalo. Nabylzase váhy onen
drub hospodaření, jenž více prospívá pod pe
člivou rukou malorolníka, jako chov hovězího
a vepřového dobytka, drůbeže, pěstování ovoce,
zeleniny atd. Právě v těchto oborech vynikají
malorolníci angličtí nad velkostatkáře. Také
89ma úřední statistika dokasoje, že ve Spoje
ných státech Severoamerických právě malé
podniky zemědělské mají vrch; jenom 177%,
všech zemědělských podniků jest velikých. To
lze poznati i z toho, že na americké země
dělské výrobě, která r. 1899 činila 4739 mili
onů dolarů, účastnily se malé a střední statky
skoro 60 procenty. Malých podaiků zeměděl
ských přibývá ve Spojených státech moohem
více než velkých; i tu největší výnosnost vy
kazají právě podniky nejmenší. Že budoucnost
patři malorolnictvu, viděti i na rolnictva dán
ském, které, ač většinou hospodaří na statcích
malých, vyniká blahobytem, jejž mu přineslo
velmi vyvioaté hospodářské družstevnictví. Dá
nové pochopili plně výhody hospodářetví ma
lých, uznali také prospěšnost velzovýroby ze
mědělské, jež obé spjato jest právě ve svépo
mocných družstvech. [ kdo atřízlivým okem
pozoroje běh nynějších sociálních poměrů, do
spěti musí k úsudko, že malorolnictvu jako

Spada národa i v budoucnosti kyne vůdčíoba.

Jest ua rolnictva samém, aby pochopilo
poslání své a neztrpčovalo si nadarmo živobytí
Jako dosud. Všude slyšet nářek na dřínu ve
stavu selekém, nařikají staří, stěžují sobě i
mladí. Synek rolnický jde raději za pár ha
léřů do kanceláře psát, dcerky, aby se nemu
sely dřít a mazat oa poli, vyvdají se za jaké
hokoliv „pána“ měkkých rukou. Prchbajímnosí
s radostí ze statků, ač tum v zpozdilosti své
zanechávají svobodu.

Ovšem jde nejprvé o to, aby ge mezi rol
nictvem naším vypěstovala láska k rodné půdě,
která, byť tvrdá, živí celý národ. V lásce k do
movině vychovaná rolnická mládež váží ai
každé pídě tvrdé země; 8 láskou pak rodí se
síla, podoikavost, které se zvláště našema rol
nictva nedostává. Právě teď hřejivé slance
jarní ua rozkvetlých broskvoních a meruňkách
ukazuje, co korunek by připlyaalo do kapsy
rolníkovy, kdyby si on všude na slaneční straně
při zdech a plotech hospodářství svého hleděl
meroočk a broskví, že by i jinak hodně získal,
kdyby nezapominal na jahody, maliny, angrešt,
rybíz, oříšky, kdyby si hleděl tabalových druhů
jablek a hrašek, kdyby si více všímal drůbež
nictví, králikářství; to vše by měl blízko a ne
vyšadovalo by tolik namahavé práce. Tak rostla
by chuť k dalšímu zvyšování výnosu hospo
dářetví, tím ovšem i láska ke statku, která
by ten milý koutek hleděla všemožně okrášliti,
zpříjemniti. Z takového ovzduší vzroatlý synek
i dcera, byť prošli sebe více školami, třeba
shlédli daleký svět, nikdy se ueodcizí domovu
svému, vědy rádi nastoupí tam, kde jejich ro
diče s láskou pracovali. Ovšem na hospodářské
usdělání dětí svých nesmí rolník litovati šád
ného nákladu,

-| Jen s váteuím si rodné půdy a 8e zvý
ženým vzděláním vzroste blahobyt stava malo
rolnického.

|

Hospodářská bilance za rok 1904,

(14) Zemská banka pro královetví České
vydala tiskem účetní uzávěrka za rok 1904,
v níž přicházejí mnohá zajítnavá národohospo
dářeká dáta. :

Výroba i obchod v tom roce stoapl, ač
vypaknotí války působilo v prvním okamžíka
mrazivě. Žeň, zvlášť pokud se řepy a bramborů
týče, byla špatná a rolníka zachovaly pouze
vysoké ceny plodin. Řepa sklamala však nejen
co do munofství, ale i co do jakosti a cukro
varnictví octlo se proto v mimořádných po

měrech; ceny cukru pojednou toupaly a obchodu oukerního zmocnila se špekulace, která
však špatně dopadla, protože následkem prů
měrné výroby citozemské ceny tyto opět kle
saly. Totéž platí o lihu, jenž rovněž zdražen,
ač zpracováním jiných vhodných surovin do
cílen posavadní kontiagent. Výroba piva byla
asi jako r. 1903, menší však než před tím, což
třeba drahotě chmele a ječmene připaati.

Jediná vodní laciná doprava po Labi toho
roku stala 86 nemožnoa, což nepříznivě půso
bilo jak na výrobu uhlí samu, tak na dopravní
spojovací železné dráhy, poněvadž to bylo
v době, kdy se pravidelně nejvíce vyváží, Též
velké dráhy trpěly nedostatkem pravidelného
nákladu a poaze dráha Baštěhradská vykazo
vala zvýšení příjmů. Větší spotřeba železa

onkazovala na větší podnikavost stavební,
jakož i příznivější atav řemesel, jež se zpra
cováním železa zabývají. Továrny na atroje do
cílily lepších výsledků, než r. 1903 a to vý
vozem do ciziny.

Industrie textilní nalezala se v květu přes
vyšší ceuy sarovio, zvlášť bavlny; proto. pě
stování Juu mělo by avůj význam nejen v 26
mědélství, ale i v tkalcovství a přádelnictví.

Peníze byly celkem laciny přes ruskou a
japonskou státní výpůjčka, jež byly sice v ci
zině podniknuty, ale stály ve spojeníi s naším
peněžním trhem a přes vysoké ceny plodin
následkem socha — důkaz to, že je penéz ve
světě a j u uúás v Čechách dost, jenže je ne
mají ti, kteří by je potřebovali. Rakousko
uherská banka mohla proto zůstati při své
39, úrokové míře. Následkem zvýšené vý
roby zlata v jižní Africe po válce anglicko=
burské ztrácí zlato na ceně, což nezůstane bez
účinku na zlutou měnou. Válkon rasko-japon
skou utrpěly ony cenné papíry, které pro u
dálosti politického rázu jsou citlivy; pouze
dobře garantované hodnoty odbyly to pouhým

ostrachem. Též dlužní naše zemskéa zástavní
isty to na okamžik ncítily; od zemské banky

vypůjčil si zemský výbor 26 milionů. Očividné
výsledky spořitelen a jich význam ve vývoji
našich měst byl pohnutkoo, že za jediný rok

čtyry nové ústavy toho druhu v Čechách povstaly; pouze více činnosti a podnikavosti
přáli bychom si od našich spořitelen. Celkem
tedy neměly loňské špatné žně toho vlivu na
průmysl a obchod, jak se všeobecně 8 bázní
očekávalo.

Luiteratura.
Nákladem J. Otty v Praze. Výbor z poesie

Vítěsslnva Hálka. České knihovny zábavy a poučení
č. 19. Připravil Fr. Černý. Seš. 1. a 2, po 24 bh.—
Malý Ottův slovník naučný, dvoudílný, Seš, 48. a 49.
obsahuje vysvětlení slov Mirafivres—Nauportus. Sešit
za 60 h. — O drobnohledné skladbě těla člověka. Li
dových rozprav lékařských čís, 61. Napsal dr. Ot.
Srdínko. Za 2 K. —Slavische Roman-Bibliothek, Soš.
42.—44. obsahuje norely z jasyka chorvatského a
srbského, přeložené Kalpinem, dr. Veličkovičem a Ve
vorem. Sešit za 32 h.

Z nakladatelství „Umia“v Praze, SpisyJalia
Zogera XXI. Báje Šošany. Sešit 1. až 3. po 40 hal.
— Válka rusko japonská slovem a obrazem. Vychází
redakcí J. Klecandy v týdenních sešitech po 30 h.
Sešit 26.—28. — Obrazový zpravodaj. Roč. II., seš.
16, Přináší vedle obrazů z bojiště resko-japonského
i obrazy s celého světa. Vychází dvakrát týdně ro
dakcí J. Hejreta. Číslo za 10 h.

Nákladem J. R Vílímka v Praze. V říši
stříbrného Ira. Csstopisný román dr. Maye. Seš. 47,
a 28. po 30 h, — Vilímkovy jízdní řády na letní sai
sona pro Čechy za 20 b, pro Moravu a Slezsko za
20 b, a pro Č-chy, Moravu a Slezsko za 40h. No
viokou jest tu adresář Čech se všemi místy, v nichš
poštovní úřad, počet obyv., seznam trhů. Vydání vá
zané pro Čechy za 40 h. — Malý Čtenář. Obráskový
časopis pro mládež. Pořádají Ometana, Zelený a Pro
cházka. Vyobází dvakrát měsíčně za 2 K ročně.

Z makladatelství „Máje“ v Praze. Vezdejší
chléb. Příběh z Posázaví. NapualBob. Zahradník
Brodský. Koranové knihovny Máje av. 5. — Dr. J.
Guth: Moje prázdniny v Americe. Poučné knihovny
Máje sv. 2. Za 140 K. — Ant. Klášterský: Sny a

Katolieká liturgika pro obecné a měšť.školy,
Sepssl Em Zák.Cena 70 b. Kniha tato, opatřená 28

obrázky, schválena je c. k. ministerstvem vyučování
a pDejd.arcibisk. ordinariátem v Prasé. Vydána jest
c. k. školním knihoskladem v Praze. 2

Vychovatelské Listy. Časopisvěnovanýtájmům
křest. vychování. Řídí Al. Adamec. Roč. V., čla. 5.- 8.

Vycházejí dvakrát měsíčně v Brně na Petrově sa 6 Kročně.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť,
školství. Řídídr. R. Horský. Vydává družstvo Vlnsť
v Praze. Roč. XX., čís. 8. a 9. Vychází dvakrát mě
víčně za 6 K ročně. ———-.

Bratři. Povídka. Napsal Jan Sníšek. Vlastním
nákladem vydal spisovatel v Solnici. Dostati |ze v ka
šdém knibkupectví sa 1 K. Kniba zajímavá.

Poklad věřících. Lidový list k uctění Nejsv.
Svátosti Oltářní. Řídí V. Roudnický. Vychází jednou
sa měsíc nákladem epolku „kněšíadoratorů.“ Expo
dice u V. Kotrby v Praze. Ža 1:20 K ročně. Číu. 2.
a 4. Roč. VIK

Křesťanský dělník. Měsíčník pro rodina a
řemeslo křest. lidu. Řídí Frt. Waldman v Praze 1538.
II. Čís. 10. Roč. III. Předpl. 1-70 K.

ká Žena Časopis křesť. socialních žen a
dívek. ŘídíM. Hasmanova. Nakladatel dr. J. Burian,
Vychází jednou měsíčně sa 2 K ročně. Administrace
v Praze 90-VI.

Časopis musea království Českého: Řídí Č.
Zíbrt. Roč. 79., ev II. Obsah : V. Dresler: + František
Pravda. J. Šimek: Poměry nábožen. a arciděkanové
v Hoře Kutné v době Ferdinanda I. Dr. Č. Klier :Ber
nictví král. Českého po válkách husit. Prof. dr. Skaleký:
Česko-alovanský živel na evanj. bohoslov. učení vo
Vídni. A. Havlík : Veršové shody rukopisu Hradeckého

Br V. Řezníček: Jan L. Hay, biskap královéhradecký.Atd, ,
Cestovní rádce. Měsíčník.Čís. 3. Časopis pro

povzbuzení cestování. Řídí Ú. Šalo a vydává cestovní
kancelář a směnárna Čeněk Salo £ Spol:.v Praze.

Die dermalige Inkompeténr Reichs
rathes in der Sprachenfrage. Napsal K.J. Rohan.
Nákladem J. Pelcla v Praze. 50 h.

.
Patentní [A

divotvorné mýdlo
z čistého loje |

jest nejlepší droh mýdla ku praní

Nepůsobí žíravé“na prádlioJlanebjiné látky, jikteré
čistěnybýti mají. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapáchá.
Patentní divotverné mýdla jest čisticí
prostředek nejlepšího a neškodného drubu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.

Každá hospodyňka může si evůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednon kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čistší než by chemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
setéžmaruce,obličej,prokoupela kholeníužívati.

Prodejní kancelář:

( a
. ; : , . .z ....LIE

' V

LAKE M"" “"
Mile překvapující okrasou našich

chrámů, pokojů, restaurací, vináren, ob
chodů a pod. jsou

umělé palmy,
JNiské (keřovité) za 4 až 10 korun,

stromovité za 10 až 30 korun, jako
přirozené botoví a bezpečně zasílá

LOUIS KÁOUŘEK
v Dobrušee,

majitel drogerie, materialního, kolopial- ,
ního a labůdkářekého sávodu.

Potřeby fotografické, rybářské

í elektrické. — Onňostroje — Potřeby cyklistické. — Velkolepá
vinárna. —Semenářství. :ae?

u

a
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Umělecké

řezbářské práce.
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

PPPAPER 2 +Cid iděkěděd
Nejdůst. bisk. komsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

čuje se slav. patronátním a vole
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřisování

- ellářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů std.

Odbornéa bedlivéepravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Bospočty, nákresy, ran atd. echotně abesplatn

Vlasta! výroba rámců. — Sklad obrasů.
zřdhákiřiřákiřkařářirěbětiriKiEiPErAAKiaPiěiRěEHihePářehiAiPiirniHenĚ

ŽbA4hadpikiřékd id ěžAthiěpěřihěřěřěí

K dlsknpkým vÍSilačím
krásné koberce chrámové v celku i přesně
dle oltářů upravované, jakož i veškeré

chrámové dekorace
» látek Fovéní bytá jsgoscí, též ku jartímu sařisování

koberce, záclony, Ř
vlněné i krajkové

nábytek všehodruhusolidněspracovaný,
celá zařízení bytů, domě i vil:

dodáváza cenytovární o

Adolf Novotný
v Týništi ned Orlicí,

továrna na nábytek a koberce.
WS" Cenníky i vsorky zašlu na požádání. "Ng

(bratr P. J. Noškadiy, laráře ve Yýprachticíeh)

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

výrobní závod

Í všech kostelních paramentů,
praperů a kovového náčiní.

Ceaatky, vsorky i roucha hotová maukázku|
se ma požádání franko zašlou.

(> podcenouvýrobníi

gothický ollář
dubový,

bobatě vlacený, vyznamenaný státní medailí.

Sochy dle přání vyměním.

Frant. Jirouš,
odborný závod pro práce kostelní

. w Slatiňanech.

zásilky v lehkých žočkách
franko dob. do všech stanic.Ká

ava Nejjemnějšíjakost, výtečná
aroma, sur. G kg. K 12—, 12-50, 13:—, 1320,
[4—, 15—, praž. 15—, 16-—, 16-70, 17-15,
18-76, 19-70, 20:60 atd. Zaručenás kojenost.

Mnobo pochvalných uznání. První výehodo-český
odborný závod

Fr. Jolinok, Slatiňany 32.
Dodavatel e. k. státních úředníků.

Rheumatismus. -
Sta
dráhy VOSEÍOV-JarOměĎ,

| Suchá poloha při

š u lesa. orná Čistota. 8

š Poštovnía telegrafní a
úřad v láz E ŽLázeňak lékař

i MUhr. 30. Kokla. Více než N

| 100 ]
ohodlných pokojů

, pětipěknýchviláeh. š
Výborná restaurace (plseň-|

ské). Ceny mírné. $
Vojenské koncerty. - Bližší|

ochotněsdělí správa lázní.

| Ženské nemoce. Anemie. |

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech

druhů a soustav.ar. Pendlovéhodinyvkrásných ořechových skříních,
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

Zúplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny ij obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

hramové svíce
voskové "G svíčky a obět. před

dle liturgickýchpřed- měty pro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové M Půoboné,obrázky0
(ceresinové) svíce pro chrámové

lustry,likonoční sví
=== svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíce obětní "Mf
ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,

hospací výrobkydesv. přijímánía sv. Pa,

biřmováníse stuhami Šachova nevětší epocha případnými nápivy, vod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální sklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkya cenníkysdarma afranko,

Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedicě

vodbornémzávodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky volocipedů stále na skladě.

První český katolický zárod ve Yldní.

František RuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

»/ MVidemň,
VI. o, Seiden

gasse čís. 36.

Na ukásku sasilá
se vše framco.

Skvělé výsledky r.pa.krěskýdobě!
Aensk.nemocech,
ohudokrevnosti

Letní sídlo.
Lesní park 000.000m'.

Snižené ceny obdrží : důstojníci,vojenští
úředníci, štábní úředníci a sluhoré, zemětí úředníci a
slohové "s Čech, Moravy a Slezaka), důst. svět. kněšstvo
(s Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku uěltelů

(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úředoického
spolku a spolku železničních úředníků ve Vídni,

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské



5 na půl roku Sk —h

Anglie a Řím.
(14) Kdyby farář Jones Spencer se svou

knihou tohoto názva byl přišel o 50 let dříve,
byli by ho snad v Aoglii ukřižovali; takto
dostalo se mu sem tam názvu „zakukleného
jesuity“; ale celkem platí spis učenéhoa hlou
bavého pastora za mimořádný zjev v bohovědné
anglikánské literatuře, 8 nímž posud nikdo ne
odvážil se polemisovati, k němuž naopak lord
Halifax vůdce strany t. zv. ritoalistické, Říuwu
a katolickým obřadům blízké, napsal před
mlavau. — Nejpřednější katolický vědecký
list „Stimmen| aas Mariu Laach“| píše:
„Tato skvostná kniha je obdivuplnou apologií
(obranou) katolické církve“ A „Revue univer
selle“ praví: „Máme před sebou jednu z knih,
jež tvoří náboženskou událost prvního řádu.
Od té doby, co Newmann otřásl anglikánským
svědomím, oeotřásl jím nikdo jako Spencer.“

Jaký pak je celkem myšlénkový pochod
kuihy? (Přeložena od jednoho z mnichů beu
ronských do němčiny.)

Křesťanství je rozděleno, vůle Kristova
však byla, aby bylo jedno a proto je tfeba
nápravy. Jak jí dosíci? — Řím avi formáloě,
ani podstatně se k vůli nám nezmění, my však
se změniti můžeme, protože po celých 300
let vlastně nic jiného neděláme, než že se mě
níme. Je faktem, že církev v Anglii byla ná
silím k rozince s Římem přinucenaa že cizími
blady v ní byla udržována (německým pro
testantismem) a že je jimi, jakož i rozličnými
předsudky a nedorozaměními v ní udržována
do dnes. Na to vyličuje spisovatel celou ge
nesis (průvod) anglikánské církve a uvádí
hlavní hrdiny této světové tragedie Jindřicha
VIIL, Eduarda VI., Tomáše Cranmera, Alžbětu
do pravého historického světla a Marie kato
lická dochází zcela jiného úsadko, než je v an
glikánských publikacích zvykem. Začátek 19.
století znamenal pro Anglii vycbázející zoru
lepšího poznání, jež přivodili francouzští kněží,
houfně vlast svou před revolucí opouštějící.
Pak přišel Daniel O' Conell, na to hnutí ox
fordské a konečně jako hromová rána přestou
pení Newmannovo ku katolicismu v Římě.

Před 50 lety vyslovil jeden anglický du
chovní s kazatelny, že ten, kdo slyší zpověď,
zaslahoje smrt a dnes je mezi námi na tisíce
těch — praví Spencer — kdo tak veřejné učí.
Anglikánský list, který má 70.000 odběratelů,

FEUILLETON,
Byl lásky čas.

II.

Mezi Karloušem a Fanynkou rozvinul se
s počátku jen skrytý zápas o podmunění srdce.
— Karloušovi dosavadní známosti již značně ze
všedněly. I triumfy se mnohému člověku napo
sledy přejedí. Jen Fanynčina společnost mobla
ještě Karlovi chutnati, poněvadž jí dosud neokusil.
Jiné promenádní dívky aspoň něčím daly na jevo,
že jeví značné pochopení pro krásu Karlovu;
některá nadbíhala, jiná při chůzi aspoň pustila
na zem šáteček, toužíc, aby Karel za ní jdoucí
jej dvorně zdvihl a majitelce odevzdal. A když
přes to vše byl Karel trochu nevšímavý, tu ně
která nalezla při promenádé aspoň záminkuk pří
mému oslovení. Jen ta Fany, která si ráda zacu
krovala jak s celým hejnem vlasatých kandidátů
učenosti, tak i s některým fešným poručíkem,
chovala se tak, jako by jí Karel byl úplně Jho
stejný. Tohle počínání Karlovu ješitnost silně
dráždilo. Jeho aristokratická povaha mu sice ne
dovolovala ucházeti se přímoo přízeň rozmarné
krasotinky, ale přec jí dal příležitosti dost, aby
své sympatie sama napřed určitějším způsobem
naznačila. Co mu nyní bylo po baštách již doby
tých ? Člověk toužívá nejraději po takovém ovoci,
jehož dosažení jest spojeno s největší obtíží. A
právě proto začal Karlouš na krásnou Fanynku
soustředovati všecky své milostné myšlenky a
plány, že mu byla i při jeho obratné dobyvač

V Hradci Králové, dne 12. května 1905.

ukládá obcování oběti mše sv. jako poviunost.
„Ohýbá-li se hůl stále na jedna strana“, praví
dachaplně rev. Jones, „je třeba, ohýbati ji také
na draboa stranu, má-li se narovnati“. Čo tím
myslí, je jasno.

Odstavce o sv. Petra, o prvním Šimonovi,
o prvním stolci jeho v Římě jsoa vzorem skvč
lého, moderního a přec konservativně solid
ního provádění důkazů. Důkladně jsou probrány
v knize i ony články víry, jež anglikánskémua
svědomí nejvíce se příčí, o neomylnosti totiž,
důstojnosti blah.' Panny Marie, o odpastcích a
katolickém názoru o čtení bible. I ta jeví se
Spencer vlastně obrancem katolického učení.
„Papež“, praví, „není neomylným ve svém ce
stovním obleku, v hostinci, na ulici; on ne
podpisaje dekrety své s lehkomyslností boháče,
jenž vystavoje poukázku na 500 liber; on se
modlí, uvažaje a radí se se svými spolubra
třími.“ Případ s Liberiem, Honoriem, Gali
leiem posuzuje anglikánský dachovní méně
předpojatě, než mnozí katolíci.

Odstavec o Panně Marii je blaboce pro:
mýšlenou mariologií, jakou by lépe nepodal
žádný kněz katolický. V příčině sv. Alfonse
cituje slova Newmannova: „Taková zbožná
přepjatost o úctě Matky Boží byla pro mě —
pravím to otevřeně — velkým křížem a ne
mohu se 8 něčím dodnes spřáteliti; proto ale
nemiluji Marii méně. Cit, jak známo, nedrží
vždy krok s logikon; v Italii mají jiný způsob
vyjádřování se než v Anglii.“

Dále poukazoje spisovatel na to, jakou
cenu katolická církev kladla povždy na čtení
bible a vyznává nestranně: „Zneužití i toho
nejlepšího je nejborším zneužitím“. Nechť se
poukazuje oa zanedbávání čtení sv. písma u
katolíků, zkušenost učí, jaké nebezpečí v tomto
čtení, zvlášť některých míst písma, pro maoché
čtenáře se skrývá. Mnohé sekty v Anglii vzaly
právě svůj původ v přepjatém pěstování a ne
porozumění bible.

Ani na jesuity nezapomněl Spencer a dí
ta trefně: „je zcela přirozeno, že energičtí muži
měli energické nepřátele. Vizme jen Spasitele!
Po celý život byli souvěkovci Jeho proti Němo.
A přec neměla majorita pravda a nemívá ji
vždy ani nyní.“ Výčitku, jež se katolické církvi
činí, že se v ní dává mnohé pohoršení, odbývá
Spencer říznou sentenot: „V žádné době nemohl
David dlouho ve své hříšnosti trvati, aniž by
se nenašel Nathao, jenž by ho pokáral. Po Janu
XII, jehož povahu dějiny tak děsně líčí, přišel
n ——
nosti tvrzí tolik nepřístupnou a vzdornou. Bylo
v městé dosti hezkých dívek, sle — Fanynka byla
jediná,

Fanynka střílela sice po Karlovi očima také
s velikou zálibou. Ale čekala a čekala, až Karlouš
začne sám. Bodejť, ona sama, nejvyhlášenější kra
savice městská, potřebovala by ještě nadbíhbatil
Ostatně z přečtěných francouzských románů vě
děla, že má v róbl společnosti vždy s milostným
dvořením začíti pán a nikoli dáma. Toto pravidlo
nechtěla nijak porušiti. Tenhle Karel je necits,
sobec. Zasluhoval by, aby ho někdo pořádné vy
trestal, za tu nerudnost, s jakou se chová k ní,
k dívce tak sličné a takového jemného vychování!
To je přece hotová jízlivost, že ji v posledním
plesu ani do kola nevzal. Fanynka byla celá po
drážděná, že ten jediný mládenec dovede tak
tvrdošijné vzdorovati. — A tak padla kosa na
kámen; obě mladé duše prováděly politiku vy
čkávací, politiku vzdoru. A že mládež ráda za
měnuje rozvahu za justament, o tom není sporu.
Ale jisto také jest, že takové mladické justamenty
mívají základ příliš vratký; mladík by se chtěl
hned dušovati, že jeho vzdor jest nejvyšší mou
drostí, rozhodnutím nejspravedlivějším, ale za
chvíli sám svoji theorii vlastními skutky poráží.

Bylo ovšem u Karlouše hezké, že toho ve
černího toulání nechával, ačkoliv se s tím obra
tem některé na spěch opuštěné dívkynijak smířiti
nemohly. Studentské starosti hlásily se čím dále
tím rázněji ku svému právu; a jestliže několik
holek mělo z nevšímavosti Karlovy těžké srdce,
měl zase Karlouš právě pro ta častá dostaveníčka
těžkou blavu. Promeškal svojí lehkovážností mnoho

Imsertyse počítají levně, | .
Obmovavychásí v pálek v poledne. | Ročník XI.| . MON u oů

Benedikt VIII. a po opětných dvou papežích
pověsti nechvalné objeví se na obzoru RebořVÍ.
a sv. bojovník za práva církve Řehoř VIL“
S přáním, aby dach lásky spojil, co je dnes
rozdvojeno, ukončuje anglikánský duchovní
svou, zvláštní velikost daše prozrazující knihu.
Velicí dachové přirozeným pudem nacházejí
pravdu jako žíznící voda. Namine roka, aby
na sta nejlepších synů Britanie nezatoužilo po
domově, z něhož vypudil je cizí hřích a svévole.
Je to tak divné; v nejkatoličtější zemi za ka
nálem rozléhá se tou dobou: „rompuns avec
Rome“ a zde volá zbloudilá dcera po své matce.

Volné listy.
(Ženská otáska).

(8) Neboda pí. Humpal-Zomanové trochu
rozčeřila hladinu našeho českého rybníka, na
jehož stojaté vody beztobo již počíná se na
říkati. Dovídáme se z různých „zaslán“, jak
dobrá věc ta „zaslána“, že pí. Musaryková
v nějaké hádce odkázala pí. Humpal-Zemanovou
v meze placené úřední osoby. Z toho se Hompal
Zemanová rozčilila tak, že ji ranila mrtvice.
Viková-Kunětická zase čín Masarykové tempe
ramentně odsoudila v novinách a vystoupení
její vyvolalo nová zaslána a četné poznámky,
z nichž i to konečně vyšlo na jevo, že Masa
ryková vlastně ani členkyní Ženského klubu
není, ježto není Slovanka a že také jednala
proti stanovám klubu, když se zasazovala, aby
pí. L., nečlenkyně, zvolena byla za účetní. Tak
vida, válka žen, ale ne proti mnžům, nýbrž
mezi sebou. Však již také někteří zájemníci
obávají se, aby půtka nevrbla stín srěšnosti
na celé ženské hnutí. „Čas“ aspoň, jenž jinak
miluje silné efekty, napomíná Vikovou-Kuné
tickou, co že to dělá, aby se vzpamatovala,
neboť tak prý se snahám žen po právech ve

vypadalo, kdyby se něco takového stalo v ně
které korporaci veřejné!

Jak se věci nyní mají a jak se nehoda
ta vysvětloje, jsme daleko toho, abychom při
kládali polínko proti pí. Masarykové. Dotčená
paní sice pí. Zemanové výtku očinila, jako
všudy jinde výtky podobné se dělají, ale vi
niti ji z nemocipí. Zemanové bylo by nelidské
a nečestné. Lékařsky jest zjištěno, že mrtvice

a sami professoří mu tuhle smutnvu pravdu ne
jednou potvrdili. Myslil si: „Mají-li holky tolik
času, aby na mne stále vzpomínaly a vzdychaly,
těžko zaváděti proti gustu disputacij komu se co
líbí, neberme mu to. Ale já na takové romantické
myšlenky a plány času nemám. Stejně bych si
z těch krotkých holčiček ani jednu nevzal.« Kdyby
tak ty panenky věděly, co mu natropila svízelů
zvláště vyšší fysika ! To byla nyní pro ného zrovna
příšerná žena, hotová furie, která mu ani ve
spánku pokoje nedopřála. Kdykoliv se jí stal
nevěrným, už za to zkoušel veliká muka. Byl
přesvědčen, že by mu ani žádná tchýně tak hořké
okamžiky nedovedla připraviti jako tuhle věda,
kterou po maturitě stejné pověsí na hřebíček, A
professor Šarda byl neúprosný. Ukládal z mathe
matiky dost a dost a diktoval do poznámek fy
sických tolik zajímavostí z oboru přírodních zá
konů, až ty zákony zvlášté pro Karlouše přestá
valy míti všecku zajímavost. Když začal Šarda
šelestiti listy svého notesu, zkoumaje, koho má
vyvolati, tajil se v žácích dech, každý sc třásl
rozčilením v očekávání věci příštích. Karlouš fy
sické vědomosti ovládal chatrně, to už Sarda
věděl dávno, ale přece nad nějakou tou vědeckou
mezerou někdy oko přimbouřil. Nedávno se však
dověděl, že oč jest Karlouš slabší ve fysice, o to
jest silnější v milování. A tu začalo být hůře,
mnohem hůře. Professor se nechtěl nijsk spřáteliti
s názorem, že by romantická dostaveníčka byla
něčím důležitějším a prospěšnějším než zpytování
povahy živlů pozemských a dal to Karlovi nejednou
bolestně cítit Ó kdyby některá dívka-společnice
z času lásky tak viděla našeho dvorného Karla,



v chorém organismu pí. Zemanové byla při
pravena a že kašdé chvíle mohla se projeviti.
Rozhodně však odmítáme nepěkný útok Zdenky
Widermannové z Brna, která odsuzujíc pí. Vi
kovon-Kanětickou praví: „Charakterieuje Vás,
která jediná strana to je, jež Vám přisvukoje,
charakterisuje také strana tusamu,jež na štítě
svém majíc napsána hesla Kristova, ve jméno
tobo Krista schvaluje Váš nekřestanský skutek“,
Nevíme, kde co Widermannová chytla a na
čem sevšeobecnění toto zakládá, ale tolik do
voleno jest zajisté říci, že v obvinění tomto
zrcadlí se to, co vytýká pí. Kuuětické, totiž
lžihbumanita a lžiženskost. Tím splácíme po
klonu poklonou.

Příhoda s pí Zemanovou, jež způsobila
tak značný rach, nepřímo obrací také pozor
nost k tak zvané ženské otázce. Není pochyby,
že otázka tato u nás i jinde v zájmy veřejného
života byla vnesena z ohledů hmotných, tedy
nezaopatřením mnobých žen. Tu jest základ,
na němě postupně sestaven byl celý systém
otázky, jež do jisté míry jest oprávněna. Přední
průkopnice vedou hnutí ženské k tomu cili,
aby ženám přiznána byla práva, která spole
čenskými a právními zařízeními jsou obmego
vána. Všechna usilování soustřeďují se v hesle:
žena budiž rovna maži. Pro myšlenku ta agi
tuje se perem, slovem, s organisacemi. Již i
mnozí moži json získáni. U nás vyniká v tom
ohledu prof. Masaryk. Zmíněná Zdenka Wider
mannová praví: „Jméno Masaryk má a bode
míti v ženském hnnotí českém význam, jaký
zřídka kdy ženy mužům připisují.“

Vůči požedavkům ženského programu
přirozeně a sama sobou vyvstala vážná otázka
sda ženy duševně a fysicky vůbec jsou schopny,
aby mohly ve všech oborech lidské práce
s muži soutěžiti. Otázka tato byla osvětlována
rozličnými námitkami nejprvé zásadně a pak
námitkami v těch oborech, které posavad vy
brazeny byly činnosti mužů.

Námitky proti některým požadavkům
ženským nevzbudily žádné bouře, protože pro
nášeny byly v dobrém úwmysla 4 5 ohledem
na skutečné obtížné sociální postavení ženy.
Východiskem úvah mužských byl hlavně
zřetel na blaho rodiny, jež, což aesporno jest,
byla by rozrušena, kdyby některé požadavky
ženského programu do krajností se provedly.
Jestit rodina jako základ a sociální jednotka
spořádané společnosti příliš vzácným statkem,
než aby se mohla dáti v plen dobrodružným
pokusům. Jestiť rodina místem, kde vzrůstá a
kvete, co činí uárod opravdu velikým. Jestiť
potřebí celých stoleti, aby v rodině vytvořen
byl pevný řetěz ctností, které jednotlivce vre
dině obšťastňují a provázejí ve vír života, Proti
povaze a posvátným podáním rodiny tedy hřeší
ony ženy ruské, které nedávno žádaly, za pří
činou účastnění se ve sborech zákonodárných
a samosprávných, aby byly sproštěny od pu
vinností, ukládaných jim svazkem rodinným a
manželským. Není jim zajisté známo, že nej
lepší prostředek uvykuouti své povinnosti jest,

naše české ženy neprojádřily, ale nicméně ně
které cíle jejich přece jsou jen povážlivé. Tak
do politiky je pobízí Masaryk těmito slovy:
„Zaměstnání politické? Do politiky prý žena
pesmi — proč? Kde jest důvod, aby se 0 to
nezajímala, co zajímá muže, chce-li? — Ro

jakou figuru delá po vyvolání u tabule! Karlouš
který se pohyboval v dívčí společnosti tolik ne
nuceně, tak švíhácky, hanbou by se propadl,
kdyby uviděla některá jeho známá, jak ve škole
koktá, polyká slinu na prázdno, jak musí loyalně
naslouchati oteckému plísnění a jak po všech po
kusech o vítězství sedá do škamny s dvojkou.

Musil by se tedy diviti jen člověk do vědo
mostí Karlových nezasvěcený, že při takové mi
zerii ztrácely se zraku našeho Karla jiskrné oči
v mlhách a že místo toho vtíral se neúprosné do
obrazotvornosti jinochovy obraz přísného Šardy.
Teď už Karel nevzpomínal zvonivého smíchu
mladých slečinek; za to mnohonásobnou ozvěnou
do sluchu mu řezal ostrý, úsečný hlas Šardův.

A při tom všem bylo nejhorší, že tatík
Karlův měl o romantických schůzkách a učení
tytéž nablédy jako professor! Karel nechtěl brů
zou ani domysliti, jak málo romantické by bylo
finale školního půlroku, až by přinesl domu ú
řední potvrzení Černé na bílém, že na fysiku málo
dbal. — A tak se stal nyní ze skotačivého mo
lodce z nouze filosof. Karel dobáněl zameškané,
seč mu síly stačily. Odbývaly se sice právě taneční
hodiny, ale ty pro ného neexistovaly. Karel za
hánél všecko pokušení jako rytíř bez bázně a
hany. Ale — když se měly žáci a žákyně roz
loučiti s tanečním mistrem obvyklým závěreč
ným věnečkem, tu již neodolal. Do tanečního
vínku se přece podívat musí. | Dlouho se
tam nezdrží, rozhodně nezdrží. Ale musí přece
jen aspoň na dvě hodiny svoji krásu dívčí dru
žině ukázat, třeba že druhý den může být vyvo
lán z fysiky. Přijde seoevědomé jako Caesar, po
rozhlédne se, zvítězí — a pak hned hajdy domů
ku knize. Aspoň tak lehce nesevšední. (Dokonč.).

dina bude rostržena?! Není roztržena, když
muž jde do Vídně jako poslanec? A jest )
že každá šena má so státi poslancem? Tojest
přece směšné“ .

Ba ne, námitky proti politické činnosti
Šen nejsou směšné, ale za to hodně komického
dojmu jest v nadšení Masarykově. Kdo ženu
na politické kolblště zatabuje, úkol ženy ne
pochopil. Není žena povolána upruvovati zov
nější osudy národa, nýbrž avnitř v rodinách
působiti ne sice hlučně a okázale, ale za to
trvale a vydatně. Představte si, jak by půso
bilo politické rozčilení a neklid ženy v rodině a
poznáte, jak chudokrevné jest tvrzení Masa
rykovo, že by rodina v ničem neutrpěla. Ostatně
dobře jest ještě, že Masarykovy ženiální plány
rýsovány jsou do dálky. Vědyť i vynikající
účastnice hnutí ženského přijímají tyto cíle
se shovívavým úsměvem.

Masaryk mezi ženou a mužem zavítá
všechen rozdíl fysický a duševní a důsledně
praví: „Docházím todíž k oprávněnému úsudku
tomu, že jest mezi ženou a mužem úplná rov
nost. Je-li rovnost mezi mužem a ženou, vy
plývá mi z toho požadavek po stránce hospo
dářské, sociální a politické, že muž a žena
mají a mohou mít úplně stejná zaměstnání,
pokad svými polhlavními fankcemi žena není
vedena k jistým zaměstnáním zvláštním. Tedy
naprostá rovnost hospodářska, lépe řečeno,
naprostá rovnost práce.“

Masaryk co do rozdílu mezi ženou a mu
žem skutečné překážky krátce popře, aby mohl
dojíti ke svým závěrům, kterýžto postup jest
sice velmi snadný, ale málo přesvěděčnjící, neboť
u soudných lidí nelze fakta odváti kurážnými
tvrzeními. A k tomu ke všemu dokládá ještě,
že hospodářská rovnost muže a ženy jest problém
národní. Dobře, uvažime tedy, jak se tento
problém může zamlouvati našim národním po
třebám.

Již Liudner řekl, že Angličané vyvážejí
bavlna a Čechové inteligenci. Ano, jest pravda,
že mnozí inteligenti muži nemohouce se achytiti
doma, musí do ciziny a nastává nám otázka,
zda jest to pro celek národní se Škodou anebo
8 prospěchem. Kdyby někdo tvrdil, že tato
okolnost tolik neváží, upozorníme -ho na
skutečnost podobnou. Nelze statisticky zjistiti,
mnoho-li tisíc českých dělníků pracuje v zá
vodech v uzavíraném území a kolik českých
úředníků jest zaměstnáno v německých továr
nách, v závodech obchodních a bankovních.
Nezavírejme oči a pozaejme, že se naši lidé
nemohou aživit ve svém území. A vidí-li kdo
u nás v tomto úkazu politicky slibnou rozpí
navost, pak nepochopuje, že tato smutná pravda
jest svědectvím naší slabosti uprostřed národů
hospodářsky mohutnících. Jest potřebí hospo
dářského obrození, abychom mohli své Jidi za
městnati doma a k účelu tomu jest pracorati
netoliko slovem, u nás již se toho namlovilo
hodné, jako skutkem, Ve spořádané společnosti
padá na váho hlas každého rozamného člověka
a právě tak hospodářské síly se rozmuožují
každou pracující rakou. Kdyby se důsledně
provedla zásadu o hospodářské rovnosti muže
a ženy ve všech povoláních, pak zmohutní
ještě více nutnost, která českého muže vyhání
z naší oblasti národní v kraje německé. Pak
ovšem hospodářská rovnost muže a ženy stává
se problémem uárodním, jenže pak jest naň
hleděti s hlediska docela rozdílného tomu,
které zaujal Masaryk.

Masaryk považoje za mylný ten názor,
dle kterého žena jest slabšího rozumu než muž
a že jí tedy nepřísluší zaměstnání intelektuální.
„Myslíte“, táže se, „že žena děluíkova, sedlá
kova, profesorova, úředníkova, která v potu
tváři vychovává jakž takž pět dětí, že ta při
své práci méně myslí než její muž, nějaký su
chopárný učenec — třeba i nesachopárný, jenž
8e naučil tomu svému intelektuálnímu řemeslo?
Myslíte, že hodně studovat jest eo ipso ož
myslit? Ne, býti učencem, vědět mnoho, vědět
jak si blavon vydělávat — to není ještě my
šlení. Ta žena dělníkova často mnobem více
myslí než mož, který jí v sobota položí pár
zlatek na stůl; anebo ten úředník, který prvoiho
své žené vyplatí tolik a tolik — pravím, ti jistě
tolik nemyalili, jako jejich neúhledná, nikým
neviděná, od rána do noci lopotící se žena.“
Nechtějíce rozhodovati, zda žena jest slabšího
rozumu než muž, upozorňujeme jen na to, že
něco jiného jest mysliti doma u dítek a v do
mácnosti a něco jiného myaliti v obora vědy:
abstranovati, generalisovati, vynalézati, vy
stinnouti a cbápati principy, pravdy základní
a nutné, skutečnosti nehmotné, jako jsou: by
tost, podstata, příčina, jednoduchost, jednota,
mnohost, pravda, dobro, čas, prostor, neko
nečnost, nepodmíněnost a všechny ty jiné
pojmy, v nichš až pošavad osvědčila se jediné
rosumová síla mašů.

Úplně však podepisujeme velikou důle
žitost toho myšleuí v rodioě a domácnosti,
které líčí Masnryk. Většina lidí, chvála Bohu,
odnáší si do života světlou a břející památka
po svých matkách, které ee staraly, pracovaly

do úpadu, myslily ve dne i v noci, jak by

dítkám opatřly nejlepší vychovánía zajištěnoubudosenost. Kdodovede dobře chápat a ve
všedním rucha životním odlišovat hlavníod
vedlejšího, dovede též ocenit hrdinné oběti,
ano i sebeobětování vzorných matek. Ale právě
proto, že myšlení v domácnosti, Masarykem
tak zdůrazňované, ve svém drahou jest tak dů
ležité, nedadouc se odděliti od životních zájmů
rodiny, nastává otázka, kým a jak tato úloba
bade plněna, když žena bude odtud vypozena,
aby na základě hospodářské rovnosti zápasila
e mušem ve všech odvětvích lidské činnosti.
Tato otázka si Masaryk nepolotil a právě
proto také si neuvědomil nepravda tvrzení
svého, že by důsledky programu ženského ne
ohrozily život rodinný a vůbec celou domácnost.

Na jedné straně povinnost lásky k životu
rodinnému, k dětem, k maži, na drahé straně
na příklad konati a vyvrcholovati práci intele
ktuální! Pojírají-li se obě povinnosti vážně,
pak musí dojíti ke konflikto, který jistou měrou
musí stihnouti ženy, jež věaují se individuelní
produktivní činnosti, neboťtato činnost a vlohy
žen znemožňují oddati se lásce tak úplně, jak
toho žádá rodina, muž a děti. — ©Opakujeme
ještě jedaou, nejsme zásadními nepřáteli otázky
ženské, ale užíváme práva, mlaviti o líci a
rubu požadavků, v ženském programu obsaže
ných w těchto několik myšlenek nadhodili
jeme hlavně za tím účelem, aby otáska byla
všestranněji osvětlena.

Obrana.
(2) Baudiš jasme. Dávno již spřádané

pletivo domoněnek podezřívavých, jimiž bylrzy ten, brzy onen člen episkopátu v akci
kongraové obviňován, rozťali jsme otevřeným
appelem na povolané činitele, aby předložena
byla akta jedoání na veřejnost. Výsledek této
poblikace byl stkvělou satisfakcí zejména pro
ndp. biskopa Dra Doabravo a důkladnou lekcí
pro psuvého klevetníka z „Bíl. Prapora.“ Bylo
nezvratným způsobem dokázáno, že často i
„mažové, povznesení nad každá podezření,
z prázdného tlachu“ mohou předce ze senilní
slabosti pronášeti bezdůvodné tlachy, aby pla
tili pro veřejnost za důležité faktory v akci
kongroové. Sám dopisovatel „Bíl. Prap.“ se
přiznává, že bez zlého úmyslu, ale také ovšem
bez kritické úvahy zanesl tento klep o dece
nálkách za tepla do časopisu, v němě lze kat
dému nespokojenciztrhati po chuti čest bližaího.

Není to zrovna lichotivým svědectvím pro
mravní bási vydavatelstva „Bíl. Prap.“, když
udržuje stejný způsob psaní 8 prolhaným tiskem
socialistickým a neinformoje se dříve, než-li
propustí osobní útok na veřejnost. Nedávný
útok na celou korporaci kněžskou v naší die
cési a nyní perfidní útok na samého odp. bi
skupa dosvědčoje, že pánové z vydavatelského
dražstva „B. Pr.“ měli by ai nejdříve přečísti
z morálky kapitoly o pomluvě a utrháuí na cti.
Že předseda liberálního politického kluba mosil
poučiti klerikální žurnalisty o příkazech 8.
božího přikázání a ujati se veřejně tapeného
biskupa proti „bratřím“, je povážlivým zjevem
společenské korrapce, která rozežírá všecky
stavy. Pro ndp. biskupa však uaskytla se
pěkoá příležitost, že bez újmy své skromnosti
mohl na veřejnosti poukázati na své zásluby
v akci kongruové. Světlo bylo vneseno do ple
tiva klepů a nyní bude jasno.

(3)Ještě k polemice s pokryteckým
„Časem“. Dle svého slibu přičiňujeme doda
tek ku předešlé odpovědi realistickému úhoři.
„Čas“ pokládá za „čachrářství“ a „ďábelskou
cbytrost“, že jsme poukázali na to, jak hasitští
„Boží bojovníci“ proti vlastním krajanům z oá
boženskénovraživosti řádili a jak brali na pomoc
proti českým katolíkům i loupeživé oěmecké
násilníky. Dle Času prý „už jenom schází, aby
Obnova tvrdila, že sebranka lupičů a žhářů,
kteří oa české Husity vysláni byli od papeže
pod jménem Křižáků, byli nevinná holoubátka,
jež Hosité ukratně povraždili“. — Vidíte toho
„realistického úhoře? Kejklířský pisatel ne
mohl nijak poraziti naše pádné, reální důkazy,
jež jsou proti bludu Drtinova avědectvím, že
právě za „reformace“ pro vášnivé boje nábo
ženské zapomínáno na ideu národnostní. Činí
tedy realistický úhoř pokus krýti nacený ústup
aspoň tvrzením, fe už jen schází, aby Obno
va.. . atd, Ne, drahý pane, nedáme se svéstí
vaším příkladem k bistorickým lžem, ne potře
bujeme toho. A že lonpešivá chasa Sigmandova
neplatí u katolického tisku za „nevinná hu
loubátka“, o tom by přece Čas věděti měl,
nečte-li uspoň redakce jeho katolické spisy o
hositství pojednávající tuk „důlkdadně“ jako
Masaryk, který dovede — jak jsme dokázali
— zkritisovati katolickou knibu i beze všeho
čtení.

Ale šelma realistický úhoř přisvém. vy
krucování ani neposoraje, jak vlastně pošer
zuje pravda v naší polemice již vyslovenen.



Omlouvá totiž Husity: „Hasitské války byly
řece náboženské a proto je zcela přirozeno,

Nistliže šetřeno bylo v Praze Němců, kteří
přijali kalich. Tím Čas jen nepřímo potvrzuje
naši pravdu proti Drtinovi vyslovenou, že
totiž pro boje náboženské zapomínáno zu re
formace na ideu národnostní. K tomu dodá
váme ještě tolik, že v husitské hymně „Kdož
jste Boží bojovníci“ o vlasti nebo národnosti
ani řádku není, Čas dodává, že naopak Sigmond
s českou šlechtou dláždili cestu přes Čechy a
Moravu vraždami českého lidu. Nový doklad
k našemu tvrzení( Jen dlužno k vůli reálnímu
vyjasnění dodati, že jonácká šlechta husitská,
která nedávno přísahala věrnost ke kalichu,
sama Šmahem přecházela pod prapory 8i
gwmaodovyprávě tehdy, když své nadšené sliby
měla skutkem vyplniti; a tak vetáhli proti
Husitům jen rozhodní katolíci. Po porážce
Sigmondově dostala šlechta ovšem kuráž novou.

Leč dle Času jest mezi křižáky a husity
rozdíl! veliký. Ať prý čteme v Tomkovi, co
křižáci dělali r. 1420 kolem Praby I—-Drahouškao,
k srovnání jest potřebí také poukázati, co pá
chala strana husitská. Zapomínáte, že tobo
nutně vyžaduje reální logika. A srovnáme-li
skatky stran obou nestranné, musímeproblásiti
za balamucení tvrzení Času: „Rozdíl je ovšem
veliký.“ Husité i ženské osoby se všeho šatu
svlékali, a Mostu páchali násilí na ženách, je
dnoho měšťana nespoutaného vhodili do ohně
a při jeho pokasech o záchrana ještě šestkrát
vhodili do plamene, upalorali mnichy v za
bedněných smolných sudech, Roháč z Dubé
zvěše) hejtmany posádky bělské za nohy, Ho
sité odpravovali zajaté katolíky i schválně
zdlouhavě atd. A tak v krutosti velikého roz
dilu mezi žoldnéři Sigmondovými a mezi Ho
sity nebylo. Ale byl zde rozdíl jiný. Husiteké
voje při všech násiloostech proti lidem nejne
vinnějšírm páchaných tvrdili, že bojují „za svo
bodné hlásání slova Božího“ a že chtějí refor
movat. Toble žoldnéři Sigmandovi netvrdili.
Hosité vraždili statisíce vlastních krajanů, pu
stošili památky národní vědy 8 národního
umění, kdežto žoldnéři Sigmondovi šli dran
covat zemi, jež jejich vlastí nebyla.

Čas ještě dodává: „Rozdil další je ten,
pokud 8e národnosti týká, že Praha po hu
sitství je městem ryze českým; že Tábor je
městem ryse českým.“ Připomínáme Času, že
Praha před husitskou vojnou se stala za Karla
a Václava víc než ze tří čtvrtí českou, ač počet
obyvatelstva před válkou byl třikrát tak veliký
jako po válce. Žo se města valem počešťovala
jiš před bouří, na to jsme již dříve poukázali.
Dr. Kalousek píše: „Národní převrat v hu
sitství nebyl by možným býval, kdyby mu
předešlá doba byla neupravila cesty.“ Že krá
čelo národnostní vzepjetí v Čechách všude
stejným chodem, patrno z toho, že i katolická
a od husitů nedobytá města nabyla rázu ryze
českého. Jmenujeme zde na př. Plzeň, Písek a
Budějovice. Kde je tedy jaký rozdíl? Tak zcela
reálně odpovídáme na lyrické fráze a lži pánů
„realistů“. Na nadávky odpovídat nemíníme;
ty ponecháváme Časujako specialitu nově se
tvořící Masarykovské morálky.

Jesuitětí „Konláševé“. Již jednoujsme
v našem listě poukázali na veliký rozdíl, jaký
bylmeziKouiášikatolickýmiajinověreckými.
Does totiž přičiňujeme ještě jednu zajímavost.
Kustos universitní knihovny pražské J. Trahlář
vydal nedávno seznam latinských rukopisů
téše university. Tyto rukopisy pocházejí vět
Šivou z knihovny jesaitské (přes 1200 rukopisů)
a z knihovny kláštera třeboňského (asi 300
rokopisů). V koihovně jesuitské sloučeny byly
všecky rakopisné poklady pražských kolejí u
úiversitních. V XV. století měly tyto koleje
asi 4500 rukopisů. Jesaité však po roce 1620
dostali z nich sotva čtvrtinu. Kdo zničil a za
šantroči) ostatní? Snad Jesuité? Nikoli.Kustos
Truhlář dokazuje, že Jesuité svěřené rukopisy
opatrovali svědomitě a pečlivě; ale před nimí
špatně s rukopisy nakládali utrakvsstičlí mistři
university Karlovy století XV. a XVI., kteří ru
kopisy, neumějíce jich čístí, prodávali a mrhalí
nejhorším způsobem. (V. Flajšhans v „Osvětě“
čís. 5. atr. 457, 458.) Tamtéž se praví (str. 463):
Skoro každý dvacátý kodex obsahuje „hussika“,
což samo je nejlepším důkazem, že Jesutté ru
kopisy kacířské bedlivě opafrovali a níjak neničilí.

3) Nutné upozornění panu Jesefu
Útebfoni. Máte za to, že katolický katecheta
Jest vinen, že se dítě ociťaje „v úžasné mravní
nemožnosti, v mravním otroctví, ve stavu usta
víčné lživosti a nepřestávajícího pokrytectví“.
A dáváte bned příklad: „Čím úsilněji katecheta
vynucuje na hoších osmaáctiletých na př. do

o neposkvrněném početí P. Marie, čím drsněji
se trestá každý záblesk oka, jenž by svědčil,
že hoch důkazům těm nevěří, tím smutnější
bývají následky tohoto násilí.“ Nu — Vás podle
všeho katecheta příliš málo nutil k doslovnéma
odříkávání těch důkazů. Kdybyste totiž vůbec
věděl, co katolík pod slovem „neposkvrněné
početí“ věří, pak byste nemohl mysliti, že by

v takové faktom rozomný mladík nemoh] vě
řiti. Vy tomu dogmatu asi rozumíte podle
všeho tak, jak o tom „pončovala“ před půl
rokem Osvěta Lida. Připomínáme Vám však,
že příslušný článek učí, že Panna Maria se
zrodila bez poskvrny hříchu prvotního, dě
dičného. Vy vůbec sotva co o prvotním hřícha
věříte, Vy máte epíše názor, že žádný člověk
nerodí se s poskvrnou hříchu dědičného. Bylo
by tedy pro Váu pošetilostí věřiti v nepo
skvrněné početí Panny Marie? Když až proti
katechismu mluvíte, nejdřív si předmět svých
útoků prohlédněte.

A chcete-li hledati někde pokrytectví a
otrockého ducha, raději trochu nestranně sle
dujte list, do něhož píšete. Tam je tolik po
krytectví — jak jeme již mnohokrát dokázali
— a tolik otrockého poklonkování sociali
stickým násilníkům a ovangelíkům, že to málo
kde naleznete.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně takřka se pro

mrskává celní tarif, jako každá jiná důležitější
předloha. Poslanci jeví pramalý zájem na jed
nání; 6. května nebylo ani 30 poslanců ve sně
movně. Nač se dávají tedy volit? — Němečtí
poslanci z Čech bouří dále proti Čechům. Na
poradě ve Vídni prohlásili, že známá rozhod
nutí správního a říšského soudu —dle nichž
úřady v Čechách povinny jsou přijímati česká
podání — příčí xe právnímu přesvědčení něm.
lidu v Čechách. Proto prý i v badoucnosti ne
bude pokoje, dokud nebude němčina uzákoněna
jako státní řeč. — Předloha kongraova dostane
se ještě v tomto zasedání sněmovním na denní
pořádek. — Volbou na Slánsku utrpěli Mlado
češi citelnou porážka. Miadočeši netvoří již
na sněma zem. většinu; proti nim (63) jest 49
velkostatkářů, 25 agrárníků, 6 Staročechů a 4
radikálové.

Krise uherská nemůže vybřednouti z ba
hna. Hr. Tisza masi zůstati i dále předsedoo,
ježto se dosud nenalezl vbodný nástapce. Na
sněmu uher. jedná se nyní o adresse ku králi.
V Uhrách jsou poměry velmi nsutěšené. Daně
prý 8e neplatí, hospodářský život upadá ...
Když se ve sněmovně ramanský posl. Pop-Čičo
zastával utiskovaných národností nemaďarských,
odpověděl maza souhlasu celé sněmovny před

sedu Just: Nikde se nevede národnostem lépe
než u nás; v Uhrách nebereme národnostem
jejich řeč, chceme jen, aby se národnosti při
učily státnímu jazyka. — K smíchu taková ne
pravdivá odpověď.

V Rosko dosud vypuknou tu a tam vý
tržnostiživenépouzesocial.demokratya židy.
Sjezd zemstev v Moskvě vyslovil se 127 proti
8 hlasům pro všeobecné hlasovací právo, 107
hlasy proti 29 pro zavedení sněmoven.

Turecko ocitlo se právě povstáním v Arabii
ve vážné sitnaci. Povstalci zmocnili ee hlavního
města kraje Jemenu; turecké pak vojsko, asi
20000 mužů proti nim vyslaných, přešlo k po
vstalcům. Vůdcem povstání jest šejk Mahamed
Jahya, jenž prohlašuje 8e za potomka Moha
medova. Jisto, že i ta mají ruce Angličané.

V Mandžorsku jsou Rusové i Japonci zase
připravení k boji. Japonci chystají se k vý
padu projevojíce na celé čáře zvláštní čilost.
Domorodé obyvatelstvo prchá jako před bitvou
u Mokdenu a Liaojanu. Japonci rozmnožují
vojsko své tlupami loupeživých Chungusů,
proti čemuž ovšem Rasové protestují. Japonci
postopují i na souši proti Vladivostoku, na
moři prý také, ale tomu odporuje ta okolnost,
že vladivostocké torpédovky vyploly na moře,
spálily jednn lodici japonskou a drahou zajaly.
Spojení loďstev ruských právě nyní prý 8e usku
tečnilo. Japonci protestují stále proti domně
lému se zdržování rus. loďstva v neutralní
čáře při území francouzkém, čímž nastalo ja
kósi napjetí mezi Japonskem a Francií. Ja
ponsko vyzývá již Anglii do boje proti Rasům,
ale ta jistě se toho neodváží. Japonci hospodaří
v Mandžorska jako doma, považujíce zemi tu
za svou. Rasko přijalo nabídku japonskou na
výměna zajatců.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésmí. Ustanoveníjsou: p. Fr.

Sychra, farář v Čenkovicích, sa faráře do Jablonného
n. Orl., p. Karel Kučera, farář v Horní Dobrouči, za
faráře do Mikalče, p.Leop. Opletal, administrator, za
faráře ve Štěpanicích, p. Váci. Vostřel, kapl. ve Svin
čanech, za koop. do Kladrub, p. Jos. Stanislav, ad
ministrator ve Vítkovicích, za administr. do Markon
šovic, p. Viktor Vlach, kaplan v Oubislavicích, za

kapli do Lužce, p. Jindř. Laš, kaplan, sa administr,v Damníkově. Na odpočinek vatonpil: p. Fr. Nožka,
b. notář, děkan v Damníkově. V Pénu zesnul: p. Jan
Brunclík, farář Probluzský na odpoč. v Kuklenách,

dne 9. kvěžna 1905 (narozen 1841, vysvěcen 1887).
prázdněná místa: Damníkov,fara, patron. kníž Liech

tenštejna; Čenkovice,fara, patron. kníž. Lichtenšteina;
Horní Dobrouč, fara liberae collationis, vesměs od 65.
května 1908.

V Z minulosti Hradce Králové. 1. Ne
smekl před varton. V červencir. 1778 ubíral
se mladý kancelisto Kratochvíl dn Kanceláře v radnici,
před níž dle tehdejšího zvyku vojenská stráž přechá
zele. Kratochvíl novšímaje si stráže chtěl vejíti do
průjezdu. Ta však „voják verta zde stojící k němu při
stoupil a ilobook ma rukou s hlavy shodtl.“ To vida
zde přítomný praporečník „pan Rise, témuž kance
listovi vyhrožoval, že jej budoucné do varty vzíti
nechá, kdyby ještě jednov se zapomněl a před vartou
nesmek),“ Na stížnost Kratochvflovu podal magistrát
o případu tom zprávu pevnostnímu velitelství, žádaje
satisfakci, V sezení magistrátu dne 21, Července t. r.
sděloval král. pan parkmistr, že „od tit. pena kom
mendanta žádaná satjsfakce se připovídá a jak voják
arestem stížený, tak také ten pan fénrich již skotečně
také v aresta so nacházejí.“ Na základě toho sdělení
stalo se enesení: „Má se tit. pona kommandantori
poděkování nčiniti.“

Řádná schůze měst. zastupitelstva
v Hradci Králevé, kterépřerašenabyladne 3.
května, koná se v pondělí 15. května o půl 5. hod.
odpol. v zasedací síni.

Vlastemecké obchodaletvo a živ
mostmletvo. Již loni bylo seznáno, že někteří ob
chodníci a živnostníci v Hradci Králové i v okolních
městech vyclivají si zboží pomocí něm. formalářů;
a ač takové nevlastenecké jednání vořejně bylo odsou
zeno, děje ee tak dále bez ostychu. Podivno, jakými
vlasteneckými chameleony jsou mnozí z našich lidí.
Do avěta ve bázejí vlastenecká slova, nějaký halířek
na Matici atd., ale ve skrytosti bodí se vlastenectví
jako otřepaná veteš do konta. Takoví charakterové že
národ náš povznesou? Na posměch jsme pak jen ne
přátelům svým! Bylo by jistě dobře, kdyby ee jména
oněch „neohrožených vlastenců“ uveřejnila.

České nápisy ma vojem. budovách
v Hradci Králové sice ještě nejsou,ale snad
přece jednou se tam objeví, zvláště když ce už i
v Praze rozkývali k označení voj. budov českým ná
písem. A přece ministr války Pitreich nedávuo odpo=
věděl posl. dr. Pacákovi a dr. Pantůčkovi, že trvá
na svém prohlášení v delegaci, dle něhož oa bado
vách vojenských mají býti nápisy i v řeči obyvatelstva
dotčeného město. — Nač tedy tako.é otálení?

Důstojníci amgliětí, kteříse za příčinou
shlednutí bojišť českých objevili minulý týden i
v Hradci Králové, vzbudili pochopitelný zájem, Vytáhlí,
v občanském oděva, držením svým neprojevovali 80
vojíny, mnohéma při spatření jich se namanulo, že
jsou to enad obchodníci“ —,

Vzorná češtíma. VKomenskéhotř.vHradci
Králové objevilo se na jistém domě následující ozná
mení: 4, 3 aneb 2 poKojezpřyslaše: — Byty — PoKojz
nabytKem. — Podivno, že se v tomto domě nenašel
ani jeden občan, který by takovou hatlaninu strhl.

i snad jeou v něm sami takoví vyškolení vlastenc.
jako pisatel návěští?

Ústřední spolek pro udržování vo
jenských pomníků z r. 1966 v Čechách
v Hradci Králové koná 21. května t. r. o 9. hodině
dopolední valnou hromadu v Hradci Král. (v Grand
hotelu). Při nedostatečné účasti odbývá se 0 10, ho
dině dopol. bez ohledu na počet účastníků nová valná
hromada s týmž programem.

Místní odbor čenkoslovauské ob
chodmické besedy v Hiradel! Král. pořádá
v neděli dne 14. t. m. prohlídku zdejších 3 masef:
předhiatorického,historického a průmyslového, Schůzka
účastníků před 2. hod, odpol. „U české korany“. Hosté
vítáni.

Z černé kromiky. V pondělí odpoledne,
když právě us Pražském mostě v Hradci Králové ne
bylo nikobo jiného, zastavil 80 nad třetím pilířem
jakýsi starší muž v obnošených šatech; odložil pytel,
hůl, dýmka, evlekl i kabát, načež ae vrhl do rozvod
něného Labe, v němž utonul. Mrtvola neznámého do
sud nenalezena.

Po americku. V Americe posouvajídomy
s místa na místo, © Hradci Králové začínají aspoň 8e
střechami. Pan účetní Beran rozhod! se totiž, že avůj
pěkný přízemní dům v bloku u Praž. Předměstí zvýší
o poschodí a p. ataritel Novotný hned se dal do práce,
aniž střechu rozebral. Oč se střecha pomocí šronbů
nadsvedne, o to zdiva přibude. Ušetří se takto přece,
neš kdyby se etřecha rozebrale.

Zahradní restaurace. PanbotelierAd.
Bařtipán v Adalbertinu právě otěvřel nově upra
venon zabradní restauraci, toho drubu jedinou
v Hradci Král., v níž každý nalezne kiiduého po
hovění a pečlivého obsloužení.

Pochoríkomise na úprava projektu
Labe v okolí Hradce Králové sešla se dne 9. t. m.
o B. bod. ranní v Okresním domě v Hradci Králové,

Na námitku jednoho interessenta, zda se jedná také
o kanalisaci a tím úprava Orlice, odpověděno, že tn
jde pouze o regolaci Labe, Politická obchůzka a vy
vlastňovací řízení konalo se toho dne v obcích Hradci

Králové, Věkoši a na Praž. Předměstí, 10. a 11.
května v katastra Nov. Hradve Král. a Praž. Před
městí, 12. května ve Střebší, Vysoké a Březbradu.
Výsledek jednání uveřejněn bude později.

Na Novém Hradci Králevé vzbudila
11. května t. r. velkou pozornost ohromná tabule ve
vile p. továrníka St. Červeného oznamující: Kdo vy
zradí škůdce naší zahrádky, dostane 56 K odměny.
Vědyť už delší dobu nějaký zlomyslník kazí krásně
zařízenoo zahrádku p. továrníka. A věra musí i obci
na tom sáležeti, aby ničemník byl vypátrán s aby
takto hostům do Nov. Hradce ns letní pobyt zaví
tavším nebyl klid zámyslně porušován.



Umartí. Dne 9. května t. r. zemřel vo věku
66 let vdp Jan Branciík, farář Probluzský oa odpočinku
v Kuklenách, čestný občan Problazský, Čestný člen
mvobých spolků v Jilemnici, rytíř praského řádu
červen. orla IV. tř. atd. Zesnulý byl hodným kněsem
i obětavým vlastencem. Ne kněze vysvěcen 27. květ
za 1867.Pohřeb konal se dnes dopoledne na hřbitově
vProblazi. R i p.

© krásách Hrkonmoš přednášel7. května
v Předměřicích n. L. p. řídící učitel Bochar ze Ště
panic u Jilemnice. Prostorný sál hostince „Na staré“
byl do posledního místečka posluchačetvem vyplněn.
Úchvatná svá slova doprovázel p. řečník světelnými
obrazy. Věro záhodno, aby se i jinde přednáškou p.
řídícího Bucbara šířil zájem o krásné Krkonoše, jež
zaplavovány jsou cizinci, našimi pak lidmi nevšímány,
Vůbec naše apolky měly by sw přičiniti, aby ae lidu
dostávalo lepšího poučení o krásné vlasti naší, Jak
si pak máme vážiti rodné země?

Živnostenská jednota růsmých živ
mostí v Cermilevě pořádá ve dnech 14., 15. a 16.
května t. r. v sále p. Václava Jindry v Černilovědo
mácí výstavku spojenoa s výstavkou prací učňů a
průmyslové školy pokračovací. Pořad: 1. Dne 14.
května o 9. hodině dopolední zahájení výstavy před
sedou komitéta p. V. Mrdkem, obecním starostou. 3.
„Význam výstavy živnostenské a průmyslové školy
pokračovací“. Pojedná pan řídící učitel Václav Ponse,
jsko místopředseda komitétu. 3. Prohlídka výstavy.
Dae 15. kvétna prohlídka výstavy. Dne 16. května do
poledne prohlídka výstavy. O 3. hodině odpolední
schůze Živnostnictva domácího a z okolí a rozhovor
„O důležitosti průmyslového musea vzhledem na malo
divnostnictvo“, pak přednáška pana Bohumila Malce
z Opočna „O úpravě řádu živnostenského“. Po schůzi
oceňování práce učňů a přidělování cen. Výstava ote
vřena jest vždy od 9. do 12. hodiny polední a od I.
hodiny odpolední do 7. hodiny večerní. Vstopné 20 h.
Případný čistý výnos věnuje se nemocenské pokladně
živnostníků upolečenstva černilovského.

Z Dobřenie. Jak mocně působí avornost 8
láska spojená s trochou dobré vůle a obětavosti, pře
svědčili se členové našeho záložního spolku dle vzoru
Raifeisenova zřízeného nři nedělní jeho jarní valné
bromadě. V krátké době jeduoho čtvrt roko (od "/;,.
—*"/,g. 1904) dostalo se členstvu mnoho výhod
z něho. Společný nákup za 2518-53 K, poskytnutí
zápůjček, opatření nouzového úvěru a státní podpory
malorolnictva lonským suchem strádejícíma jsou hlav
ními přednostmi epolka. Spolek čítá již 54 členů a
lze očekávati, že se ještě rozmnoží počet jeho členů,
Vždyť u nás spolka toho zapotřebí bylo více než
soli. Většina všech pozemků náleží velkostatku, který
i obecní a zádušní pozemky částečně má najaty;
v obci pa naše potřeby se nebledí a tak jsme my
malí odkázáni jen na sebe. Proto, bratři, svorněv před!

Žáci na útěku k moří. Nedávnopřinesli
jeme zprávo, kterak na měšťan. škole v Pardubicích
vyskytli se žáci, kteří následkem nerozumného čtení
a špatné společnosti počalisměle luštiti rozličné zá
bady světa a dospěli k těm důsledkům, še zavrhnuvše
dle „nejmodernějších“ názorů křesťanství, odhodlali
se dáti na tureckou víru. Dva z této mudrcké apo
lečnosti přistoupili v těchto dnech k praktickému
provedení svého zbrklého dětinského nazírání. Uprchli
ze školy a od svých rodičů a tajně vydali se na ce
sta k moři, aby se prý ta oddali úplně voluému života
v přírodě. Za tou příčinou ukradli doma něco peněz
a vstoupivše v Cbrudimi do vlaku, dali se na blud
nou cestu eměrem k Něm. Brodu. Zde vystoapili a
pokračovali pěšky po sílnici do Štoků, kde chtěli no
covati. Nemajíce ale žádných průkazů, byli v tamějším
jednom hostinci odbyti a proto v noci pustou cestou
přes lesy pustili se do Šicendorfa, kamě pozděv noci
dorazili. Uloživše se zde na lavici v nádražní čekár

do Jihlavy, kde posilnivše se v restauraci odjeli vla
kem do Mor. Budějovic, odkud pak pěšky pustili se
se s větrnými zámky v hlavě du Znojma. Ale do
Znojma předběhl je již telegram pardubské policie
po uprcbiících na všech stranách pátrající a ten uči
nil rázem konec dobrodražné jejich pouti. Chlapci
úplně znavení byli snojemskou policií hned na ná
dražší zadržení a na strážnici odvedeni. Ustrašení ro
diče v Pardubicích dostali ihned telefonicky zprávu,
kde dlí jejich ztracení synové a drahý den nato od
vedl je pardubeký policista domů. Rozumí se, že byli
uvítání s hlaholem jak doma, tak i ve škole. Přes to
ale trvají na svým, že jednou až badon volnější, přece
se jen k tomu vzdálenému moři dostanou.

Demonstrace před „Osvětou lidu“.
V neděli dne 7. t. m. konali národní socialisté v Par
dubicích svoji májovou oslava. Ne náměstí měl p.
Černý, učitel a poslanec z Bydžova, slavnostní řeč, po
které ujal ae slova jakýsi krejčovský dělník a velmi
pradce útočil na „Osvětu lidu“ a její redakci, tak že
byl několikrát vládním komisařem vybídnat, aby se
mírnil. Sestoupiv s tribuny, postavil se v čelo zástu
pu, který za hlučného volání hanby všemnzenářským
závodům, zdraživším nedávno o 2 haléře své výrobky,
ubíral se před redakci „Osvěty lida“. Zde národní
socialisté provedli demonstraci, strhli redakční novi
nářskou tabuli, ale na zakročení policie se sase ro
zešli. — Náeilím se epory luštit nemají.

Znosvěcování dno nedělního. ZChiu
mecka se nám píše: V neděli dne 7. května jel jsem
s Chlumce vlakem do Hradce. U Dobřenic vzbudil
pozornost mou neobyčejný ruch ve voze železničním.
Pasažéři vetávali a dívali se okny, pronášejíce málo
vybraná slova proti majiteli Dobřenického panetví.

a panských polích pracovalo se o překot. „Čoš pak
tu není šádného, kde by samezil tohle zotročování
chudého lidu, jemuž ani v neděli klidu se nepřeje ?“
tázal se jeden pasažér. „Prosím jich, kdo pak si sta
kovým pánem bude rozlívati ocet? A pak pro takové
— 00 pak něco platí? — Tamhle u nás — jako
v Kratonobách — u samého kostela a dopoledne pra

cují na panském — a uš se i sedláci podle nich řídí!
Srátek — nesvátek — neděle jako všední deni“ —
Dále nelze reprodakovati rosbovor pro jeho ostrost.
Dověděl jsem se věak ještě, že zoesvěcování neděle
„Da panském“ jest v kraji tom neobyčejné. V neděli
vozí se cihly, dříví; jeden s Bydšovska vypravoval,
že v neděli Bydžovem jcsdívají doStarého Bydžova a
do Hlašic celé řady fůr s nákladem. Na panství
Staro-bydžovském, které má ve správě jakýsi šid, pra
cuje se v neděli na pohoršení všech slušných lidí,
jakoby žádného zákona nebylo, Nebylo by na Čate,
aby tohoto smutného sociálního zjevu všimli si pří
slušné orgány s odkázali panskou zvůli do řádnýcha
zákonných mezí? Bylo by sábodno, aby všade, kdež
takovýto nešvar se vyskytne, bylo veřejně neň pou
kózáno. Sociální poměry našebo venkova jsou kritické
Jsdnou z otevřených ran těchto poměrů jest nedělní
zotročování pracovního lida. Bída a odvislost vrbá na
jeho šíji nové jho roboty a nevolnictví, — Doslechli
jeme, že se chysté vážná akce proti tomato rašení
nedělního klidu. Bylo by již na čase! — Slibujeme
však ještě dodatky k této rabrice — a důkladnější,
jestliže náprava učiněna nebude!

Svěcení budovy král. české semské
hospodářské školy v Chrudimi vykonáno
dne 7. t m. za velmi četné účasti vynikajících
osobností. Slavnostní obřady vykonal vedp. gone
rální vikář Královéhradecký Dr. Alois Frýdek za
assistence čest. kanovníka vidp. Tomáše Střebského
s Mikulovic, Chrudimskébo arciděkana vldp. J.
Mrštíka, gymnasijního katechety vldp. Dra rle
šingra a devíti jiných duchovních. K slavnostnímu
aktu dostavili se místní zástupci všech úřadů stát
ních a samosprávných, i všech škol. Zvynikajících
hostí jmenujeme zvláště: J. O. Vojtěcha hraběte
Schónborna, ministerského sekretáře dra Miltoera,
dvorního radu dra J. B. Lambla, přísedící zem.
výboru Adámka a dra Herolda, inspektora hosp.
škol dra Sitenského, poslauce Fr. Udržala a Jo
sefa Kudrnka atd. — Po vysvěcení následovalo
několik případných poučných proslovů. Pak ode
vzdal předseda kuratoria hosp. školy K. Adámek
klíč od budovy řediteli ústavu p. Františka Bau
rovi. Došlo bojně pozdravných telegramů. Budova
hosp. školy jest v skutku nádherná; postavena
byla nákladem půl milionu korun.

Výlet s vlaku. Dne 10. t. m. dopol.,když
od Vídně ku Praze jel nákladní rychlík, na stanici
dašické vyletěl náhle s vlako mladík, jenš si v úzkosti
ještě zateromtetil. Na nádraší myslili, že mladý Maďar
bajností z vlaku vyskočil, ale když za Madarem
letělo i příslušenství jeho a ve voze ukázala 60 ros
jařená tvář jiného maže, poznalo se bned, že výlet
nebyl dohrovolný, Vyobcovaný Maďar a roskurážený
zřízenec jistého vinohradského uzenáře jako průvodčí
živého dobytka nepohodli se cestou a proto onen vy
bazov. Štěstí ještě, že letícího Maďara do náručí
pojal nádražní zřízenec, jinak by se mobl ocitnouti
pod koly vlaku. Soudní vyšetřování zavedeno a horko
krevný snadroh odpyká avoji nálada nejspíš
v chládku.

Z visitační costy J. B. M. dr. Jev.
Doubravy ve vikariátu Kostelockém.
Doe 8. května kolem 6. hod. odpol. zavítal J. B. M.
dr. Joa. Doubrava na své visitační cestě do Brandýsa
n. Orl. Na příchod Jeho těšila se celá farnost a při

ravila svénu velepastýři srdečné přivítání. V obci
ostka, na hranicích farnosti, postavila místní obec

vlastním nákladem slavobránu a při vjesda uvítala
J. B. M. celá obec = p. starostou v čele a místním
zastapiteletvem, pak se sborem dobrovolných hasičů,
s mládeží školní a p. řídícím učitelem školy. Bíle
oděná drušička podala J. B. M skvostnou kytici, načež
za hřmění bmoždířů a průvoda s budbou včele veden
byl ndp. biskup do Brandýse. V městě samém hojně
prapory ozdobeném provázen velikým darem lidí,
školní mládeží ze všech přifařených škol, načež u
drahé slavobrány v Kostelní ulici přivítán byl nejprvé
p. c. k. okr. hejtmanem z Vys. Mýta, p. vikářem,
zástapcem patronátního úřadu, místním p. farářem, pp.
starosty za přifařené obce, a předními měšťany. Na
to promluvil J. B. M. poděkovací řeč, jež dojala
všecky přítomné. U brány přivítala J. B. M. jménem
žactva vřelou a dobře promyšlenou řečí dražička ze
IV. třídy školy brandýsské a podala ma kytici. Zp. t,
duchovenstva účastno bylo uvítání z okolních far
ností a z vikariátu celkem 18 kněží. Po vřelémtomto
přijetí odebral se ndp. biskup do farního doma, odkud
v slavném průvoda veden byl do chráma Páně, Ač
bylo počasí málo příznivo, přec dostavilo se veliké
množetví lidu k uvítání vzácného hosta. Drahého dne
4. května konalo se sv. biřmování a spolu generální
visitace za krásného počasí, kterážto okolnost valně
přispěla k zvýšení slavnostního dne. V Brandýce pobyl
ndp. biskap tři dai, načeš v aobotu ráno rozloačiv
se s farností odjel visitovati farnost Caslavskou. Borg
loučení bylo velmi dojemné. Lid vida lásku svého
vrchního milovaného velepastýře, se slsou v oku lou
čil se s ním nerad. Byly to radostné abvíle pro naší
farnost. Škoda jen, že se vlastenecká rada lízeňského
města schovala za humny, nevědouc ve své pokro
čilosti, co se vůči tak vsnešenému hosti sluší. Po
bostinnost jest mrav český, všdyť staré české přísloví
dí: Host do domů, požehnání Boží do domu. Za to

tná obec Mostek, ač tem jedna pětinaevangelíků,
věděla, co to bon ton. Sboru hasičskému v Brandýse
se nodivíme; ty zatahal za šosy někdo £ gardy soci
alistické a oni hned jako děti se musili schovati. —
Dne 5. května konala se generální visitace v Č. Lib
chavě, kde celá osada, národními prapory ozdobena,
se svým zastupitelstvem radostně vítala nejd. arci

pootýřo. Řada četných banderistů vyjela vznešenémuostí naproti — Imposantníhouvítání dostaloceJ. B.M.
v uvědomělé katolické osadě Caclavské. Celá osada
těšila se na ten den a slavila ho jako svátek. Četná
banderie, všecky hasičské spolky, rolníci na kočárech
vyšli vstříc J. B. M. aš do Seče, kde obyvatelstvo

katolické i evangelické vítalo njdp. biakaps. Obecní
zastupitelstva všech přifařených obcí se svými pány
starosty dostavila se k uvítání. Byls to milá .
vaná na dlouhou řadu mládenců a dražiček, na členy
katolického spolku, kteří ve vsorném pořádka očeká
valí svého arcipastýře u alevnostní brány. Ta shro
mážděno bylo dachovenstvo se svým p. vikářem, školní
mládež s pp. učiteli, zástupce p. hraběte kosteleckého,
p. patronátní komisař Waldek. Při uvítání Jeho Bisk.
Milosti uvedl vdp. vikář časové slova: Bíti budou
pastýře a rozprchnou se stáda. Nejd. arcipastýř po
děkoval pak slovy, jaká zdobila bránu: Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus! Budiž pochrálem za to, že osada
zdejší víře svaté věroa zůstala! Uvítání Vaše těší mě,
ponávadš pochází s víry. Ds ten zůstane v milé pa
mětí všem osadníkům. Kecti osadníků slouží, o po
čají o okrasu domu Božího, mezi nimiž zvláštní uznání
zaslouží zbožná rolina Horekých. Potéšitelným zjevem
jest, že pp. učitelé jak osady cuclavské, tak 1 lib
chavské a brandýsské v dobré přátslské shodě s du
chovenstrem kn blaba obcí působí. Bůb žehnej, sil
a zachovej milébo našeho arcipastýře|

Z Nového Bydžova. Ve čtvrtek dne 4.
května za neobyčejného účas enství města i okolí ko
nán pohřeb představené Školských Sester a zasloužilé
řídící učitelky obecné dívčí školy Štěpány Jedličkové.
Zesnulá obdařena byla všemi vlastnvetmi, jež získa
vají lásku, úctu a važnost. Používala všenbocné ubliby
a ještě za nemoci své zabrnována byla tklivon pozor
ností svých bývalých žaček a vděčností rodičů, kteří
nemohli sapomenouti upřímných rad a pokynův staro
stlivé vychovatelky svých dátí. Místní list o ní píše:
„Působila na zdejších školách ud r. 1860 — tedy po
celých 45 let Řídící učitelkou ustanozena byla r. 1882,
tak še po 42 let vedla správa obscné dívčí šcoly.
Bývalé její žákyuě a vděčnvstí a láskou vzpomínají
své šlechetné u milé ačitelky. Vynikala nejen svědo
mitostí a dovedností ve vykonávání svého úřada, ale
všeobecně se u ní chrálila vžly zvláštní mírnvst a
taktnost v jsdnání, tak že neměla nikdy osovního ne
přítele. Záslahy její o Škola častěji uznány byly adé
lením více pochralných dekretů c. k. okr. školní rady
N. Bydžorské, jakož i dělením zlatého záslužuého

kříže. Nojvýznačněji však ocenény byly mpoantnímúčastenatvím místního obyvatelstva na průvodu po
hřebním. Dámy z kruhů předních i ženy z lidu ku
pily se kolem rakve dlechetné ženy učitelky, která
skoro půl století působila zdárné na výchově zdejší
mládeže. V případné řeč. vzpomenul záslab zesnulé
dp. F. Matouš, promluvil ze ardce všem přítomným
bývalým žákyním jejím. Slechetným Šivotem a svým
horlivým působením školským zabezpečila si trvalou
vděčnou paměť a postavila si pomník nejlepší“.

Z Kolína mad Labem. Konečočobjevil
se výsledek dlouhotrvajících porad strany realisticko
evangelické v našem městě a celém Polabí. „Česká
Stráž“ spojila se 8 pověstnou Hajaovou „Osvětou
lidu“ a tak pod praporem čistého pokrokářství vtábla
znova do našeho města. Pan Haja jí propůjčil avůj
štít. Nemá co atratit, nemá více čím si jej potřísnit,
Počíná se krystalisování živlů a je to dobře, aspoň
budou otevřeny oči i těm, kteří dosud je otevříti
nechtěli, domnívajíce se, že pod planým heslem po
krokářství skrývá ae kdoví jaké oběťastnění české
domácnosti. A zatím všecko, co podvratného, CO zá
sadám zdravého a čoského pokroku se příčícího, všechen
onen kal našich poměrů slévá se v jednu kaluž, která
morovým dechem otravaje život veřejný i soukromý,
Jsme tomu povděční, víme aspoů, na Čem jsme a víme
také, jak oyní si počínat. Teď mohou ješté mlaviti
zástapcové strany protivné, že jedná 80 jim v ozdra
vění poměrů místních. K smíchu! Pokrokářství potře
buje bašty, z které by se šířilo po České vlasti a
o niž by se moblo oplrati v nastávajícím boji poli
tickém i náboženském. Činilo útok na mnohá mósta,
všade dosul bylo odraženo a teď má ge státi pokus
takový o Kolín. Jsme zvědaví, co ačiní nyní zástupcové
tak zvané strany svobodomyslné. Bade se tu opakc=
vati ona harlekynáda let 90:ýcb? Patrně asi, když
jejich vůdce a páa přeměňuje svá přesvědčení jako
kabáty. Některým našim předákům důvéřivým až do
poslední chvíle nešlo oa rozum, že by spiritus movens
celého hnutí sdejšího, dvojetihodný páu Dašek, se
spojil se stoupenci „Oavěty lida“, časvpiso hlásajícího
bolou nevěru. Teď jsou z tobo vyvedení. V bojl proti
katolicismu jest kažiá zbraň vboinou, však so to jíž
ovečkám vysvětlí, jak ony se mají k takovému Časo
pisu chovati. Stáli jsme dosiváje opodál boje vo
lebního, ale bylo by nyní zradou, mlčeti a nevarovati.
Všecky krahy, které dosad chovaly ee liknavě, nechť
uváží, koma jedině svou likoavostí prospěji! Myslíme,
že to stačí.

Z Křeočhoře u Kolína. Kos cbarakteri
stiky našebo Polabí. Osada naše, památná v historii
rakouské porážkou evangelického prošáctví, stela se
opět dějištém boje mezi evangelictvím a katolictvím.
Jako všade v polabských osadách evangelíci obtějí
hráti prim i tady chtějí vésti hlavní slovo v obecní
správě a šikají voje k nastávajícím volbám, používa
jice k toma známých prostředků štvaní proti kato
líkům a svláště proti katolickéma faráři, který k jejich
řádění nechce mlčetl. Ze avé kolínské boutoice pouští

ne něho již hrabou střelbu vyhrůžek, domnlvajíce te,
že ©u nařenou strachu. Na denuncisntetví všeho draha
jsou oni chlapíci. Pomloovat aněl až zakladatel či
stého jejich evangelia a proto víme, že katolíci nedají
se i 6 p. farářem zastrašiti a še jim naměří po
Křečhořsku. Kéž by i jiné obce tak rázně se posta
vily proti té všeovládající klíce protestantské,

Z Kutné Hory. Vzedouté vlny veřejného
života vynesší kus kala nechtějí se atišiti. Opakoje
se ta historie minulých dob, Pranýřování osob jdoucí
uš na kořeny existence nepobodlbých protivníků, vy
nášení starých dávno zapadlých historií, výčitky pro



težovaným i protežentém a pod. Všecko to nemůže
skoněiti ničím jiným než poklesnutím věeobeťné váš
nosti a připravením půdy živlům, které číhají na
vůdčí místa v oslí samosprávě, bohužel že živlům
namuoze ceny pochybné. Co je platno, že zastupitelstvo
„obeení vysloroje se varovně proti těmto štvanicím, že
jednotliví representanti veřejaě konatatojí prolbanost
zpráv do veřejnosti se šířících, kdyš hned v zápětí
jsou usvědčování, še v nestřežených cbytlích sami
svou povidavostí k těmto štvanicíh zavdalí příčinu.
Jest to všeobecná vada našeho veřejného živote —
ramenářství a oeapřímnost, a přistoupili ještě k tomu
závist nad lepším výsledkem práce tobo, kdo se po
letech z malého dodělal postavení výzuažného, pak
nepomůže to ani nejlepší slovo, tu třeba skutku třebas
i hodně rázného. K toma afera tato má roztahovati
se i na sněmu král, Českého. Aspoň tím se hrosí,

jakoby nebylo dosti té šplny vylito ož v našem . četě.
Víme, že vrbue se na nás opět zdejší nešťastný žurnál,
který vlastně jest morálním původcem toho neblabébo
stava a který nešikovným polemieováním ještě sitaaci
zhoršuje, ale nebojíme se říci vše dle pravdy. Kde
není svornosti mezi generály, jek může býti vítězství
n armády! -- Pvotěšitelná zpráva o posvěcení vele
chrámo »v. Barborského ztrpčena byla oznámením,
že posvátný akt mnsil býti opět odložen, any práce
pebodou do svatodušních svátků ještě hotovy. Snad
tedy až na podzim.

Z Čáslavě. Spolek pro obnovu památného

řilé oetavující scbůzi jsme se již zmínili, byl místo
držiteletvím potvrzen a vstoupí příští neděli v Činnost.
Tím vykonán bude pro král. obec naši veledůležitý
čin kulturní a doufáme pevně, že nalezne na všech
stranách podpory co vějvydatnější. Zvláště obracíme
se k rodákům Čáslavským, aby hřivnou svoa pama
tovali na tento spolek a dle možnosti své ochotně
přispěli. Myslíme, že volání a prosby naše Devyzní na
plano. Všecky dárky přijímá už nyní důchodenský
úřad král. města našeho, — Klidné poměry naše zví
řila poněkud -valná bromada obč. záložny, která ko
nána byla na počátko máje Peněžní ústav tento,
který pro dobro obce i pro dobročinné účele vykonal
v minulých letech veliký kus práce, v poslední době,
jak se zdá, stal se předmětemútoků jisté koterio osob,
jimž se nejedná ani tak o rozkvět ústavu jako o uplat
nění svých vzácných osob. A tak i poslední velná
bromada vyzněla bouřlivě a bude asi míti i další
dobru, když, jak se proslýchá, má býti znova a znova
členstvo uvoláváno, aby různé často i zcela vedlejší
věci, nemající se zálošnou pranic co činiti, byly ve
veřejné diskoasí roztabovány a pranýfovány. Není
divu, že pak se strany záložnu vedoucí objeví se na
jednou upjatost snad pro některé podniky až nápadná,
ale bývá tak vždy a všade. Je-li co k provětrání, at
tedy se provětrá, alo ať se jde na to a fakty a vo
formé vědy jen věci samé se týkající, aby ústav, který
dosad pro veřejnost měl otevřeny ruce, měl je i na
dále a nestal se, jak to může býti, čistě soukromým
výdělkovým polnikem. Že při tom i strana záložou
vedoucí k mínění protivnému musí se chovati bene
volentně, rozumí se samo sebou, nechce-li, aby skryté
proudy nepoškozovaly ústav sám. — Zpěvácký spolek
„Hlahol“, který v poslední době přetrpěl také svou
krisi, mimochodem řečeno jenom k jeho dobra eměřu
jící, počíná vraceti se do dávno opuštěných kolejí,
systematické a úsilovné práce. Vystoupil se svým od
borem dámským velmi pěkně v operetce „Dívčí ústav“
a slavil dva zdařilé večery. Je viděti, že najde-li ae
dobrá vůle, dostaví se i dobrý výsledek.

Z Vysokého Veselí. Krásný příklad,
kterak prakticky jest řešiti otázku sociální, dává
zdejší továrník, velevážený pán Frant. Buva se
svojí spanilomyslnou chotí. Kdyby všichni činitslé
— kteří mají a mohou — skutečně plnili také
křesťanskou povinnost lásky k bližnímu, pak by
utichl nářek chudých, nebylo by zříti slz, kterými
sroseno bývá často oko následkem bídy, nebylo
by slyšeti tolik reptání proti akci nouzové,která
měla pomoci rodinám ve skutečném nedostatku
žijícím, poněvadž by ti, kteří ata i tisíce chovají
ve spořitelnách u záložnách, rádi ee zřekli té pod
pory ve prospěch těch, kteří trpí nouzí opravdo
vou. Nelze vypočítati, jak veliké dílo lidumilnosti
vykoná jen za jeden rok tato šlechetná rodina; 0
tom nejlépe svědčiti mohou sta lidí chudých, ne
mocných, opuštěných; ti všichni vždy včas na
leznou štědrou ruku jejich otezřenou, ku pomoci
ochotnou. Jak velikým dobrodiním pro mnohé je
opstrovna, zřízená a vydržovaná jejich nákladem,
kde po celou dobu, dokud trvá práce polní, bývá
opatrováno a částečně i živeno až na 50 malých
dítek. Matka ráno do práce ge ubírající bez bázně
svěřuje dítko své pečlivým opatrovnicím a klidně
ubírá se za iklopotným živobytím denaím, vědouc
dobře, že o dítko její jest řádně postaráno. Sta
dítek chudých v době zimní bylo opatřeno péčí
této rodiny teplou stravou v době polední a nyní,
kdy zřízen jest v místě ústav polévkový, patří tato
mezi největší jebo dobrodince. Přespolní děti,
přicházející v zimě do školy s obuví promočenou
nebo promrzlou, přijímají ve škole obuv teplou,
kteron jim opatřila starostlivá péče jejich známých
dobrodinců. Dobře vědí také tyto dítky, když na
štědrý den zazáří stromek vánoční v jasu světel
a jejich zraku objeví se množství dárků, kdo jim
nejvíce k této radosti přispěl. — A že s křesťan
skou láskou k bližnímu spojiti lze také poctivou
lásku k vlasti, i o tom vznešený důkaz podává
vlastenecká tato rodina, podporujíc štědře veškeré
naše vlastenecké podniky, zvláště pak Ústřední
Matici ŠSkolskou.— C. k. zemaká školní rada
ocenivši vynikající szásluby, jichž si jmenovaní
manželé získali sven vzácnou dobročinností, věno

vanou ku prospěchu školy a chudé školní mlá
deže, vyslovilu jim vynesením ze dne 26. dubna
1905 vřelý dík a své pochvalné uznání. Gratalu
jeme k tomuto vyznamenání a připojujeme zároveň
přání, aby Bůb, dárce všeho dobru, který slíbil
požebnání svého všem, kdož jeho přikázání plniti
budou, dlouhá léta ve zdraví zachoval ještě šle
chetnou rodinu tuto k radosti chudých a ku po
moci trpícím.

Z Humpolce. Zdejší ochotnickýepolekspolu
a literátským kůrem uspořádal v době předvelikonoční
fada pěti představení „Ono vadis“ ve zpracování P.
A. Hoffioana. Přes to, že podniknutí zmíněného vý
pravného kasu problášeno bylo za „klerikální agitaci“,
přece jen mravní i hmotný úspěch dokazuje, že Ši
roké obecenstvo města i okolí pochopilo a odměnilo
snaba pofadatelůi účinkujících. Z účinkujícíchzvláště
se vyzaamenali al. Sobotková v úloze Lygie, která
osvědčený svůj talent znova oplatnila, sl. Vránová,
která v úloze Akté vytvořila věrnou postavu zkušené
deny římské, sl. Savanová, které pěkně přiléhala úloha
ženy Neronovy; úlobu trpící Eaniky s pochopením
podala sl. Dědicová. Z pánů zvláště dobře «i vedli p.
Dubšický, který jeko ucelený berec-ochotník podal
úlobu vášnivého Marka, k aěmaž pěkně postavou i
přednesem kontrastoval p. Rychnovský v úloze šle
chetného pubana Petronia. Cbilon páně Strádalův za
slahoral svým v pravd procítěným podáním větší
ucénu než je naše. Všeobecně překvapoval a zaslon
ženou chválu i klidil pan Trnka, který dobře ee
vpravil do úloby Nerona. Pan Maráal jako Aagoatiau
znova jen potvrdil pověst evou jako dobrého ochotníka
herce. Zaamenitý maskou i podáním byl kněz Krispas
p. Hornekův, Petr p. Drahozalův a Glaukus p. Pří
borského. V episodních rolích zvláště si dubře vedli
a talent v umění hereckém osvědčili el. Dalínová,
Smrčková, Bečrařová, Němcová, z pánů p. Hrabal,
Daniček, Drahozal ml. a jiní. Úlohu obra Urea bra
vurně sehral p Kaván, který jako režiser ukázal, že
dobře a obratně dovede ovládati a říditi i představení,
jež svojí výpravou a počtem účinkujících i velkým
divadlům začasté způsobují nesváze. Zdařilé provedení
kasu „Oao vadis“ slouží jen ka cti těch, kdož pro
vedení jeho na we vzali. Celá řada daloko větších a
většími prostředky pracujících měst neodvážila by se
podobného podnika. A u nási přes ugitaci demokratů,
kteří pověstmi o výbuchu pumy pod sokolovnou sna
žili se stlačit návštěvu, i přes chlapecké trousení roz
uma jitického Halíka, který „Oao vadis“ nazýval
„blbovinou“ („vyšší vzdělání“ pozn. sazače), i přes
snahu uraziti podniku tomu pane klerikalismo, přec
jen setkala se se zdarem. Že zdejší kněží oznámili
provedení „010 vadis“ s kazatelny, pochopujeme. Šlo
jim o doporačení kusu mravně i formálně cenného,
který nad ty „Tažné ptáky“, „Ona něco ví“ a pod.
šmíry Šípkovy vyniká jako hora nad Mohamedem.
Když katol. kněží doporučí věřícím návštěvu cenného,
křesť. ideami prodchnutého kusu, je to klerikální.
Oznamojí-li a posílají li prot. pastoři svoje ovečky na
Hasovy slavnosti a pod., to je vlastenecké. Propůjčit
sokolovnu ochotníkům a literákům je klerikální, braje-li
v ní 0 1. máji 80c. demokracie, je to patrně vlaste
necké (Jak by o tomto podniku neomylný „Čase“
soudil Tyrš a Fůgner? ... .). Dává-li Frýda „010
vadis“ (Ve znamení kříže), je to „znamenité“, odvážt-li
se k toma ale domácí lidé, je to hloupé. Tyto ukázky
snad stačí, abyste poznali, že skutečně žijeme,jak
dopisovatel Času praví, v Kocourkově. Kdo jsou ko
couři, posuď.e samil

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Za všech nejnutnější jest zajisté stavba tato, na jejíž
účel v době od 20. března do 22. dubna 1905 mimo
sbírky kostelní odvedli: 100 K p. V, Dvořák, profesor
průmyslové školy v Brně; po 50 K: pí A. Freislerová
ze Svitavy a Všeob. živnostenská záložna v Náchodě;
24 K: p. K. Dostrašil, c. k. okr. hejtman v Náchodě;
26 K: p. V. Stolina, měst. hospodář, od ctitelů u av.
Michala; po 20 K: p. V. Nývit, starosta v Č. Čermé
a dp. J. Ptáček, farář v Sedlci u Kutné Hory; 15 K:
spolek sv. Bonifáce v Praze; po 10 K: p JUDr.
M. Dvořák, c. k. okr. sond. adjankt v Kadani, J. J.
kněžna Anna z Lobkovic v Praze, vdp. P. Norbert
Schachinger, opat, p. R. Wůnsch, profesor hudby v Chý
rově, p. A. Žák, profesor v Rychnově n. K., dp. J.
Zelený v Sedlci a Katné Hory a pí. J. Zieglerová
v Solnohradě; 9 K: p. Ptáček od ctitelů křížové cesty
u sv. Vavřince; 6 K: p. B. Dítě, c. k. vrchní pošt.
oficiál v Náchodě; po5 K: pí. M. Th. Kollefrathova
z Goldensateinu, p. František hrabě z Kaefsteinu a
vdp. J. Kulda na Hořičkách; po 4 K: pí. Fr. Jirma.
nová z Vysokova a vdp. Frant. Stieglitz, kapitalár
v Linci; po 3 K: pí. Fr. Baboráková na Vyšehradě,

chodě; 2 K 60 h: dp. Raymund Fišer, kněz řádu av.
Benedikta v Broumově; po 2 K: vdp. Štěpán Dvořák,
děkan ve Skutči, dva mládenci z pobřbu B. Nývltové
z Bražce, p. Jan Frejka, lesní-v Ouhonicích, dp. Jan
Hikl, farář v Kostelci u Holešova, dp. Stan. Hlína,
zám. ksplan za obětiny, p. F. Jenč ze Světlé nad Sá
savon, vdp. Dr. Jos. Kalousek, c. k. univer. profenor
v Praze, p. A. Nehyba z Bělovse, nejmenovaná, p. Jak.
Novotný, řídící učitel v Babí, ze smíru p. J. Pa
řízka a p. Hejzdralem, p. J. Preinersdorfer ve Vídni,
p. V. Špalek. c. k. místodrž. kancelista v Kamenici
n. L., pí. J. Štěpánková v Babí, pí. R. Tranečková
v Náchodě a dp. Ant. Weinlich, farář ve Vranově;
po 1 K: dp. J. Ertel, farář v Kirohberga, dp. An.
Zehetbaner, apiritasl v Maris Lanzendorfu a kongre

ace zbožných dělníků ve Vídni — Stavební fondosáhl výše 75.282 K 81 b. — Šlechetným dárcům a
příznivcům projevají se nejvřelejší díky se snažnou
prosbou za další dobrotivé přispěvky, ješ se přijímají
Da děkanství aneb zasýlati se mohou též poštou na
spolek pro vystavění nového chrámu Páně sv. Vavřince
v Náchodě.

Dar = Hlimska. Pokladník občanské zá
ložny v Hlinska pan Karel Jirka zaslal naší redakci

ro ústav hluchoněmých v Hradci Králové 10 koron
uctění památky + ředitele záložny p. Fr. Sekery.

Rozmanitosti.
Nejvyšší maršálek království Če

ského kuíšže Jiří Lobkovice slavídne 14.
května t. r. sedmdesáté narozeniny, Na všech stra
nách chystají se proto, aneb už kofžecímu kmeto
projevili svá nejsrdečnější blabopřání. Vždyť jabilaot
vřelon účastí provází veškeré osvětové, umělecké a
bospodářské podnikání našebo národa, Kníže J, Lobkovic
jest nejvyšším maršálkem nepřetržitě od r. 1883.

Bedřich Sehbiller. Doe 9. května bylo
tomu sto let, kdy ve Výmaru zemřel Bed. Schiller,
jeden £ oejslavuěčjších básníků německých. Němci po
řádají všude na jeho památku oslavy. Schiller, uč
Němec, vážil al i jiných národů.

Pětadvacetileté Jubileum českého
velkozávodm. Neúmornoapílí a vlastním důvti
pem vyšinal se český fotograf F. J. Langbana tak, že
jeho malý závod založený 10. května 1550 ve Vodič
kově ulici vzrostl na atelier jména světového. Lang
ban“ dovedl ei vždy hned osvojiti všecky přednosti
pokročilých závodů cizích a nad to jako bystrý od
borník pracnje již také na základě vlastních techni
ckých vynálezů. N+ př. světelný aparát, jimž umož
něno dokonale fotografovati i bez avétla denutho, jest
dílem jeho vlastního důmyslu. Během pětadvaceti let
vzmohl se Langbano na filiálka v Marianských lázních
a na pobočky v Č. Badějovicích, v Hradci Králové a
Plzni. S části v Praze, s části v Marianských Lázních
navštěvovali závody Langbansovy naši nejznamení
tější čeští předáci jakož i cizinci z krabů nejvyšších.
Uvadíme nu př., že u J. F. Langbansa dali se foto
grafovati: anglický král Eduard VIL, porský šach,
vévoda Filip z Orleansu, braběpka Pařížská, vévod
kyně z Aosty a jiní. Někteří z nich i několikráte a
jiné knížecí osobnosti. Závod důvtipného jabilára vy
zoamenán c. a k. dvorním titulem jakož i dvorními
titoly: anglickým, perským, braběnky Pařížské a vé
vodkyně z Austy. Na všech výstavách byla poctěna
firma Langhansova nejvyššími cenami. Natno jen čest
vzdáti jabilárovi, který tak stkvělých výsledků 8e do
pracoval. Nikoliv obmvé fráze, ale pilná a avědomitá

práce poslouží k našemu národohospodářekému zmoutnění.
Působnost obce při požáru. Každý,

kdo jest k tomu způsobilý, musí se dáti propůjčiti
za posla k vyplašení lidu, a to v obci bezplatně, do
obcí sousedních za odměnu, kterou ustanoví obecní
výbor. Není li k bašení dosti vody v nádržkách při
rozených, má býti o vodu postaráno tím způsobem,
že se především v každé osadě zřídí vydatné a snadno
přípustné obecní etadně, po případě cisterny nebo
brodidla, kterážto brodidla mají 8e nejméně jednou
za rok vykliditi, Každý jest pod pokutami v $ 60.
ř. hb.ustanovenými povinen, propůjčiti vodu na bašení
ohně, která se nalózá na jeho držebnosti ($ 26. ř. h.).
V každé osadě uzavřené, aspoň 100 domů čítající,
musí býti pohotově řádná stříkačka jízdní, případně
i ruční a přenosná. V každé nzavřené osadě, čítající
a:poň 50 čísel, má se starosta obce, není-li tam již
sbora basičského, všemožně přičiniti, aby 8e sbor ha
sičeký zřídil, a zejména má vydati provolání, aby se
utvořil dobrovolný sbor hasičský. Provolání to budiž
každoročně obnoveno. V záležitostech, které se týkají
spolupůsobení sboru hasičského v příčině policie po
žárové k nařízení obce vykonávaného, zastupuje jej
obec, v případech jiných, jakož i naproti výboru a
starostovi obecnímu zastupuje jej náčelník jeho. Na
místě, kde boří, mají všichni, kdož pomoc konají, tedy
i odjinud přišedší sbory hasičské beze vší odmlavy
poslušní býti rozkazu starosty obecního neb jeho zří
zence, pokud se týče velitele sboru hasičského. V ob
cích, kde není sbora hasičského, ustanoviti má 0
becní starosta osoby způsobilé k tomu, aby stříkačky
řídily, hadice vedly, na stavení lezly a pod., a jest
oprávněn fankce, na místě, kde hoří, jemu příslušející,
přenésti na náčelníka některého sboru hasičského od
jinud přišedšího. Náklad na přípravy hasicí, které
slouží veškeré místní obci, nésti má tato, ale náklad
na přípravy takové, jichž užívati mohou toliko jedno
tlivé osady, maj tyto zapravovati, pokud zákonem
tímto jednotlivým majitelům domů není již uloženo
zakoupení prostředků k hašení. Útraty za pomoc cizí,
jakož i výlohy na zakoupení nových prostředků k ha
šení, aneb za obnovení prostředků těch, jež se při
bušení k dalšímu užívání nezpůsobilými staly, nebo
které se při tom porouchaly, zapravovati mají místní
obce a osady pomoc přijavší ($ 47. h. ř.).

Pojišťujte se proti krupobití. Roz
umný hospodář jistě neopomene se pojistiti proti ško
dám krapobitím způsobeným. Spoléhati se na náhodu,
že nás letos krupobití mine, jest věra zpozdilé. Malé
pojistné stojí už aspoň za tu klidnou mysl, kterou
získáváme pojištěním Třeba ještě poznamenati, že
rolník náš má si pojistiti úrodu pouze u českých
ústavů. Plýtváním jmění národníhojest nositi pojistné
do cizáckých pojišťoven.

Pomozte Vídeňským Čechům. Vídeň
jest největší české město na avětě. Dle německé sta
tistiky přiznalo 8e při sčítání lidu r. 1900 z 1,674.95%
obyvatelů města Vídně 107.366 k národnostem neně
meckým a to 109.712 knárodnosti české. Z vídeňského
obyvatelstva příslaší domovským právem 308.243 do
Čech, 210.000 na Moravu a 33.596 do Slezska. Jak
ohromný to počet Čschoslovanů ve Vídni! A tyto ata
tisíce spínají prosebně ruce k Vam, kteří jste téže
krve slovanské, téže řeči, téhož národa, volají ke svým
bratrům a sestrám v milé vlasti: Šiřteslávu slavných
Slávů! Zachraňme čest čestného národa! Jeme my
Čechoslované ve Vídni posledními, za všemi národy i
cizozemci. Rasům zbudoval národ raský skvostný ko
stel, Francouzové mají svůj koetel, 991 Italů má velký,
krásný chrám italský, 3748 Poláků má svůj polský
kostel, národem a polskou šlechtou koupený, jen
390.000Čechoslovanů nemá evého kostela, ba ani
malé kaple! Proto pomozte, každý dle své možnosti
zbudovati chudému českéma lida ve Vídni český
kostel, trvalý to pomník, který by pomáhal hlásati
čest a slávu českého národa. Pozemek na český kostel



koupen již za 126.000 K, na kterouš cenu zaplatila
„Jednota sv. Methoděje“ 76.000 K, 60,000 K jest.všek
ještě dlužna. „Jednota sv. Methoděje“ potřebuje celkom
ještě 100.000 K, ostatek má slíbeno od dobrodinců.
Proto pomoste, pomozte všichni dobré vůle, aby ví
denští Čechové měli aspoň jeden svůj chráma při
něm české kazatele a spovědníky. Milodary přijímá:

sednota sv. Methoděje ve Vídni (I. Stephaneplats8.—L—2.)
Pre domácnost. Dobré koláče. Namíse

se utře do pěny čtvrt kg másla, 3 lžíce cakru, pět
žlontků, přidá se citronová kůra a 34, dkg kvasnic
zmlazených, půl kg mouky, a mléka vlahého tolik,
aby bylo jemné těsto. Dle chuti se osolí a vytlouká
se tak dlouho, až se mísy nechytá. Nechá se kynout,
z kynutého se dělají malinké koláčky, plní ae povidly
neb mskem a tzarohem, opět se nechají kynout, potí
rají se rozpuštěným novým máslem neb rozklepaným
vejcem a pekou se v dobře vyhřáté tronbě, Když
trouba ze spoda moc peče, může se pod plech a ko
láči podložiti ještě jiný plech, aby se nepřipálily. Ko
láče tyte se mohou podat na stůl při každé hostině:
Z této dávky jsou 4 plechy koláčů.

Méně úrodmé stromy přinutímek větší
plodnosti, ohneme-li jednoleté neb dvouleté větve
špicí k zemi a upevnímeli je na nejbližší větev lýker
nebo vrbovým proutkem. Čímstrom bujnější, tím více
výhonů se takto ohne a přiváše.

Jak se šilo v zemích českých a tam,
kam nezalehnou vlny moderního života se svými uni
formojícími snahami plnou silou, jak se dosod čije
předvádějí velmi názorně a zajímavě sbírky Národo
pisného musea v Praze, v zahradě Kinského. Návštěv
ník nalezne v museu relmi jemně a do podrobností
propracované modely a obrazy typických staveb če
ských, moravských i slovenských. Obraz obydlí českého
lidu doplňuje síň nábytková, v níž zachovány jsou
vzácné doklady lidového vkusu, a interienry, které
znázorňají úplnou světnici z Mladoboleslavska, z Pl
zeňska, parádní jizbu z Tvrdonic, jizbu banáckonu a
oravakou a velmi pestrou kuchyňku ze Švanebacho.
K tomu připojují síné krojů = vyšívek velmi bohaté
a cenné doklady toho, kolik jemného vkusu dovedl
váš lid vkládat ve své vlastní vystrojení. Národopisné
Museum je otevřeno výjimečně ve dnech evatojanských
(14.—17. května) od 9—12 a od 3—6 za vetapné
10 hal., v jinou doba, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
od 9—1 za 50 hal., ve středu a v sobotu od 9—12
za 20 hal, a od 3—6 zdarma, a v neděli od 9—12
a od 3—6 za 10 hal.

Oltářní obraz meb chrám vymalovati
přeje si známý a osvědčený akad. malíř v r. 1905
zdarma (pouze za režijní výlohy). Týž umělec vyma
loval za těchže podmínek marianský chrám v Hoštce
(Gastorf), chrám ve Strenicích u MI. Boleslavě, oltář.
obraz pro chrám v Dol. Rakousích (Zwingendorf),
oltář. obraz pro kapli v Senticích u Tišnova (Morava).
Bližší sdělí „Rozhledy v umění církevním“, Praha
Vinobrady 177.

Vyznamenání díla Brošíkova. Jeho
Veličenstvo císař přijal rozhodnutím ze dne 21. března
t. r. do avěřenské rodinné knihovny velké umělecké
dílo, Album Václava Brožíka a nařídil, aby naklada
teli J. Ottovi za věnování díla vysloven byl nejvyšší
dík. — Brožíkovo Album obsahuje ve 130 velkých
obrazech výbor z nejlepších prací mistrových a je
stkvělým a důstojným památníkem jedacho z nejslav
nějších Českých umělců.

Valná hromada „Sdruženíčeskýchzemě
dělců pro král. České“ a ejezd „Českoslovanské strany
agrární“ konají se v úterý dne 16. května 1906 0 10.
hodině dopolední ve velkém sále na Žofíně v Praze.
Nejdříve bule valná hromada a nato zahájen bude
sjezd, ua němž o poměrech organisačních a nynějších
poměreců politických, jakož i stanoviska strany k těmto
promluví předseda klubu poslanců české strany agrární
Karel Prášek.

I čes.spolek pro zvelebu včelařství
zahradnictví a hosp. zvířat v Chrudimi
odbývá v neděli du; 14. května 1905 o 2. hod. odpol.
v hostinci pana Šáravce v Taněchodech 181. valnou
schůzi. O pěstování zeleniny promluví delegát p. F.
Vobralík. Jak lze výnos ze včelaření zvýšiti. Podá
Al. Tůma. Záhodno, aby do schůze zavítali nejen
pokroknmilovní rolníci, ale i jich manželky s dcerami,
ano i mládež škole odrostlá.

Také pokrok. Pan J. Svozil, známý bý
valý katecheta, pořádá s jinými „pokrokovci“ veřejné
přednášky proti úpravě platů dachovenstva ze státních

prostředků. Také zavítá tuto neděli se socialistou
Šmeralem do Hradce Král. Zvláštní pokroková horli
vost! Proti vys'ovené touze za úpravu platu pastorů
a rabínů nepoťfáJali pánové ani jedné achůze.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 6. května 1005 1

hl ptenioeK 16:40—17-00,dita K 12:00—12-80, jedme
meK 12'00—00'00,ovsa K 7-60—830, prosaK00:00
—0000, vikve K 1460—0000, hrachu K 2200
—26-00, čočky K 36-00-0000, jahel K27:00—00'00, kruj:
K 22-00—30'00, bramborů K 6:00—000, jetělového
semene červeného K 00'00—00'00, jetelového semene
bílého K 00*00—00'00, růžáku K 00:00—00*00, máku
K 26'00—00:00, Iněného semeno K 18-00—20'00, 190
kg žítných otrab K 14-00—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 13'50—00'00, 1 kg másla K 3-96—000, 1 kg sádla
vepřového K 180—0'00, 1 kg tvarohu K 0+40—0"00,
1 vejce K 0-06—0*00, 1 kopa zelí 00'00—0000, 1 kopa
petržele K 1:50—000, 1 kopa kapusty K 0 00—000,
1 hl cibule K 2400 —00'00, 1 kopa drob, zeleniny K
100—3'00,1 pytelmrkveK0*00—0'00,1kopacerele
000—0'00, 1 kopa okurek 0:00—-00'00, 1 bl jablek 1000
—1500, — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 6. měs. května 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenice bl 271, žita 194, ječmene 160, ovsa
308, prves —, víkve 7, brachu 2, čočky 2, máku

—, jabel —, krap 3, jetelového semínka —,
lněného semene 1. 9.) Zeleniny: petržele 24 kop,
kepusty — kop, cibule 9 hl, drobné | zeleniny
110 kop, mrkve — pytlů, cerele — kop, brambor
367 hl, okurek — kop. 8) Ovoce: jablek 12 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusy, podevinčat 376
kusů, kůslat 36 kusů.

Listárna reodakoe.
Král Městec. J. Š. »Obnova« zapreveno

do 30. září 1904.
Nov. Studenec J. F. Příliš dlouhé.Zkrá

cené uveřejní se příště.

JaniÚB
veškerých

lze objednati

v prvním královéhradeckém
knihkupectví a antikvarlátě

Bohdana-
Melichara

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání

zaručeno.

Krásný byt
v parteru

3 velké pokoje, kuchyň jasná, předpokoj
s balkonem, příslušenství, pod jedním uza

vřením; lázeň v domě.

Eliščino nábřeží č. 322.

pata

Fr. Hlávka,

První Královéhradecké

o

majitel lázní. 8

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

©0000000000000000

št, Ko a haálal, KOLUd JÍ
vše s vlastním dvorem a zvlášt. vjezdem opatřeno

pronajmu od I. června 1905.
Bližší zprávy v kanceláři

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, pro dámy v pátek

celý den.
ORP*Lázně vanové denně. ij

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

OOOOOOOOOOOOOCOO

o(E0)e

Veledůstojnému duchovenstva
dovoluji si nabídnouti avůj hojně zásobemý

OB*sklad i

obrásků svatýchc
k nastávajícímu velikonočnímu období.

Upomín<u na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné draby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážená přízně odporučaje se v hlaboké úctě

JOSEF PACÁK,
majital skladu obrázků

v Hradci Králové, Tomkova ulice.Du©r©ul*roi,

|

Uplně nový nábytek
do 3 pokojů a kuchyně, celé zařízení

se smačnou slevou
buď jednotlivě neb v celku

ihned na prodej. Za
Bližšísdělí Josef Andreja, domovník

v čís. 394 v Hradci Králové (proti aladovně).

Ú O
u Založeno1853. u
© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

h nrobů.

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.

U G

bbbbběboiihb+
Nové zařízený umělecký závod

řezbářsko

sochařský
(ve dřevě)

J. MUNIAKA:
absolventa c a k. odborné školy v Zakopaném
i c. a k. atátní průmyslové školy ve Vídni

V HRADCI KRÁLOVÉ,

čís. 368 Pětidomy čís. 368

doporučaje se k provedení veškerých

prací kostelních
jako jsou: oltáře. kazatelny, křtitelnice,
zpovědnice, krucifixv, sochy svatých, kří

žové eesty (v reliefech).

Rovněž provádí práce

nábytkové a ozdobné
ve všech slozích (od klassických až da
nejmodernějších) dle vzorů vlastních neb

daných.

Pp. malířům a pozlacovačům dodává prácí
dle jich potřeby zbotorenvu.

vzory a rozpočty na požádání. Ceny mírné.
Obsluba solidní.

břběřtřět

Pbpřbbbbběět

|

|
i
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" ve velkém výběru — pouze

Jarní d letní novotiny dobrýchjakostídoporučuje
Obchodnídům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové.
———i

© V k» Josef Oltářnísvícny,
: : Wh "v korunní lustry,

i Továrna evr: Krejčík presbyterní i náhrobníuměléÍ na zpracování ovoce, |
pálenka koňaka a výroba likérů|

JG, Jos. Komášek
ve Vysokém Mýtě,

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čislo 612—VN.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

čepoměuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ovépasty, eee Boší hroby, křídle, ,

gpovědnýce, ; , komsoly,ovíony, Justry, 
tiky eh dle 3 osiolů,řezanérámcena Pbravy,premie, fotografie a diplomy. ý a

růsné předmětyhodící se sa ey
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

a jiné veškeré práce do oboru
umělého zámečnictví spadající

— nabísí —

A koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
| rumy a punče, likéry, sladkéovocní
M víno, bíléi červené,vino wkové (medici

nalní),vína sladká 2víno Šumivé (šampaňské). |
| Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové f

| jskosti velmi levný koňak a výbornou
elivovlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891 na jub. výstavěMaki Ze a" mnohýméjistátní a diplomem slaté me a mno
nými diplomy s právemrašení slaté (madaile.

provádí vkusně, rychle a levně

0.Ek | ILUKRADULOVČ
—— uměleckýzávod

wPředměř: .
ae a" . iolohu HradceKrál

Mile překvapujícíokrasou našich © — ——=
chrámů, pokojů, restaurací, vináren, ob
chodů a pod. jsou

umělé palmy,
Nízké (keřovité) za 4 až 10 korun,
stromovité sa 10 až 30 korun, jako
přirozené hotoví a bezpečně zasílá

LOS KOUREK
v Dobrušee,

majitel drogerie, materislního, kolonisl
ního a lahůdkářského závodu.

Potřeby fotografické, rybářské
i elektrické. — Ohňostroje. — Po
třeby cyklistické — Velkolepá
vinárna. — Semenářství.

Ú Vzorky zdarma a Iranko,

CeokoookskskéyEb SEEEEEE

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. TóžJze
obdržetipartie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejmóna: 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 cenník zdarma a franco.

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a velo
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby s znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cost, Božích brobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychremevání uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodaost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, faráře vo Yýprachtloleh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenanýonen0sssntnsnBn0

on.uccuucucnuuuccu výrobnízávod
s em ||| všechkostelníchparamentů,

JO% praporůa kovovéhomáčlní.
o o Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.Malbu
kostelů, “.

AAAAAAAARAAEEAN

AAAANA

knahlédnutí. In a lby
Rozpočty,PAY platně.atd.ochotněa de k ora Č n 1,

deiieěžeěkot-HHoHobHbohd-iekiěšioělěbiěběžějeddibiěždiběkěk

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů. facadní
"v a freskové «'obiPoketHookHožžožíoHtotoEoboHošoEohHojiookožožiooHHobooHoHožiožediobežžeA A4PiPEPěPiErEHěž čktk čiočiedbělediobukieěh

provádí přesně dle moderních
v

pošadavků, s uměleckým při

ose Urmá, hlíženímk příslušaémuslohu

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

BospočtyzdarmaArako.Nojeiívyeava.a výnarách. «% ba |

B.E.TOLMAD,"Riiapecí
Hradee Králové. Prvýzávodna Českémseverovýchodě.

Fofeforč 97. JŘ poštopořitč OORIULJÉ| uloženoroku1885 JÉ Punoéstuj

5

8

. i : W „50 „z a R

stavitel varhan a harmonií Anljíj BUN |oůmsšřšsššE 0
nejnovějšíchsoustav o j o | š3 E T z 5 8. 5

V PARDUBICICH, e dekoračnímalíř o | : sž ks š 5.56M o okoa dobaza"tebe v Chrastiu Chrudimi. EL
spadajících. Rorpoštysestavujízdarma. ": 3 Eš aošĚe

NĚ[ 740304
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- BANKA V PRAZE

RAZBA A PODKÍNKYVYMIKAÍOSVĚDČENÝMvf:
BODAIEALIKRÁLNOSTÉ©

VŘECHEN ZIBK NÁLSŽÍ ČLEKŮN, NEBOŤ sLAVIA

JEST ÚSTAVEMVZÁJEMNÝM.

„PBOPŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPADÚMRTÍA- DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49, STOUPAJÍCÍM ZÚRO

R “ | | ONÁPOJIŠTĚNÍ PRNSÍ © |

) V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA ZE 10%
x DIVIDENDA. :

Kdozvykl sl pítikakao, zkus ve RESERVY A FONDY K 31,865.854080
vlastním zájmu novou známku r DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,781.15057

Jana Hoffa
VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

KANDOL-KAKAO (ENEK,ŘIDITELSTYORAT SLA .
kterénásledkemnepatrnéhoob- : „ATE
sabu tuku neruší trávení, nýbrž | V PRAZE,HAVLÍČKOVONÁM,

velmi lehce 60 otráví. .. A OKNERÁLNÍZASTUPITELSTVÍVBRNĚVB VÍDEI
+ V LUBLANI, VE LYOYĚ A ZÁHŘENĚ

Kandoí-Kakao ADREMAPROTEROR:BANKAALAVIAPRARA.
má ještě proti všem ostat- | X
ním druhům kakaa tu roz
hodnou přednost, Se je při

| Výbený Mápojskytají

Maršnerovy šumivé
limonddové bonbony

Prvníčeskáakciová
společnost továren
na ortentalské cz
krovinkyačokoládu
na Kr. Vinohraded,

dříve A. Maršner.

čem8toato ochránneu známkou jeou nejlepěl.

ZáložníúvěrníúsavvHradníEráloné,Ec
Vklady na vkladní knižky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4“. Na běšný účet dle ujednání. — až důchodkorouhradímezestého,

Úvěryvšeho draha. — Vadis, kauce. —Eskont směnek, —Inkaesa. —Informace. —Úhrady (na cizina. — Zakázky barsovní.—
Akreditivy. — Koupě a. predej ceaných papirů. — Pojišťování proti strátě kursevaí —Promesy. Přijímání papírů de dépůt. — Revise
čísel losů.—Safesovéschránky.—Devisy, valuty amince. —Skladištěspojenévlastníkolejísnádražím.—Zálohyna uloženézboží.

Díkůvzdání.
Za příčinonpředčasnéhoskomuBašebovroneněmilovanéhoanesapomepatelséhomazel, oloe 8pokud te týče bestra aŽegra, pam

1 m JOSEFA UDALRIKAúčetního pivovarupravov. měšťanstvav Hredel vé člena obec. zastupitelstva, různých spolků atd.,

dostalo 00-nác ze všech stran tolik apřímných projevů soustrasti, že nelse nam každému svláškě poděkovati. —Čásímo tediž ink toutocestou
avyslovajemevšem, kdožprojevilinám svom účast akdož v deapohřbulásku k zesnulémumejevo dali,

„své nejupřímnější díky.
| Zvláštní vděčnosti povizal jame pp.drům. Baťkovi, Durdíkovi, Klumparovrí a Tyrzakému sa úsilovnoa snahu zachovatí vašeho

milovaného při šivotě, velodůst. p. M. ovi, důst, pp. m Brabeovi a Kopeckému za dojemně vykonanésmuteční , dále
veločt.zástupcům a k. úřadů s p. místodršitelským radou Stelnfeldem v čele, slovutnéma p.dru. Fr. choví, starostovi . věs.

měst. HradceKrálové,-ni.městské radě i členům zastupitelstva, p. t. městskému úřednictvu,slavnéspráva radě s předsedoup.cís. radou Collinou, jakož i výboru pravov. měšťanstva, úřednictvu téhož, ct. úřednictvu peměžních vů zdejších, ct.
čenstvu hostinských, ct. zemské jednotě soukromých úředníků v Praze, p- pp. členům odberu

můj otemvárodm skvostných věmehakytie, pakvem, kdožor příslion Epoktůuposla, rýhourýsy bloěsaaoléýena Dolo

M; Pu $toře „mlh$bnoAZM Z mo Bá MA.,
V.HradciKrálové,6.krěka 1906 čaénemcaálopíbountro:Ana Udoleikavýo Miladou.

Majitel: Palitiaké družstvo tiskové v Hradel Králová, — Vydavatela zodpovědnýredaktor Antením Poehmam. — Tlakamhisk. knihtiskárnyv Hradai Král. |



2, Žášnéin skužení,s ©náleži

B mení nul: abývají
Buie: Keraika.

"Do řady! ,

diska!28024jeásoho ovéhupoeo fka o te
Sdrašesí našeho. Neonadjen bmoteý,
jejž Sdrafení podává členém svým v nem

<

Šetnanosti atd., alo hlavně úče) mravní,
3 dělníka povasdsti má k většímu uznání
a k většíma vzdělání jeho povahy,

neltci dělaíky, ale ije £ve prospěcb 
Socialní demokracie přišiňujese

u stranou
nejbohatší. Sasd se přece zvednou mDosí 0

ci a vspraší řady Věbodborového sdražení

dalo ješ ollemzašdého křest.kašdémapodávysvětlení.

Spoření—bokalékoření.
Kaldý připomínajesi chorobu, stáříieslousvourodinu,uznává,žešetrnostjest

dobrá věc, namítno však, že mení možno kaš
dému se jí věnovati. Zvlášť kdož mozolnýma
rekama sebe a svou rodinu pracné živí, říká
vají: Z toho, zo vydělám, semobu ničeho uše

třiti, it knšdého haléře a sbytečaě ni
eko novydám.Mýlívevšak. Např. dělníkpodobastávky,vnezaměstnanostivůbec,sane
oci jest s rodinos také živ. Uskrovní 00 ve
všem, jakoby pedostávající se peníze dal na
otranu. Byli a jeon také mavojně mnozí s třídy
dělaické, kteří semohbou se epolóhati, že jim
někdo pošle nějaký groš za přilepšenou. A

itito s málemvystačíli,ba jsoui pří
še resiaětívojáciv našichplacíchs ne

desního svého plata ušetřili sí na
pěkné hodinky a růsné drobaosti.

Ovšem k šetrnosti mesi býti dobrá tůlo
základem Betrnosti jest ovládání sama

„svých chtíčů, náraživostí. Šetrný má málo

b. Počítejmeje co nám ukládají naše
topí pirě,obrátí d zobraje, narašutopí v „o v

utratí... a00 Pooe aÚšobtomalýchčástek

vamikne sa několik lot. Kdyby ei patnáctiletýuložil denně pouké haléře, může si
ch ústavech zabespečiti, že vo

obdrší botově bezmála tři sta

i
H

ě;
ieři8Ě5žzší=48
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Mouse o prasovní síly na venkově počítá
od doby, kdy msda ve městech průmyslových
svýšena, kdy ky dopravní sdokonaleny
apředpisy, dělnictvo k hroadě poatající, sru
šeny; odté doby mávaldo měst. Dle vládcí
statistiky trpí v b nedostatkem děl
piotva « okresy: Hradec Králové, Necha
mice, Pardebice, Roudnice, Vys. Mýto, Mělník,

chov, Óes. Lípa, Tarnov, Jičín, Králové
vůr, Kostelec n. Orl. Kadaň, Planá, Loany,

Rakovník, Mirovice, Písek, Strakonice, Třeboň,
Budějovice, Žamberk, Humpolec, Krumlov,
Jindř. Hradec.atd. Dostatek dělnictva mají pak

Vimperk. Zemědělská rada pro království České
vidí blavní důvod nedostatku pracovních sil
ne venkově v stopšované průmyslové činnosti
v Čecbách, dále v stěhování se dělnictva do
Saska a do Vídně. Kočovné dělnictvo pracující
v povětšicě uberští Slováci.

Čeledínové dostávají ročně 800—600 K,
děvošky včetně 900—400 K. Denaí
mzda pobybuje se u mažů v simě mezi 00 a
100,v létěmezi70u 340 haléři;ušenčiní
v simě 40—80 bh, v létě 60—180 h. Nejnižší
easdyjma v soudních okresích: berk, Vys.
Mýto, Ústí n. Orl., Jindř. Hradec a Kramlov.
Na moobých místech v h savedens i

mzda akordní, která činí u mašů 100—600h,
ú žen 190—960hal. Tyto údaje týkají se velko
statků.

taje mousi o
okre

I maloroloik

ly. V Čechách trpí jím ve 168soudsích, hlavně: Duchcov, Kadaň, Cheb, Beroan,
Jaroměř, Lovosice, Obrudim, Vys. Mýto, Král.
Vinohrady, Mělník, Nymbork, Kostelecn. Orl.,
Náchod, Rychnov, Ústí n. L., Děčín, Karlovy
Vary, Chotěboř, Přibyslav, Ledeč, Pelhřimov
a Broumov.

Čeledin dostává e malorolníka 00—460K,
děvečka 40—40 K. Nejvíce platí malorolník
čeledínům v Kamenici, Čáslavi, Vrchlabi,
Děčíně, Frýdlandu, nejméně na Přibyslavsko,
Želesnobrodska, Kaplicku, Benešovsku a 9el
čaoska. Děvečky mají nejvyšší msdy na,Čá
slavska, Jičínsku, Rambursku, nejnižší De
Selčansku, Benešovsku, Pelbřimovsko, Haber
sku, Přibyslavska, Vysokomýteku, Vlašimsko,
Kromlovska atd. V soudaím okresu smíchov
ském obnáší průměrsá msda čeledína i s na
taraliemi 470 K ročně; na Taonvaldeku činí
mzda čeledína i s nataral. 520, u děvecky 480 K.
Naturalie pozůstávají ve stravě, anoi úplném

nopt v soudním okresu kolínském is deputáta. Někde (Děčínsko) patří k nim
i prádlo. Hodaote naturálních požitků cení se
u čeledínů na Novobenátecku na 400 K, a dě
veček na 300 K. — Nádeníci zemědělští jsou
placeni a malorolníků v zimě 80—240 hal. beze
stravy, v létě 40—500 hal. se stravou a 90až
900 hal. beze stravy. Denmí mzda žen kolísá
ta v símě mesi 40—160 bal. se stravou a 40
aš 940 hal. beze stravy, v létě mezi 40—B20 h
00 stravou a 40—480 beze stravy. O ob
čírnější statistice i s jiných zemí pojednal ne
dávno „Hlas Národa“.

Poměry zemědělského dělaictva nejsousice závidění bodoé, nicméně v některém ohleda

Joo příznivější neš u dělnictva průmyslového.to pracovníků ujímá 60 Všeodborové

gdrošení křest. dělnictva a zvo je stále vo svéJy

Socialní rozhled světový.
Sabmu českéma bados y dva ná

vrhy: obmockýnávrh volebních kurii anávrh
-volební reformy. Mé se sříditi několik desítek

ců anová kurie e90 poslanci pro vo
sbuí sápasy dělojctva. Osnova tato ani s hle

diska českého aul socialsího oapoko)o, e.Ve Vídni a v Praze vypaklastávka kočí.
Stávkující násilím nutili k zastavení práce.
V Prase stávka skončena vzájemnou dobodou.

B. 1869 bylo v Rakousku somědělského
obyvatelstva 672 pt, v roce 1880 bylo
007 ar ze 562 procent.

elavanském sa branicích uher

skýchE a všeobecná stávka následkemroseh: vkového tábora truhlářů. Počet
otávkajících se na 5000 osob. I švadleny

y vatí. Došlo i ko orášce s po
a vojek
V dubau honal švýcarský ovas dělnický

nD kmntretmabrezcesa účelemprovodsní
Bomocenského a [ivalidního poji Na 1000

vysloví. mi = nor ústavy
spolkové. M po

Zabrasiční agittoe v Reska
úmavoé, majíc namířeno hlavně na dělnictvo a

polky aby je sískala pro rovoloci. Ale nyníuži dělnictvosocial. demokratické, které ce
zatím ocitoulo v bídě, obrací se proti svým
vůdcům nochtíc je dále poslouchati. Minister
stvo financí aveřejnílo osnova, dle níž má s0
v Raska sříditi pojišťování dělolctva a to sa

rn TukŠirokýpro a pojí o podpora. program pojišťovací prov
dosud jen v Německu. :

Věstník všeodb. sdružení,
Schůze dne L května. Podporanemo

oenská udělena: Janu Hůlslovi v Solici (7)

8 K, Em. Šebestoviv Sašícip K, Jos.Štefflovi v Jiadř. Hradci (14) 12 K, Fr.Teplému
v Horním Jelení 6 K.

fSobůze dne ©. května. Nemoc.pod
por udělena Jos. Vostřelové v Litomyšli (7)K, A. Částkové v Litomyšli (7) 3K, Jos.

Přibylovi v N. Městě (14) 6 K, A. Moláčkové
v Ústí n. Orl. (16) 19 K, K. Ševcoví v Úpici
(14) 12 K. Přijato 11 členů.

Bursa práce. Přijmese trahlářskýděl
nik mladší na stavbu a oábytek do Vlkova u
Smiřic, natěračský pomocník (stálá práce) dvě
bezdětné rodiny, obeznalé v práci pří hospodář.
strojích, a katol. rolníka. Práci hledá zámečník.

Upozornění pp. pokladníkům. Listiny
pokladniční a Příspěvky zasílají se každý měsíc
nejdéle do 10. V případě, že pokladník žádné
příspěvky neobdrží, oznámí to téš do 10. ka
ždého měsíce. — Budiž vybírán dle spolkov.
řádu povinný otávkový fond. — Brožury. které
byly dány do prodeje r. 1908, buďtež laskavé
jiš sapraveny.

jene

o

Dopisy,
Z Liběle m. Vlt. Dne 34. =. m. konala se

u Bás vořejná kterou pořádal spolek „Sv.
Václavská kat. jednote“, „O starobním a invalidním
pojišťování dělnictva.“ Řečník p. red. Myslivec v mi
otrné řečí ponkásel na poměry naše a na poměry děl
nictvů: v tomto směra v Anglii, Belgii i Německu, kdo
podobná *pojištění jsou jiš savedena, i na poměryděl
pictva franconsabo: Padným. zvy kritisoval tyto

nesrovnalost. a vybídlposluchačstvů, aby bezrozdíla
stras apelovalo ma ance, by i a'nás kýžoná ná
prava se stala, Celá řeč vyslechnate byle s volkým
zájmem a řečník odměněn blačným potleskem. Po
přednášce sobráli pražští hosté jednoaktovku a 
nesli několik záb. solových výstapů. Zepěním Kolpin

kovy plně 20 přednáškový večer ukončil. Další činnosti Bůh!
Z Plzně. Dne 7. t. m. pořádala místní Od

bočka Všeodburového odrušení křesť. dělnictva spol

kovoa ochůzi, na nlš red, p. V. Myslivec s Praby po
Jednal o ršeodhorovém odražení. Mimo místní členy
účastnili se schůze 1 hosté s Plané a okolí, Kéž tato
ochůse přispěje k většímu ocenění tak důležité orga
nience|

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Zemský sbor katolických spolků
českých. Za stávající dosnd roztržky mezi někte
rými osobnostmi, vkatolickém veřejném sivotě vystu

jíolmi, sešli se sástapcoré diecésních asvasů,aby
dili v semekém poradnímsboru středisko, s něhož

+ důležitýcha[ednotuý postup vyšadujícíchotásbyla udílena potřebná direktiva všem katol.
opolkům v království Českém. V pondělí dne 24. dubna
t r. v 8 hodin večer sešli se na Hrál. Vyšehradě zá
stapoové všech tří diovósuích odražení katolických
spolků, Pražského, Královéhradeckého a Českobadě
jovického, aby dali sáklad k jednotě všech katol.
apolků. Přítomni byli: se sdrašení arcidiecése Pražské

prdna J. M. rodp. kapit. děkan . dr. Josefan, místopřed p. Josef Ho a jednatel
T. J. Jiroušek; sa odražení dioobse Královéhradecké
vdp. Dr. Frant. Rey! a p. Polák ml., a ze sdružení

mdějorické dostavil se místopředseda dp. JIM

sedat3. ovp, ag,dz.JonBorna « mph
, p- . dr. Jos. sa a sapi

Pratelom byl T. J. jimelu. Calé jednánítrvalodvě

bodjay s vše projednáráno a stanovenojedaoovorat.V úvahu vzat povšechný stav epolkového šivote a
všemi přítomnýmiusnáno, fe jek na Královéhradecku,
tak i ne Českobedějovickujiš dříve neš vPrazepo
mýšlelo se na to, takovýto sbor katol. spol

Z o aprototaké Pražanůkto

snítakto: ro var 2opolků zastoupeno je vsomekém s $ členy. Či.
3. Společnéporaděpředsedájeden s fok vět

šinoz odhlapovaný: První porada je nojetazší
spěíomajeh. 3. Bamospráva a vaost dleolaních jest nedotknatelnou. 4. Zemský
egol. oborradí se ©všem,čím prospětíby 00mohlo



opolkovému životu a sásadám katolickým. Činnost tato
týká se hlavně: s) pořádání velkých sjezdů neb spol
kových slotů a slavností, b) pořádání kureů a před
nášek, c) themat přednášek o časových otáskách, d)
textů divadelních, e) literatary a spolkových knihoven,
f) udílení rad spolkům (veřejnými prohlášeními atd.),
€) založení seznamu řečníků pro různé odborné
přednášky atd. Čl. 5. Zemský sbor spolků nanáší se
ve svých poradách prostou většinou hlasů (předsedající
též hlasuje). Kdyš je nemožno zástupcům toho kterého
sdražení se do porady dostaviti, delegují za sebe (pro

své návrby a přání) svépáabopoo Bami ze své diecésoneb z místa, kde se porada koná. Delegace drahá
musí věsk býti písemněčleny sboru, kteří se zastu
povati dávají, ověřena.Dostaví-lise za sdružení třebas
jen jeden delegát, má za udrašení dva hlasy při ka
fdém hlasování. — O každém k poradě došlém do
pisu musí se jednat a rozhodnout. Čí. 6. Sbor se schází
z pravidla v době vánoční za účelem sestavení pro
gramu činnosti větších společných akcí pro příští rok
a mimořádně v případech důležitých, směrodatné po
kyny pro společný postap vyžadajících. A konečně,
tento zemský sbor katol. epolků v král. Českém pro
hlašuje se 28 nezávislý ve svorné práci k oživení ši
vota kstolického na půdě spolkové. — Ustavený zemský
sbor ve své jednolitosti a své nezávislosti na odstínech
politických katolických frakcí mobl by odpovídati
dávno želanému přánípo svorném šika všech kato
líků českých. Spolkový šivot katolický vyvíjel se bez
ohledu na nevraživost jednotlivých stran zcela samo
statně, proto může zcela klidně přecházeti k dennímu
pořádku přesdosavádní politické nesváry pod jednotným
vedením zemského poradního sboru. Snad poměry ča
sové přinutí i politicky rozdrobené jednotlivce vatou
piti do katolického tábora pod společnou jedna vlajku.
Dokud ee tak nestane, nahradí nám společný Šik po
radní zemský sbor, který je sice nad stranami, ale
není proti žádné straně.

Z Cerv. Kostelce. V nelčli dne 7. května
pořádala Jednota katol. jin. a mužů a“ženský spolek
„Ludmila“ měsíční echůzi, ve které dp. J. Kulda,
kaplan z Hořiček, přednášel „O životě dle víry“. V před
nášce, doložené případy z doby přítomné, dokazoval,
že víry pravé, Bobem nám zjevené, jest ne
zbytně zapotřebí k života dobrému. Jestliže někdo
chce- si tato víra dle rozamu svého opraviti, vypadá
to asi, jako kdyby se opravila násobilka a počítalo
se na př. zX2—6. Víra chrání naše životy, zdraví,
čest a majetek a proto lidé tak pokračují na cestě
zhoubné, že odhazají víra. A příčinou tohoto úpadku
jest špatná výchova mládeže, špatné příklady. Chtějí-li
rodiče děti své vychovati, aby jim působily radost,
musí jim větípiti do srdce úcta k Bohu a jeho přiká
záním, a takto vychované budou zajisté i šťastny. —
Přednáška byla od četně přítomných pozorně vyslech
nata a odměněna hlučným potleskem. Dp. Kuldovi
vzdáváme erdečný dík a „Zaplat Bůh“ a doufáme, že
bade nám popřáno častěji jej u nás vyslechnouti.

Z Nové Paky. „Katolickávzdělávacíjednota
pro Nov. Paku a okolí“ konala dne 30. dubna t. r.
odp. ve spolkové místnosti svou řádnou valnou hro
madu. Za četného účastenství zahájil schůzi předseda
p. Jan Křížek st. Ze zpráv fankcionářů vyjímáme:
Výborových schůzí bylo 10, členských 9, veřejné 2.
Přednášek bylo 11, z nichž 2 veřejné a to: O Karlu IV.

(Jan Krejčí), Maria a Eva (ctnosti křesťanské ženy)pro žena. odbor (M. Knbánková), Otázka dělnická (jed
natel), Úkoly kat. Jednot (A. Tejchman), Náboženství
japonské (J. Malinský), O spiritisma (dp. Jos. Filler),

ena a křesťanství, pro žene. odbor (jednatel), O bi
lanci katol. světa (dp. J. Vomočil), Kláštery a řehole
v dějinách (Jan Křížek ml.), Původ člověka a jeho
poměr ke zvířeně (R. Hrněířová), O naší organisaci
(dp. Jiří Sahula). Divadelních her dáváno 5: Praba
bičin kalendář, Zmatek nad zmatek, Na statku a
v chaloupce, Zachycen proudem, Matčino srdce. Dále
pořádán zábavný večírek s tombolou a ples. Korpo
rativně neb delegáty účastnila se Jednota: sjezdu
v Chrudimi, svěcení praporu v Lomnici, členské schůze
Přátel kře:ť. výchovy v Praze, pohřbu vdp. děkana
Jos. Fiedlera, sjezdu diecés. sdružení v Hradci Král,
o Božím Těle, av. Václavu, sv. Josefu a Vzkříšení. —
Zpráva pokladní vykazuje příjem 716 K 78 hb,vydání
867 K 61 bh; vydání o 151 K větší než příjem, čehož
příčinou byla rekonstrukce jeviště a dekorací a valné
zvětšení spolkové knihovny, kterážto částka kryta ze
jmění spolkového, jež čítá 1449 K 63 h. — Knihovna
rozmnožena o 68 svazků a to o spisy Kosmákovy,
Třebízského, Šmilovského, Rejsovy a Jiráskovy, tak
že čítá 420 av.; kniby půjčeny 967krát. Z časopisů
odebírány: „Naše Listy“, „Obnova“, „Čechie“, „Práce“,
„Eva“, „Selské listy“, „Meč“, „Časové úraby“, „Obrana
víry“, „Zábavy večerní“ atd. Do Jednoty dáván „Čech“
a antisem. „Drak“. Mezi členy hojně odebírán „Meč“
a „Sv. Vojtěch“. Členů čítá Jednota 161, ubylo 6 členů,
přistoupilo 18. Při volbách zvoleni do výboru: Pp. Jan
Křížek st., předseda, P. Jos. Vomočil, místopředseda,
Kynycb Ant., Hamrník Jos., knihovník, Pavlovec Jos.,
okladník, Horák Jos., režisér, Malý Jan, Zahradník
rant., Vitvar Jan, SalfickýFr., jednatel; náhradníci:

pp. Sucharda V., ZáhbejskýFrt., Šalc Václ. et., Pod
zimek Ed.; revisory účtů: pp. Křížek Jan ml., Šraml
Jos. — Přijata změna stanov v ten smysl, aby byli
do spolku přijímáni členové jiš od 15. roku. Přejeme
Jednotě co nejvíce zdaru. Zdař Bůh.

Různé zprávy.
Pak še metřeba organisace. Jak to

někde chodí mezi dělníky málo avědomělými a špatně
odborově sdruženými, viděti na př. v Parníku u Čes.
Třebové mezi zámečníky. Mezitím co na sta zámečníků
jest v Čechách bez místa nebo pracují za malý plat
a třeba jen půl dne, ve zdejší továrně pracuje se
každý den kromě pondělí přes čas i v neděli dopol.
Tito pracovníci, šijící zcela bez přikázání Božích, ni
koho jiného mezi sebou nestrpí. Ty samé poměry i
v barevně, ač také tu práce těžká. Nikdo se proti
takovýmto poměrům neozve, jenom se naříká, Tu je
nom v organisaci hledati možnou pomoc.

Křesť social nebosocial. demokrat?
V dubnu konala se ve štyrakém městě Mostě n. Mnrou
doplňovací volba poslancedo říšské rady za venkovské
obce a sice poprvé přímo na základě nového voleb
uího řáda zemského. V roshodné chvíli zůstali na vo
lebním bojišti toliko dva vážní odpůrci: německý kon
servativec, zvaný ve Štyreku křesťanský lidovec a
socialní demokrat. Zvítězil soc. demokrat, poněvadě
také ostatní odpůrci křesf, strany lidové dali mu své
hlasy. — Není volba tato mocnou pobídkou i u nás,
abychom probuzení křesť, socialnímu věnovali větší
pozornost, by we nám na moobých místech nedostalo
takového překvapení jsko v Mostě? Či je to vlivným
činitelům jedno?

Social. demokratičtí spasitelé. Social.
demokratičtí madrci z „Práva Lida“ přetramíli celý
učený svět novým výzkumem problašujíce, že alko
holiemns jest důsledkem křesťan. řádů společenských
a že bude odstraněn teprv povalením křesťanského
bezobledného vyssávání a krutého utlačování lidu
dělného. Ovšem, všeobecné známo, že židé, patroni
sociální demokracie, mají povětšině ve svých rukách
výroba a prodej kořalky a různých lihovin. Proto není
diva, že social. demokratičtí přísluhovači židovští
shoubu alkoholismu vmetli v křesťanství! Z čeho by
pak bohatli židovští vinopalníci a kořalečníci, když
by ae jim rozšiřování alkobolismo vzalo z rakoa?

Vyšší kultura soelálně demokra
tichá. V novém 21. okresn vídeňském cbystají se
k obecním volbám; za tou příčinou pořádají se schůze
voličů. Minulý týden konala se taková schůze strany
křest. sociální ve Štadlavé, Před mfstnestí sbromáždilo

se na 1000 uociál. demokratů, jimž Četuictvem za
bráněn přístap dovnitř. Za to se metili tím, že po
řadatele uchůze zasypávali kamením a klacky; všecka
okna byla jimi roztříštěna. Kamením bylo šest osob
těžce raněno, jednomo oko vyraženo a mnozí krví
zbroceni. Vracející se z jiné schůze dr. Laegor i
8 jinými byl provázen kamením, posl. Procbázka po
plván a holemi ohrožován. — Tak sociálně demo
kratičtí osvícenci ve slažbách žida Adlera pracují
k spokojenosti, štěstí lidstva!

Němcům a sociálním demokratům
achválením nového obecního zřízení a volebního řádu
vydáno jest Brno opět na dloubá léta. Ve IV. novém
sboru volebním vabývá volebního práva každý Záletý
občan, který po dva roky stále v Brně bydlí. IV.
volební sbor bude míti v obecní radě 9 mandátů,
ostatní tři sbory po 16.

Baští židé v práci. V Sduneké VYoll:
v gubernii Kalisské zatčen žid, který měl u sebe
balík pobařajících provolání. Zástup židů, uživ nožů
a střelné zbraně, pokoušel se zatčeného osvoboditi,
ale marně, Při zápasu se stráží bylo několik židů
zraněno, Také ve volyňském městě Žitomíři došlo
mezi ruským lidem a sociálně demokratickými židy
k bojům, při nichž osbrojení židé stříleli, Židé a 80
ciální demokrati jsou v Rosku nejnobezpečnějšími živly.

Následování hodno. J. Hernycha synové,
majitel c. k. priv, tkalcovny v Ustí n. Orl., u příle
žitosti 50. ročnice založení firmy ustanovil, aby od
nynějška zcela zdarma popřán byl dělnictva byt v to
várních obydlích. Jen více oznalejších prácedárců,
pak by jisté dělnictvo bylo spokojenější.

Opráci „pokrokovýchlidi“ veSlezsku
píše „Op. Týdenník“ v polemice s J. Svozilem: „Pan
Svozil tvrdí, že svornost u nás znamená: nechat klo
rikály a jich spojence a pokojem. Při tom táže se
naivně, co by se říkalo, kdyby pokrokáři vypřáhli
z práce. Odpověď je nejsnadnější! Pranic; práce po
krokářská u nás jevila se doposud jen nadávkami a
stálým podezříváním a bez ní bychom se již obešli“
Tak jednají pokrokáři všude.

Co sl dovoli žíd. V Lipníka na Moravě
najal si pro sebe Bbletý žid křesť. ženu sa kojuoa,
aby si prý prodloužil život. A žena ta za mizerných
80 K neostýchá se na potapu křesťanů sloušiti ška
redému židu.

Nejstarší žena v Evropě. Nejstaršíže
nou v Evropě je asi Jonefa Ederová, narozená r. 1787
a žijící ve Špicendorfa u Fůrsteneku v Bavořích. Že
na tato odjakživa chodila v zimě bossa a Činí totéž
ještě nyní při svém požehnaném stáří. Princ regent
dal ai nedávno tuto stařenu všech stařen ns památka
fotografovati.

Dědictví Svatojamské. údům Dědictví
Sratojanského dostalo se právě na r. 1905 v čís. 92.
podílu: Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební
kniha pro nemocné s jejích ošetřovatele. Upraveno dle
něm. spisu faráře Ferd. Ziervogela. Kniha tato rozdě
lena jest na 6 dílů: 1. ošetřování nemocných, 2. škola
pro nemocné, 3. útěcha pro nemocné, 4. ozdoba ne
mocného, 5. zrcadlo pro nemocné, 6. modlitby pro
nemocné. Podíl tento zasluhuje, aby vnikl do každé
domácnosti katolické, kde se věru pro zdravé i ne
mocné stane hojným zdrojem máboženského vzdělání,
vítaným rádcem i milým vůdcem jich na cestě věčné
spásy. Spis Ziervogelův již před lety postupně zčeštěn
několika boboslovci královébradeckými na podnět do
savadního vedp. ředitele bisk. semináře v Hradci Král.,
papež. preláta megr. Ant. Sachánka. Šestý díl upravil
sám ředitel Dědictví. — Dědictví Svatojanské sasla
huje rozšíření co nejhojnějšího. Vklad za úda třetí
třídy činí jednou pro vědy 40 K- za rod, školu, obec,
spolek, knihovnu platí se jednou pro vědy 40 K. Za
onen nepatrný vklad dostává úd každoročně objemnou
kuihu obsahu bezvadného, rozmanitého. Za všecky ze
mřelé údy slouží kašdoročně v den 15, května ředitel
Dědictví slavné zpívané rekviem, jakož i členové stavu
kněžského aloužívají v oktávě ev. Jana Nep. oběťmše
sv. za živé i mrtvé údy. Kdo hodlá přistoupiti k Dé
dictví Svatojanskému v Praze, nechť pod adresou:
Ředitelství Sratojanského Dědictví v Praze (Hradčany)
zašle poštovní poukázkou výše vytčený obnos s udá
ním svého jména, pak osady farní a biskupství, ku
kterémnž přináleší.

. Japomětí vůdcové — . Ad
eilrál Togo a generál Okujsoa prý vě několik let kře
stany; také choť meršálka Oyamy křesťankou,

fSenné trasky jsou odpadky, které se od.
sena jetelového s lučního odrolí. Na půdě takového
odrolení hojně. Senné trusky aspařené, vytlačené a
v plátno zabalené přikládají se při otravé krve, osno
benínách a bolestech v životě. Jakmile teplý obkladek
odložíme, nutno chorou část těla řádaš omýti stade
denon vodou a opět zabaliti teplým šatem v posteli.

Drůbežntetví. Ve Francii jsou bospodáři,
kteří chovají k vůli mléku pro domácnost toliko 1—2
krávy, ale za to mají stáda slepic 3 -6000 kusů, a
daří se jim etkvěle. Za vejce, kuřata a kapoany trží.
tolik, že ubradí veškerá vydání a ještě zbývají úspory
značué. Posemky hnojí trasem. Obov drůbeže lépe se
vyplatí, než jiná odvětví hospodářská mnobem uamá
havější a nákladnější.

Co bademe pitlf Každýnepředpojatýmůše
sém na sobě se přesvědčiti, že nápoje líh obsahující
šízeň nebasí, naopak žízeň zvyšají do nekonečna, ku
pití povzbuzají tak, že následuje trapný stav opilosti
— dočasného pozbavení emyslů, kteréž člověka, tvora
nejdokonalejšího, snišuje pol zvíře. To však účelem
pití není, nesmí býti. P.jeme proto, abychom žízeň
ubasili, přivedli tělu náhradu za šťávy, o které poce
ním bylo ochozeno, pijeme proto, abychom se osvěžili.
Jako universální prostředek pro hasení žízně osvědčily
se znamenité Maršnerovy šamivé limonádové bonbony,
resp. limonáda, jich po socí připravená. Maršaerovy
Snmivé limovádové b.nbony staly se již dávno před
mětem denní potřeby tisíců lidí všech stavů, ale jest
v zájmu všeobecném atíle a stále na tento výborný
prostředek k omezsní požitku nápojů líhových pouka
zovat:. Proto, kdo máš styky s lidem, poně ho o do
brých vlastnostech přípravku tobo a vykonáš tím
skatek velice záslužný. Maršnerovy šumivé limonádové
bonbony jedině vyrábí pod přímým dozorem vynálezce
p. Fr. Maršnera První česká akciová společnost to
váren na orientalské cukrovinky a čokoládu na Král
Vinohradech.

Výchova mladých Japomek. Vychování
ženy japonské není podobno výchově ženy evropské,
Ženy z kruhů vysokých a zámožných bývají dávány
na výchovu do státních ústavů a výloby s výchovou
jejich spojené kryje sama cínuařovna. Dívka japonska
učí se tak jako E ropanka dějepisu, cízím jazykům,
hlavně anglickému a francouzskému; než hlavní váha
klade se na krasopis; i v nejvyšší třídě zůstává tento
předmětem hlavním. Která Japonka hezky nepíše, není
za vzdělan.u považována. Hned vedle kraropivu učí se
sice nepovinně, ieč velmi pilně zdobiti samy sebe,
pěstovati květiny, ozdobovati zahrady a obydlí atd.
Od mládí pčstuje se u Japonek cit pro krásua smysl
pro harmonii tvarů i barey. Vedle toho učí se Ja
ponky ve škole připravovati Čaj a péci k němu sá
kousky. A ještě zu pobytu ve Škole zvou se žákyně
vzájemně a pohošťují se čajem a zákasky, které byly
samy připravily. Mnoho dívek učí se též hře na piano
nebo koto, které jest jejich národním budebním ná
strojem. Vedle ústavů císařských jsou v Japonsku též
francouzské i americké ústavy, které se málo od evrop
ských liší a ve kterých se vědy hlavní véha klade na
uhlazený mrav.

Chraňme lesních mravenců. V po
sledních letech, sejména roku lonského, rozmnožily
se následkem dlouhého sucha zmije, které se objevily
již 1 tam, kde dříve byly úploé neznamy, Bedliví po
zorovatelé shledali pak, že so zmijí obecných vysky
toje nejvíc na místech, kde nejsou dosti chráněni
lesní mravenci, jako v stráních a porostech na blízka
vesnic a v malých lesích soukromých. Za to ve velkých
lesích, kde ničivé ruce nebourají mraveništ, nebývá
po nebezpečném plazů ani stopy. Jsoufťlesní mravenci
nejúblavnějšími jebo nepřáteli. Objeví-li někde zmíji,
co nejdříve vyhroe se jich hejno, a pak vrbnou se
na ni a zuřivě ae jí zakosojí do těla, snažíce se
zvláště do očí se jí vedrati. Had všemožně se brání,
mnoho mravenců při tom byne, ale drobní útočníci
nepovolí, až plaz zhyne. Na to trhají s hada po
ždibcích mano a rychle zanášejí je do svého mrave
niště. Proto zaslabují lesní mravenci co největšího
Šetření. (Z Novin mládeže.)

Zámvor jsou sušené oddenky rostliny zingi
ber officinale, původně snad v jižní Auii domácí, Dnes
divoce nevyskytá se nikde. Zázvoru užívalo se jiš za
nejstarších časů. Obchod se zázvorem měli hlavně ve
svých rukách Janované a Benátčané. Po objevení Ame
riky bylo zavedeno pěstování zázvoru v Mexiku a na
ostrovech západoindických. Oddenky zázvoru vykopá
vají se obyčejně v lednu nebo února, perou se a na
slunci suší a pak přicházejí do obchodu jako černý,
nelonpaný zázvor, nebo se částečně olonpou a oškra
bou, nebo ee dokonce ukládají do vápenného mléka
s trochou chlorového vápna, čímž se vybílí a přichá
zejí do obchodn jsko bílený neb vápenný zázvor. Zá
svor obenhuje as 20%, škrobu, pak gymmi, cukr, tuk
a jako hlavní součást ótherický olej v množství 18—
2'60/, V lékařství ažívalo se nálevu zázvorového jako
kloktadla a také přísady k různým přípravkům lékár
nickým. Hlavní význam zázvoru je jako koření.

Dobrý a lacimý salát. Ve Francii po
chutnávají ai ode dávna na salátu z pampelišky (smo
tánky), jejímě šlutým květem jsou nyní na jaře sa

hrady, lonky atd. posety. Salát PŘpravuje se tolikomladých, bledých, jarních výhonků a to s octem,
olejem, solí a pepřem. Lístky smetánkové musí se
oprati. Semeno, jež si může každý opatřiti s divoce
rostoucích pampelišek, seje se do řádků, pak se rost
linky přetrhávají na vzdálenost 15 cm; na zimu 60
kořeny uschovají ve sklepé a arovnají do hranolů tek,
aby horní části kořenů střídavě vo vrstvách vyčnívaly
ven; hranole sasypají se pak svrchu pískem aDa jaře
tvoří pěkné, šlutozelené kopečky. Též v zahradě mů
Šeme si zachovati žlutozelené výhonky, přikryjeme-li
je savčas teplým koňským hnojem nebo trochou blíny.



Nábytek z ohýbaného dřeva.

Uplné výbavy nevěstám.
Ilustrované cenníky zdarma a franko.

JAN STOUPÁ V PRAZE,
Václavské náměstí 32.

JAN KALIS, duchovensívu!
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn. 

nabízí ve velkém výběru: Prahasl, al.
Jan Ofanék,z=,sé,
Konviktské ul., pasé“ e
eielné na kostelnění dovolnie
si doporučiti Bvůjhojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

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/ 34 potenky,nádob M dm„tie: . v přesnémslohu círke:
Solidní obsluha při mírných předmětyznovuopravujev původní

cenách. Intenei a jen ©ohni slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejatkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

JSDSDASA AAA VEE)

S piragův lidovýkatechismus
Německého originálu prodáno dosud 30.000 výtisků. Celkem vyšlo

li v 8 jazycích. Česky v překladuprof.Frant. Kalvody vyšla během

Velectěnému

duchovenstvu

NakladatelF. PROMBERGER v Olomouci.

doporučuje

jj "Lze dostati též v každémřádnémknihkapectví.

nejlevněji
a nejlepší

[USTRY
každého slohu,

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Děvěry hodnýmsdsilky mavýběr táž i na splátky
bessvýšenícen. — Zalošenor. 1843.

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

83. a.| Mě 83.
Palackého třída.

Skvělé výsledky v.ma. krátké době!

při:dně, hostel, rheum., lechine,

Krásné
Letní oldlo.

Lesní park 600.000m'. “

Snižené ceny obdrží: důstojníci,vojenětí
úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemští úředníci a
sluhové (z Čech, Moravy a Slezska), důst. svět. kněžstvo
(z Čech, Moravy a Slezska), členstro spolku učitelů

(s Čech, Moravya Slezské, všeobecnéhoúřednického
spolku a spolku železničních úředníků ve Vídni.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. řediteletví lázeňské.

Chrámové svíce
voskové “ii svíčky a obět. před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové“ zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,
——%G% svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

zápalkový drát,
svíce obětní"E

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakoži veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami — Auchorním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální aklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaol.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

mLevnéceny.sloeykla
velocipedy

s úplnou zárukou, nejvýhodnějikoupíte©
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala

|va

| Opravy a předělávky rychle a levně.OKOKOKAM

Největší výběr.

v Hradei Král., Malé náměstí.

Veškeré součástky volocipedů stále na skladě.
POKOKOKOKOKOKOOKO

První český katolický závod ve Yldni.

František kuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

279Vid CŘ,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sastlá
se vše framco.



visifaci
1 Lístky biřmovací

stručné a praktické — 100 kusů nařezaných,
v balíčku opáskovaných za 35 b.

2 Lístky zpovědní
100 kusů 35 b.

s)Matriku biřmovaných
formátu při matrikách vůbec užívaného
s příčním linováním — L arch za 8 h —
100 archů za K 120.

4 Casus reservati
do zpovědnice — na kartoně — (nejnověji
vydané) 1 kus 8 h, 10 kusů 70 h.

5 Tabulky s modlitbami
a) po měisv. (3krát Zdrávas) b) Panem
de coelo c) do sakristie k oblékání
mešních rouch — na tuhé lepencepo
30 hb. První dvě v ozdobných celoplátěných
deskách (s připojením latinským: 3 Ave,
Preces in Communione extra Missam) 1 kus
za 1 K.

e)Status animarum
1 arch po 6 h; 100 kusů za K 5-40.

Extractus e libro status
animarum 1 arch8 L.

7 Podobenky ndp. biskupa
tištěné na jemném křídovém kartoně, věrně
podobu reprodukující a proto 8 nejvyšším
schválením rozšiřované, 100 kusů za 8 K;
100 kusů pohlednic dopisnicových K 5—
Netřeba kupovati lidu — jako v loni o vi
sitaci se dálo — podobenky drahé (30—40 hb
kus), které nadto byly nedůstojnými karrika
turami, když lze jako památek velice dobře
užiti podobenek našich laciných a věrných.

6 Upozornění o slušném
chování se v kostele.
Tisk dvoubarevný, na tuhé lepence kus 60 b.

9 Tabulky „Žádá se, aby
se na zem nepliivalo“
na lepence kus 20 b.

10)Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post
Missam ve dvou velikostech,tisk
dvoubarevpý — nepodlepeno (k zasklení) —
obé za K 1:20, pouze druhé za 70 h.

n Kanonické tabuiky
pro oltáře, v něžné vícebarevné úpravě -—
menší za K 250, větší za K 280.

12Commemorationes con
suetae úpravybroviřové,1výtisk16h,
4 kusy (pro guadripartit) 66 h.

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové,

KCPDXCBDKPI XCBDX P X

Jan Horák,?
soukenník 2

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcí
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Veolejemnélátky na taláry.
Též na splátky boz zvýšení cen!

G63 XCODX GBDX68D XČBD

RC63X

XCODXCBDXCBDXICEXCBDX6P2 XCBDXCBIXČB

©
c. a k. dvorní fotograf

Adalbertinum,

v provedení nejumělejším.

tableanx 'pro p. t. pány studrj

nějších.Prodej fotografických apa

W řadě prvních

| výtečná,čletě vlněná (TWSlátkav barvěčerné,PS| hodicíneinataláry.(58
1 m. sl. 2-80.

NVAVzorek této látky, jakož i Děd
RAN bohatý výběr moderních KáM

NI druhů na obleky a svrch- (5
4 níky, jen zaručené jakosti DÝ

ZAč a v mírných cenách se na Aáň
WE|požádání ku uahlédnotí |

franko zašlou. 3

N9P První český zasílatelský MĚ
Ni% závod soukenného zboží: vý

Ed. Doskočil
v Chocni.

Filialní závody:

Praha, Vodičkovaul. 22 RŠ
(vedle vyšší dívěí Ekoly

Plzeň, Školní ol. 13. ' ký

Piana,

pianina,
harmonia

avarhany
ších

ne ově lovně,
též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

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

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

FRheumatismus. —Dna. |
stenice Jogefoy-Jaroměř.dráhy:
Suchá poloha přímo
u lesa. -- Vzorná čistota.

Poštovní atelegrafníúřad v lázni.
Lázeňsk lékař

pohodlných pokojů
v pěti pěkných vilách.

Výborná restaurace (plzeň
ské). Ceny mírné.

Vojenské koncerty. Bližší
ochotněsdělí správa lázní.

lechilae.—VWykloubeniny. vorumeMmgjzodAjepnox3

i
Ženské nemoce. Anemie.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odbornýuměleckýzávod

malbu okenkostelních
PRAHA-L,

Š. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 20
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

: tému

i r těmi vsasením.KT Á velk čty, iodborná
NÍ Co oořáamEAT ku definitivníobjednávce.

O* Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 18860.

OP> pod cenou výrobní ij

gothický ollář
dubový,

bobatě vlacený, vyznamenaný státní medailí.

Sochy dle přání vyměním.

Frant. Jirouš,
odborný závod pro práce kostelní

wSlatiňanech.E,
Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.



Svůj k svému.
Nic tak často nevyznačaje naší národní

povrchnost, jako právě provádění hesla „Svůj
k svému“. Heslo toto provází nás sice všude,
ale skutek — utek.

Význam hesla toho nejeví se jen v přá
ní: Kupajte u Úechůl — ono proniká celou
naši duši, aby v lásce bratrské drah drabu
pomáhal, ono váží si a chrání naše náboženství,
náš jazyk, zvyk a mravy atd., zkrátka ono
oplatniti se masí ve všem našem jednání, má-li
z plnění jeho vzejíti národu našemu prospěch.

Mezi jednotlivými vládami, národy uza
vírají se obchodní smlouvy, celní tar'fy, atd.,
aby domácí průmysl a obchod prospíval, ale
v tom všem není ještě jistota hmotného po
vznesení národa, nevěnují-li k tomu jednotlivci
trochu obětavosti. Naříkáme na vláda, Němce,
Maďary a kde koho, že jsme vykořisťování,
ale ve své slepotě škodíme sami sobě nejvíce.
Volá se horlivě, že katolík má ve všem pod
porovati zase katolíka a zatím právě ti, kteří
mají býti vzorem v důsledném provádění hesla
„Svůj k svéma“, pominou katol. obchodníka,
živaostníka a v nejživější obchodní spojení
vstapojí se židem, evangelíkem, lecjakým cha
meleonem křest., nevěrcem. Naši „vlastenci“
dávají děti své do něm. škol, klášterů, peníze
vkládají do něm. peněžních ústavů ; nobl pa
nička jest ve dne vlasteneckou katoličkou, ale
večer pod rouškou tmy uakoapí toho u žida,
Němce! Karabáč na takové průkopníky hesla
PSvůj k svéma!“

Namitá se, že český obchodník, řemesl
ník nikdy neobalouží nás takovým zbožím jako
žid, cizozemec; ovšem leckdys pravdivou ná
mitka taková, jenže zase na nás největší vina.
I naši lidé měli by velký výběr zboží výbor
ného, lacinějšího, jen kdybychom o nich ku
povali, po tom a onom se doptávali, čímž oni
by byli přinacení dle poptávek našich se ří
diti. Mnohé svádí přehnaná úslažnost různých
židovských, německých obchodníků, průmysl
níků; našim lidem líbí se samé poklonkování,
lichoceni a nepomyslí, že se pod tím často skrý
vá balamucení a zakrývání různých Špatných
vlastností takového obchodníka. Jsou i naši
lidé dobrými obchodolky, řemeslníky, o tom
svědčí práce česká v celém světě. My pak ku
pujeme raději z židovsko-německých velko
skladů, zatím co náš malý obchodník, řemesl
ník byne; rád by pracoval, ale nemá co. Ta
kovým nevšímáním vbáněni jsou naši Jidé na
pospas židovsko-německému kapitálu. Nejvíce
záleží na kapojících, ti si sami své obchodní
ky a řemeslníky vychovávají. Na druhé straně
musí si obchodníci a řemeslníci 8 největší
ocbotou všímati přání kupujících. Jen tak ve
vzájsmné ochotě porosteme, zmohutníme.

Požadujme vždy a všude české výrobky.
Máme české sukno, plátno, různé stroje, ná
dobí, nábytek, mýdla atd. A čeho nemáme
vlastní výroby, nepřestávejíme po tom volati,
snad přece 8e i tu přání naše uskuteční, Peněz
v našich ústavech dosti, jea třeba úsilnější
organisace, abychom odvětví průmysla a ob
chodu, jež ovládány jsou cizáky, postapně do
stali do svých rukoo. V Maďarsku před 60
lety byl jiný shoa po vlastním hmotném atu
žení. Tu prováděno heslo, dle něbož uvědomě

celní šranky, aby ani jeden cizí nebo domácí
agent nepropašoval mu ani za halíř cizího
zboží. Tehdy magnát i poslední rolník, učený
i penčený, mužové i ženy všech stavů nekou
pili ničeho, co by nebylo domácí výroby, odí
vajíce se na př. z počátku jen hrubými látka
mi domácími, odříkali se celé řady požitků,
jen aby za ně nemuseli cizincům kapsy plnit.
Proto tak vzrostli, že nyní povětšině sami
sobě v průmyslu a obchodn dostačují.

A u nás? Paničky dál kupojí vídeňské,
pařížské klobouky, třeba jei u nás dovedoo
vyrobiti; objednávají drahé pařížské, berlín
ské, švýcarské atd. rakavice, výšivky, třeba se
tyto v Čecbách a oa Moravě vyrábějí, do ci
siny prodávají, a odtud zase vracejí se k nám
jako světoznámé pařížské atd. A co se zvlášť
již napsalo o uherské mouce. Naši tatíci do
světa rozkřikují se proti uberské mouce, ale
doma bez reptání pochutnávají si na buchtách
z uherské moaky. Mouka uherská kraluje u
nás dál, uč česká mouka jest také vzácná.
V novinách českých odporučnje se nám stále
něm., cizí zboží, nad to pak lid odporačováním
bezcenných cizích léků a pod. připravnje se
o poslední groš. Tak se nám cizina všade vanu
cuje a málokdo se nad tím pozastavuje. Vla
stenectví naše a různá pěkná besla topí 80
moohdy jen v záplavě slovní; zapomíná se, že
každá ctnost, tedy i každá vlastenecké snažení,
má-li z něho vzejíti národu prospěch, vyžaduje

jisté míry sebezapření, obětavosti. Bez oběta
vosti marné volání besla: Svůj k svému, ale
také žádné pravé vlastenectví.

Luteratura.
Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia Zeyra

XXI. Báje Šošany. Sešit 4. a 5. po 40 b. — Válka
rusko-japonská slovem i obrazem. Vychází v týden
ních sešitech po 80 h. Sešit 29. —

" Časopis katol duchovenstva. S přílohoa,
věnovanou theologické literatuře nérodů slovanských.
Redaktoři dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tam
pach, dr. A. Pod aba. Roč. I., seš. 6. Nákladem kní
Žecí arcib. knihtiskárny,

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idel
náboženských v čes. skoletví. S přílohou „Obrana“
pravdy křest, ve veřejném životě. Řídí V. Špaček.
Roč. předpi. 6 K přijímá V. Kotrbu v Praze.

Na kraji Hané. Jasné a temné obrázky. Sepsal
Al. Hlavinka. Cena 2-20 K. Nakladatel R. Promberger
vwOlomonci. Kniba obsahuje celkem 21 črt velmi
poatavých.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. III., čís. 6. Vychází v 10 číslech do roka.
Roč. předpl. 6:60 K. Nákladem R. Rappa v Pelhřimově.

Rajská Zahrádka. Časopis pro mládež. Roč.
XIV., čís. 9. Řídí V. Špaček. Nákladem V. Kotrby
v Praze. Roč. předpl. 1.60 K.

O významu a důležitosti občanské samo
správy. Přednesl F. Schwarz v cyklu lidových před
nášek, pořádaných každoročně Plzeňským odborem
Nár. Jednoty Pošum. Cena 20 h. Objednávky vyřizuje
F. Malý, kustos lidové čítárny v Plzni.

Meri barevnými světly. Román ze života želez
ničního od J. O. Kralovce Nákladem Edv. Leschingra
v Praze Seš. 1. a 2. po 30 h.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
, zábavu. Vede a vydává K. Dostál. Lutinov v Prostě

jově. Ročník 10., čís. 5, S obsahem cenným. Roční
předplatné 10 K,

Eva Měsíčník pro vzdělání čes. žen a dívek,
Roč. II. Čís. 6. Řídí B. Konařík a dr. Al. Kolísek,
Vychází v Prostějově za 3 K roč.; nádherné vydání
4 kor.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských, Pořádá P. J. Rubringer. Roč. IV., čís. 8.
Předpl. 2-40 K roč. zasílá se administraci v Olomoucí.
Nákladem redakce.

Vzdělávací četba katol. mládeže. Vychází šest
kráte do roka. Předpl. na rok 60 b. Vydává Jednota
čes. katol. nčiteletva v král. Čes. Řídí Frt. Jelínek.
Roč. IV., čís. 1.—2. Administrace v Praze -II.

Vlast. Časopis pro poučení a zábava. Řídí T.
Škrdle. Roč. 21., čís. 8. S bohatým obsahem. Roční
předplatné 10 kor. zasílá se administraci v Praze II.

Dějin markrabství Moravského, sepsaných
prof.Rud.Dvořákem—nakladatelA.Píša,knibkupec
v Brně — vyšel sešit 2. Politické dějiny jsou zde do
vedeny do sklonku 12. století. Dějiny vycházejí v 86

: šitech po 40 h.
Staroslovanské povečerije Přepsalz blahol

ského brevíře František Starý. NáklademNového Ži
vota v Prostějově, Cena 40 hal. Čistý výnos na obnova
faruího chrámu v Prostějově. Krásně vypravená kní
žečka s obsahem velice zajímavým zvláště pro naše
vlastenecké kněžetvo. — Jest to kritický přepis kom
pletáře z hlaholského brevíře a to latinkou, tak že i
neodborník může se pokochati krásou a znamonitou
vyspělostí jazyka, jímž se modlili kněží Cyrillo-metho
dějští za vlády litnrgie slovanské. Dp. Sterý píše
v dodatku: „Není druhého slovanského a možno říci
indoevropského jazyka, který by v mlavnickém aměru
byl tak vypěstován a tak jemně vytříben, který by
tak jasně a vystižně vyjadřoval veškeré slovní tvary,
jsko jazyk staroslovanský“ ©Takové popularisování
památek staroslovanské kultury musíme co nejvře
leji doporočovati. Čekáme, že dp. Starý jako od

: borník potěší nás brzy novým plodem avé horlivé
píle. Na ukázku, jak se modlili kněží Methbodovi,
vyjímáme z „Povečerija“ hlabolské znění „Otčenáše“
a modlitby „Zdrávas královno:“ Otče naš, iže jesi na
nebeseh, svoti 8e jme tvoje, pridi Česaratvo tvoje,
budi volja tvoja, jako na nebesí i na zemlji. Hlěb
vsedenni dažd nam denea, i odpasti nam digi naše,
jakože i mi otpuštajem dižniíkom našim, i ne vevedi
nas v napast, na izbavi nas ot neprijazní. Amen. —
Zdravstaj Čarice, Mati miloerdija, živote sladkosti i
nadežde naša, zdravstuj. K tebě vpijem zatočení
synove Jevini. K tebě zdvihajem tužeste i plačuště
v sem elaznom udolii. Na ubo, otvětnice naša, oně
svoi milostivě očí k nam obrati. [ [susa, blagoslovljeni

lod črěva svojego nam po sem zatočenii javi. O mi
ostiva, o blagočastiva, o sladkaja Děvo Marije. Moli

za nas, svetaja Bogorodice. Da dostojní budem oběšťanij
Hristovih, Amen.

Chemické
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
co nejdokonalejí aglevné "provádí ve svém odbor.

ústava

JAN MACE,
na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

pikkkkkké
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
WS“ nákrčníky,

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Inčné,

(> kanafasy,"Ja
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.

KIOCKKKKTKKK

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

8 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným zásilky na výběr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Založeno r. 1843

X689 X G6 ESI CEI XCSIX

Jan Horák,?
soukenník X

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
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivě 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!

Č63 X CBAXKKPDXPI X GP3XGOX663X663|X|CE3X663XCE3
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PL 0PLOO
Veledůstojnému duchovenstvu

dovolaji si nabídnouti svůj hojné zásobený
SB-skladi

obrásků svatým ©
k nastávajícímu velikonočoímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odporačuje se v hluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků

v Hradci Králové, Tomkova ulice.ODB*r*zal*boob

K DiSkapokým VÍSČacÍM
krásné koberce chrámové v celku i přesně
dle oltářů upravované, jakož i veškeré

chrámové dekorace

Csaknknobinsékok KHEEEE
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a velo
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a slob. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

h í těž k k nahlédnutí.á , : , wrjar
Z mona : ptá jaro jar Rozpočty,nákresy, cesty atd. ochotněa

bezplatně.

koberce, záclony, -38
vlněné i krajkové

a všeho druhu solidně spra
nábyte Pcovaný,
celá zařízení bytů, domů i vil

dodává za ceny tovární

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

„eFioHočiokiočkico-oHoHoboEoEoBotočiotbAobohiotbobbPotokkooHotkeobebčí
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A i 0 l Í Ň OVO f n ý dy: Josefoy-Jaroměř,

Rheumatismus. -

.ŤZa> . u lesa. - Vzorná Čistota.
w Týništi nad Orlicí, Poštovnía telegrafní

továrna na nábytek a koberce. úřad v lázní.

Lázeňský lék
wa Cenníkyi vzorkyzašlu na požádání."i MUĎ u

Více než

100
pohodlných pokojů

v pěti pěkných vilách.

Výborná restaurace (plseň
ské). Ceny mírné.

Vojenské koncerty. Bližší
opráva lázní.

Jlechlas.—Vykloubeniny

4OPUUEHEJZOdAjepnex3

ochotně sdělí

Ženské nemoce. Anemie.
pálenka koňaku a výroba likérů

JČ, Jos.Tomášek Vote
a ve VysokémMýtě, | duchovenstvu .

A P 1666,nejstaršíméhodraka »Oechoch| ; Jan otaněk Anál,— nabízí — s.19n,ro
Konviktské ul., j pasář spe
ctelné na kostel náčiní: dovolnie
Bi doporučiti svůj hojně zásobený

A Sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
ako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

x“ patenky, nádob“ a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

ě předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem © ohni slaté a stříbří. 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. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

il z pozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou

František Fůgner,
dodavatel c. k. voj. unif. ústavu

v Hradoi Králové, mezi Grandhotelem a
Merkurem.

SKLAD OBUVI
všeho druhu

pro pányidámy.
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. “l

v nejlepším "Mj
OEP* provedení

Pevné boty ©

žŽensk.nemocech,
ohudokrevnosti

Krásné
Letní sídlo.

Lesní park 600.000 m!.
XXI. sez. od 9/5 -20 0. 1008.

Snížené ceny obdrží: důstojníci,vojenští
úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemětí úředníci a
sluhové (z Čech, Moravy a Slezska), důst. svět. kněžstvo
(z Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku železničních úředníků ve Vídní.

Rybniě. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské.

Chramové svíce

ah

voskové "G svíčky a obět.před
dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové“i zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
o 2 Ivelikonoční svíce „Ty

————— svíce kostelní ste
(paškaly) 8 krůpě- arinové
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "Nf

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
jakož i veškeré do oboru

ii : toho spadající výrobky do

Bob nántoostuhami | Joreuj rolodásekruhůmhovní j ci
a případnýminápisy, “ Sint árod: "

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárná

v Mladé Boleslavi.
Filiální aklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaal. č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

KARR

|

Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

8 úplnou zárukoo, nejvýhodněji koupíte ©
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

"pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís 20
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice 1 se čelemými rámy, st

těmi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
WS x rada bezplatně, bozevšÍ závaznosti
Rap ku definitivníobjednávce.
Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “jišj

Založeno roku 1836.
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Prozatím,
My u nás v Rakoasko žijeme ze samých

provisoril, ze samých prozatímností. Provi
aorním je již šest let kabinet, provisorním ná
čelník jeho, zvlášť nyní v nemoci Gaatschově,
provisorním rozpočet, který musí býti vždy
teprv dodatečně schválen, a to říšský i zemský,
provisorní vláda v drahé polovici říše, ba
provisorní i ta ústava, na níž celá říše zalo
žena, ježto obsahuje věcí, jež r. 1867 nedošly
svého definitivního rozřešení, ku př. společný
státní dluh a podmínky, jež ge nesplnily, celá
ústava bere za své, ku př. trvání konstitačního
života v Cislajtanii, ano dokonce i pouhá vůle
Maďarů, cešetrvati déle v ústovním poměru
s námi, kterou mají ústavně zaračenu.

A k těmto provisoriím přistupají i Němci
se svou obstrukcí, kterou nemíní dáti z rakoa,
nýbrž s ní dle potřeby vyrukovati znova a
pouze krátké zasedání květnové propastiti
k vyřízení rozpočtu a povolení čtyř milionů
pa akci nouzovou. Tedy smír jen prozatím a
to snad ještě jen k vůli červnovému zasedání
říšské rady, v němž třeba vyříditi říšský roz
počet a Meďarům ukázati, že jsme my v Cis
proti nim solidární a že se jich nebojíme. To
jsou věru smutné věci a jsem přesvědčen, že
by si to naši byli lépe rozmyslili, když novému
předsedovi ministerstva k vůli nechali obstrakce
a ochotně se zapřábli do státuí káry, kdyby

" byli již tehdá věděli, jak se Němci neloyálně
zachovají a jak i v tomto případě chtějí udě
lati svůj kšeft a i z tak těžké situace říše
těžiti. Co jim však záleží na této říši, v níž
nemohou býti pány? Dokud sami o všem roz
hodovali, bylo ticho; dokud bráli v majoritě
prim, také to ještě ašlo — ale v minoritě? —
To radějí nic; ať praskne všecko! Jim se ne
může nic státi, za nimi stojí Německo a velko
německá idea. K tomu cíli musí se vyožitkovati
ústavních zmatků, obstrukce nesmí se dáti de
ficitivně z rukou, vládě nesmí se popřáti klidu,
říše nesmí okusíti požehnaní vnitřního míru,
aby katastrofa přišla a přišla co nejdříve, Češi

FEUILLETON.
Byl lásky čas.

NI

V neděli ráno si přinesl Karlvuš do bytu
pěknou bílou mašličku, Když svůj poklad se zá
libou prohlížel, zvedl spolubydlící Květouš svůj
zrak od mathematických poznámek, zamračil se
a prohodil: »Už jsi zase celý posedlý? Třeštidlo!
Kdybys raději dnes večer studoval. Myslil jsem,
že ti Šarda až dosti důkladné vytřel zrak; ale ty
jsi stále jako slepý. Byl bys bez toho tančení
dnes také živ. Ale máš-li jiné nábledy, jen si jdi,
jen tančil A možná, že si s tebou zatančí zítra
Šarda sousedskou, až ti hlava půjde kalem celý
den. Ten tě u tabule roztočí, až se ti budou no
hy třáste.

»Vida kazatele«, ozval se Karel uštěpačné;
sty bys dovedl řečnit líp než poslanec, Však jsem
se už nadřel dost a dost; snad si tedy mohu
jednou za čas popřáti trochu zábavy k vůli osvě
žení. Stejné tam dlouho nebudu; zdržím se jen
asi dvě hodiny — a pak jsem u knihy zase.

"Tohle si povídej někomu, kdo tě nezná,
Jak uvidíš děvčátka a sklenici, nedostane tě před
půlnocí domů ani policajt. Nejlíp ani nezavadit,
to je nejlepší prostředek proti pokušení, A za
takové hospodské osvěžení pěkné děkuju. Ztracená
noc, těžká hlava, pak ve škole dřímání — to je
celý výsledek takového osvěžení«,

+Ty bys byl podle všeho nejraději, aby mla
dí lidé, kdy je svět nejvíce těší, žili jako klášter
níci, nerudo nerudná«.

»Hm, možná dost, že by sobě i jiným tak
lépe prospěli než balamucením holek, rozumíšl
Kdyby tvůj tatík věděl, jak se mu tady chováš,
Mlavu by ti ukroutil«,

»Ty mne, kollego, urážíš a moc mne urážíš.
Já že balamutím holky? Já jich nevolám; a jest
že za mnou lezou někdy samy, Ceda ... „«

———omm

jsou národ drahého stapně, ti nemají práva
na obstrakci, ti maji jen povinnost býti loyál
ními a pomáhbati proti Maďarům a to zas jenu
pa tak dlouho, dokad Němcům to prospívá.
Češi mnsili se vzdátí obatrakce bezpodmínečně,
musili jazykovou urážka a universitní oduttoutí
schovati do kapsy a sloužiti dál, Něm-i však
vytloukají z obstrakce nový kapitál a stanoví
si podmínky, pod kterými obstrakce defioitivně
zanechati míní, takové, o nichž napřed vědí,
že od Čechů přijaty býti nemohou. Smir pyšně
odmítati a protivníka zlomyslně při tom ještě
nraziti, tof jejich dnešní politika. Opravy vo
lebního řádu, 44 let starého, o niž se sněm
již r. 1891 pokoušel, potřebují oni jako my,
ježto věc ta ani počtu obyvatelstva, o 2 miliony
vzrostlého, ani uazkrz novým poměrům soci
álním nevyhovuje; ale oni nechtějí v Čechách
ničeho opravovati, poněvadž by z každé takové
akce měli prospěch i Češi a praví: „Dejte nám
pokoj s tak vážnými věcmi! Nejdříve musí se
nám dostati spravedlnosti, t. j„ německ> státní
řeči, německých úředníků do německého
území — v Praze mohou na posílení německých
studentů zůstati — zákonem stanoveného počtu
německého úředoictva v zemském výboru,
bankách, ústavech, a pak teprv budeme jednati
dále, kdežto nacionálové json vůbec proti každé
opravné akci v Čechách, z niž by mohl vzejíti
mír a jejich výpočty býti zhaceny. Kdežto
jedna část Němců vídí tento mír v Čechách
jedině v rozdělení země, drahá nechce již ani
o tom slyšeti, ježto by tím povstalo samo sebou
samostatné české území s úřední řečí českou
a oni chtějí celou zem pro velkoněmecký ža
ladek dochovati.

Čtvrtou kurii by povolili, rozdělení voličů
z allodiálních velkostatků z jednoho na pět
okresů by si nechaii libiti, poněvadž by se
dostalo liberálnímu velkostatku uěmeckému
zákonem toho, čeho až posud užíval z milosti;
též agrárníci vymohli by si bez boje spraved
livějšího zastoupení, ale jíž o spravedlivém za
stoupení v obchodních komorách nechtějí Němci
slyšeti, rovněž jako o změně v kurii městské,

V
»Teda máš na takové večerní můry vzít ko

ště; jiného nezasluhují«.
»Inu, ty bys byl při své rytířské ušlechtilo

sti mravů aotva jiné poklony schopen než jekou
mi navrhuješ. A už ta tvá huba by dovedla po
děsit celý regiment Amazoneka«.

Teď už Květouš v rozčilení vstal a mávaje
prudce rukou, sekal nelítostně: »Teda tv na mne
takhle, krobiáne krobiánská? Víš co, nechej si
své pěkné tvářičky, zlatý skřipec i svoji eleganci;
já se u tebe pařížským způsobům učit nepotře
buju. Já si zas nechám pro sebe svou upřímnost
a své vědomosti. Až budu odpoledne hotov s ma
thematickým cvičením, pak na mne nechoď, abych
ti to dal opsat. Chceš-li dělat kavalíra, vypočítej
si to sám anebo hledej si jinde takového dobráka
jako jsem já, Já jsem to s tebou myslel dobře;
ale komu není rady, tomu není pomoci«.

+No — no, ty hned děláš rámus, jako by
tě šídlem píchal, Vždyť já uznávám rád, že jsi ke
mně ochotný a že to se mnou nemyslíš zle. Ale
když ty vždycky tolik z prudka .. „«

"Protože s tebou po dobrotě nikdo nic ne
svede. Slíbil-li jsem na žádost tvého tatíka, že
tě budu přidržovat k pořádku, chci také svému
slibu dostáti. A budeš-li dělat komedianta dál,
všecko tvému otci řeknu, na mou duši že řeknu«.

»Nu —už se nezlob. Jak jsem ti pravil —
půjdu du věnečku jen na chvíli; vrátím se co
nejdříve — na mou čest, Uvidíš, že dovedu být
mužem.

Však před tím tančením se také ještě něče
mu naučíma.

»Inu — dělej teda zatím, jak rozumíš; ale
pamatuj si, že opakování dějepisu a celé partie
z fysiky tak snadno neshltneš. A vrátíš-li se po
zdě v noci, nebudeš celý pondělek k ničemus,

Taková tedy byla předehra ku kýženému
plesu. Karlouš byl celý rozčilen, že před poeti
ckými okamžiky tanečního reje musil prodělati
tak prosaické dueto. — A v taneční vír musí se
dnes vrhnouti za každou cenu, Dnes na to vyra

Ročník XLJmserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pálek v poledne.

|

ač to nadále nelze trpěti, aby mněstajako Viuc
hrady, Žižkov a p. volila s venkovem. Proto
myslím, že se bude vláda obávati již v tomto
krátkém květnovém zasedání zemskému sněmu
návrh volebního řádu předložiti a to tím spíše,
že Němci dělají z této věci a pak z kurií jakési
janctim (spojají to dohromady), na nějaké kurie
však my nikdy přistoupiti nemůžeme, protože
tím bychom osmrtili vlastvuě život zemského
sněmu, kdybychom dovolili, aby kterákoli kurie,
ať česká, ať německá, ať velkostatkářská měla
právo přerušití každé další jednání o věci, jež
by se jí nelíbila a aby „veto“, jež zabilo kdysi
Polsku, zavádělo se na sněm český. Tolik mohli
by Němci viděti, že s požadavky toho druhu,
jako je německá státní řeč, s kterou se již
tolikrát vytasili a tolikrát scbovati muili,
v tomto okamžiku, kdy situace v Ubrách vy
žaduje dělného parlamentu, přilévají jen oleje
do ohně a s4mi sobě škodí, poněvadž ostatní
národy provokují zrovna jako Maďaři. Doba,
kdy národové neněmečtí a nemaďarští si pc
rozumí a jho se své Šíje Ssvrhaou, přijde a
přijítí musí, jsou-li tito národové svobodv
hodni. Proto provolání německých zástupců
k lidu a návrh Bireathrův na zabezpečení ně
mecké řeči úřední působil přímo odporně,a je
dost na tom, že sami Němci alpští « křesťanští
sociálové přijali jej 8 mrazivým mlčením;
v těch vrstvách bylo vždy aspoň trocbu smyslu
pro národní vyrovnání v Rakouska a aspoň
trochu porozumění, takto že se rozbijí par
lament a Maďarům že se pracuje přímo do
rukou. Avšak co je Němcům českým po tom?
Jim se nejedná o ozdravění politických poměrů
vnitřních této říše, nýbrž o její rozbití, a k tomu
je cesta, po níž kráčejí, věru ta nejlepší a
Dejbližší.

Dnes je situace posud nejasná a stále
jaksi prozatímní, protože vláda se uásledkem
nemoci náčelníka kabinetu halí v mlčení, ale
jednou odpověď přijíti musí. Jen aby nebyla
taková, jakou dával Kórber a všickui před ním.
To by ta česká politika byla věru Sisyfova
robota. Pak bychotu octli se ve Vídní zase= -————
žení šestáčky v kapse má, Proč by tedy aspoň
chvíli neužíval? A Fansaka se mu nyní tolik na
mysl vtírala) Dnes pro ni zapomínal docela 1 na
přísnou tvář professora Šardy, Toužil dnes přímo
horečně, aby se stalo v poměru Fanynky k němu
nějaké vyjasnění. Snad Fanynka právé v tomto
věnečku půjde sobělibosti Karloušové něčím vstříc,
Ze tančit přijde, vějěl zcela jistě ze zpráv někc
lika kollegů. Vzhůru tedy za novou romancí!

———

Všecky hlavičky tanečnic s radostným pře
kvapením obracely se po Karloušovi, když do
tanečního sálu vstoupil V Karlovi stoupalo
sebevědoiní. Doma měl hlavní slovo Květous;
před tímto svým vynikajícím spolužákem měl Ka
rel nepokrytý respekt a dal si od něho Často lí
bití tolik jako žák od učitele, Ale tadv v sále zas
bude pánem Karel)sám ; u prahu taneční místnosti
přestává všecka pravomoc Květoušova, zde může
svojí krásou a hrdostí Karel imponovat dle libosti.

Již přiváděla paní Moláčková do taneční
místnosti Fanynku. Teď zas všickni mládenci otá
čeli s radostně zářícím okem své hlavy ke dve
řím. Holčičky naopak dělaly ze žárlivosti nad
příchodem Moláčkova panstva kyselé obličeje.
Ty, kterým udělila příroda krásu míň než pro
střední, měly smrtelné úzkosti, že se po vstupu
takové honorace skoro nic nevytančí.

A začal taneční rej. Ačkoli Karloušovo oko
bedlivě špehovalo náladu Fanynčinu, přece jenom
náš hrdina dlouho ani kroku k bližšímu styku
neučinil. Fanynka taky propašovala mnobo upře
ných pohledů na tváříčky Karloušovy, ale činila
to tak obratně, že málo kdo postřehl na ní ně
jaký větší zájem pro Karla, Napjetí obou bytostí
zvyklých na triamfy a na sklíčenost podmaněných
stoupalo. Ctirad a Šárka měřili skrytě své síly.
Karla již přecházela trpělivost. Přestával tančiti a
okem sokolím začal zpytovati, zda aspoň jednou
utkví Fanynčin zrak na jeho postavě delším po
hledem. Za chvíli již musí z bojiště odejíti, ať už
zápas skončí triumfem či zcela nerozhodně, Od



v obstrukci, na niž by nemohlo přijíti nic ji
ného, než rozpoštění říšské rady a vítězatví
stran agrárních mezi Čechy a Němci, jež by
se snad aspoň pokusily o vyrovnání — nikoli
na základě jazykovém — ale národohospo
dářském. Zatím rozpočet bude povolen, mazání
na ten státní povoz bude opatřeno, seno bude
pod střechou a dělníci, co je sváželi, budou
moci zůstati pod okapem. Jako bylo na po
čátku, tak bude vždycky ...

Volné listy.
(Politika jako otáska kulturní.)

(8) Pravý vlastenec se pozná v okamžiku,
ve kterém jest mu se rozhodnouti pro sobecký
zájem anebo pro blaho národa. Rozhodnotí
jeho neklamoě mluví o jeho vlastenectví hlavně
z té příčiny, že oba ti činitelé dotírali naň
současně a stejnými silami. Zkušebním polem
u nás jest zejména politika, která jsouc anebo
majíc býti vyvrcholením všech eil národních,
oceňuje hodnoty veřejně působících lidí: po
slanců, žarnalistů a jiných pracovníků a mimo
to vytváří měřítko našeho kultarního pokroku.
Skytá tedy svými ději látku, dle níž kritika
určuje, kterých cílů jest dosaženo, co třaba na
pravit, anebo čeho se ještě nedostává. Chceme-li
vědět, co a jak dále, nesmíme ulpět povrchně
na zevnějších politických událostech a činech,
nýbrž musíme jíti hlouběji a zkoumati činitele
kulturní, mající vliv na duševní utváření ce
lých mass lidových. Postup tento nám objasní,
že chybou jest spokojovati se pouhým konsta
továním, jako na příklad: naši propustili celní
tarif a přece slíbili, že před rozbodným oka
mžikem vláda musí promluviti o našich poža
davcích. Anebo: co učinili poslanci mladočeští,
jest stereotypní již coufání, dojem slabosti, což
vede k povlovnéma ubíjení strany. Jak řečeno,
jest potřebí jíti hlouběji, poznávati podmínky,
vztahy a příčiny. Jen tak pozná se, že ten
anebo onen politický čin, jenž jest paušálně
hned vykládán jako slabost, může se vysvětliti
jako přirozený a uutný, anebo jako následek
kulturních nedostatků. Z toho jde na jevo, že
politika jest a musí býti výsledkem kultury
a jest jejím konkretným vyjádřením.

Mimo to jednotlivá rozhodnutí politická,
jako tady na příklad propuštění celního ta
rifu, nedějí se snadně a jednoduše jako mate
matický výpočet, že dvakrát dvě jsou čtyři,
nýbrž jsou výsledkem vlivův a jevů velmi
složitých, po jejichž bedlivém prozkoumání
došlo teprve k určitému činu. Navykli jsme si
jednotlivé činy vyznačovati běžnými jmény, že
zanomínáme na to, že konvenční jméno a skoug

-tečnost jsou dvě různé věci. Mluví se o pří
činách reformace nebo o příčinách nezdaru re
voluce, jako by reformace nebo revoluce byly
nějakým makavým předmětem a ne množstvím
procesů, spojených v jeden celek výhraduě
V našem vědomí.

chod sice nebude věcí příjemnou; ale co platno,
zaručil-li se svému druhu vlastní ctí!

Jenže i cesta do pekla býva někdy dlážděna
dodrými předsevzetími. Když jednoho milovníka
Gambrinova moku nechtěla žena do hospody pu
stit, dušoval se zaražený manžel, že již po třech
sklenicích zcela rozhodně vyhledá teplo krbu do
mácího. A zatím než se v hostinci nadál, již mu
připisoval číšník na tacek šestou čárku. Rozumí
se, že tu šestou sklenici ten občan dobré vůle
vraceti už ze společenské slušnosti si netroufal;
a poněvadž vylití piva na podlahu by neodpoví
dalo moderní etiketě, myslil sklíčený manžel, že
bude přece nejlíp, jestliže tu šestou vypije na
zlost, že byl tolik roztržitý. Podrubé při vstupu
do hospody si umiňoval, že vypije jenom dvě;
ale sešla se pěkna tarokářská společnost, a tak za
hry jich vypil smutný hrdina sedm. Dva týdny
nato před starostlivou chotí slavnostně prohlašo
val, že vypije jenom jednu. Staví se v hostinci
na chvilku jen proto, aby nemyslili jeho známí,
že se na ně hněvá. Ale — zas jiná náhoda zvrá
tila jeho předsevzetí tak, že spořádal sklenic osm.
A tak už ode dávna mnohými zkušenostmi jest
potvrzenopravidlo, že-slaba povaha zvítězí nad po
kušením jenom tehdy, když s ním an: málo ne
koketuje a když se mu vyhne na sto honů.

A že takové pravidlo zvláště v příčině ho
stinské zábavy platí, o tom se může přesvědčiti
i studující, který dává před plesem rytířsky i
vlastní karakter do sásky na znamení, že vytrvá.
Karel brzy poznal, jsk vítězí u mládeže sladkost
zébavy nad nejčestnějším slovem,

Mládenec již chtěl přerušiti s trudnou myslí
zajímavý boj o primát nad srdcem Fanynčiným;
přestal tančiti, ještě se jen trochu blíže dveří roz
hlížel. Již již se chtěl otočiti do garderoby —
když tu náhle vrhla na něho při promenádě Fa
nynka pohled tolik upřený, tak významný! Pro
zradila se, Karlovi to neušlo; zapýřivši se po
někud, odvrátila hlavičku a ani neposlouchala,
jakými slovy se jí chce její průvodčí zavděčiti.
Karel postoupil o krok ku předu; pro nějakých

Podobně politické činy svědomitých po
slanců nemohou býti posusovány toliko e hle
diska přímých požadavků práva a spravedlnosti,
nýbrž také s nutným ohledem na mnohé alo
žitosti příznivých a nepřátelských sil a vlivů.
Kdyby bylo lze právu a spravedlnosti vědycky
se uplatnici, kdyby bylo vždy chtíti tolik, jako
moci, tu by zajisté česká otázka v Rakousku
dávno již byla vyřízena. Jestliže vůbec pro
odporující si zájmy spravedlnost těžce dochází
svého výrazu, tím obtížnější jest cesta pro po
žadavky českého národa v říši, v níž pro různost
zájmů tak mnohá dobrá věc byla jiš pohro
benu. To musíme dobře chápati a tudíž dobře
porozaměti tomu, že účelné jednání několika
jednotlivců, v našem případě poslanců, nedojde
hned tak snadno účelného politického výsledku,
jestliže myšlenkou a snahou po výsledku tom
není naploěn celý národ. Pouze tam, kde jest
stejné pojímání účelu, přecházejícího z poko
Jení na pokolení podáním a výchovou, pouze
tam, kde vědomé a účelně společenské jednání
lidu projevuje se ve všem kulturvím životě,
jen v takových případech jest možno očeká
vati souhlas výsledku s vědomě vytčenými
společenskými úkoly. Pracují takové hybné
pražiny kaltarního jednání hromadně u nás?
Krátká odpověď zní, že nikoli. Hlabšímu po
chopení a rozšíření kultarních těchto úkolů
překáží zápasy stran a straniček, z nichž mnohé
založily své bytí na několika politických frasích
a heslech. Prvá starost pro mnohé velikány
jest, opatřiti drahou svou osobičku mandátem
a jako prostředek k tomu poslouží předchozí
naladění voličů rozličnými silnými ulovesy.
Překážející strana ovšem hodně se zkritisuje
a jako neschopná a ničemná iněla již dávno
odstoupiti. Ze skutečnosti, že stly, jichž má
býti použito v koltarní práci za určitými po
litickými výsledky, hnány jsou jednostranně
k poslaneckému zastoupení nezaložených a ne
odůvodněných směrů, vysvětluje se nynější
celková slabost; ta provázena jest nezdary,
které zplodily zase nebezpečnou lhostejnost
vůči politickým našim snabám.

Nelze jinak, ten smutný rozbor třeba ači
niti, že rozmáhá se nedostatek vědomí národ
ních povinností, mizí smysl pro celek a vítězí
často sobectví, když jedná se o nutnou sebe
kázeň a nějaké oběti. Lze i u nás stopovati
vlivy moderní kultary. Kdo by se podjal
opravdových pozorování psychologických, kdo
by studoval naše ovzduší s nestranností a
hloubkou, poznal by mnohé odstíny úpadku,
jimž trpí lidé, oddavší se zdánlivě vědeckým
poznatkům. Rozvoj rozamovosti,; ale postapné
odumírání vůle, odumírání tím jistější, čím
svědečtější okázalostí vystupuje učení, které
přímo vůli popírá, učení o determinismu. Toto
ubožácké učení učinilo by veškera činnost a
život nemožný, kdyby se nechaly duše jím pro
niknonti. Rozleptává ideály, podvrací možué
ctnosti, hasí nadšení a znemožňoje účelnou
činnost. Není schopno tvořit krásný, užitečný
život, ale naučí klábosit a breptat do prázdna,
hází hustá slova, ale rozřeďuje činy. A když

pět minut nebude zle. Již kráčela Fanynka kolem
Karla po druhé — tentokrát v průvodu dvou
galánů. Pepík Vránů ovíval její tvářičky pozorně
nádherným vějířem; by! to tlampač, jemuž huba
jela rychle a vytrvale jako velocipéd, Poděloval i
okolostojící druhy různými pozornostmi. Jakmile
se ocitl před Karlem, hned si do něho zajel: »Co

Tady máš přece tančit; stejně už několik slečinek
pláče, že si jich ani nevšímáš, A chceš-li nás tady
starostlivě hlídat, pamatuj, že jsou tu od toho ba
siči a policajt.

Průvod tří mladých lidí obrátil se za řeči
frontou úplně proti Karlovi. Fanynka se kouzelně
usmála a pohrozivší koketně útlým ukazováčkem,
přerušila příval Vránových slov poznámkou: »Pan
Prachanda dělá nám tady oposici jen z hrdosti;
na příklad mne po celý večer ani jednou nepro
vedl«. A hned otáčejíc zraky posvých průvodčích,
přidávala otázku: ©»A já přece tančím obstojně,
že pánové?

»Toť se ví, a jak výborněs, poklonkovali oba
galánové,

»No — já — já už chci vlastné odejít«, od
povídal měkkým tónem Prachanda. »+Přišel jsem
se jen tak na chvíli podivat . . .« Kapitulace vy
strojené krasotinky bo tolik rozehbřála, přišla tak
náhle, že Karlouš až zapomněl na rytířské, po
vznešené vystupování.

»Inu tedy si aspoň ještě několikrát na roz
chodnou skoč«, vybízel druhý průvodčí Fanynčin
Karla.

Právě zavířily sálem zvuky valčíku, když
Prachanda s úsměvem přisvědčoval: »Tedy do
bře; s dovolením kollegů prosím hned slečnu o
taneček«.

»Prosíme, uklonila se Fanynka a neohlížejíc
se již na své průvodčí, položila pravou ručku na
rámě Prachandovo. A již se točil sálem tak ušlech
tilý párek, jaký pozorné gardedámy málokdy na
studentském plesu viděly, Karlovo srdce přímo
poskakovalo radostí nad triumfem tolik cenným.

jistojest,ševtírá se vnáš.národníšívotna
všech stranách, kdo by se odvášil:popírati,še
oslabuje v jednotlivostech a v celke? Jak

možno potom pině kolturní práci říditi k politickým výsledkům, když toto, s odpuětěním,
vědecké učení veškera záměrnost popírá tvrdilo,
že co se děje, nutně se děje a. nemůže se díti
jinak? Pak nedivme se, že-co deu mořao spa
třovatí známky zhoubné lhostejnosti a ke
všemu ještě v době, jejíž kritiónost všechny
věrné syny národa měla by spojiti v jeden
šik za společnými cíly.

Vrcholem neporozumění a oměšnosti jest,
že strany a směry determinismu bovící na
drahé straně statečně kritinují naši delegaci,
jak prý poškozuje ve Vídni prospěchy národní.
Kdo strauí determinismu a zároveŘ odsuzuje
něčí jednání, šlape si na jazyk. Nemlavím snad
o straně mladočeské, pokud utvořena byla
„Nár. Listy“, nýbrž o těch poslancích, kteří
řídí a vedou politiku naši na půdě vídeňské.
Na ty právě bromuje „Čas“ a pouštěje z obzoru
věc všem Čechům společnou, hoví strapnické
zlobě a oddává se hesla: jen mazat! Neomlou
vám strany mladočeské, chybovala, zejména
politikou Nár. Listů, toť jisté. ale schlazovati
si na ní takovým způsobem žáhu jako „Čans“,
jest tupý, urážející fanatism, jenž musí se roz
hodoě odsouditi v době, kdy upřímní vlastenci
o českou věc zaplnění jsou vážnou obavou.
Stálé odsuzování každého čina poselstva našeho
samoděčně vzbuzuje výzva: nože, poraď již
jednou, co se má dělat, abychom dosáhli aspoň
cílů nejbližších. Takovou dobrou radou „Čas“
zavděčí ce poslancům, prospěje národa a do
káže svůj věhlas, o němě beztoho již všude
se pochybuje. Nechť jen tedy „Čas“ nenechá
se dlouho prosit, necht rosžehne světlo v tem
notách a pak bude muv politice přiznán prim
a jeho moudrosti budou se diviti mladí i staří.
V plíživých dnech tísnivého a nejistého ovzduší
politického ozývají se hlučně i hlasy stran
mladších. Vůdčí duchové jejich jsou rozhodně
nespokojení a mladočeské vedení zahrnováno
jest od nich spoustou kritiky, jejíž hlavní my
Šlenka nese se k státnímu právu a všeobec
nému rovnému hlasování. Tyto dva prostředky
prý by vyléčily ten nenáviděný nepořádek.
I tady pro úplnost věci připomínáme, že tyto
mladší strany determinismu otevírají vrata do
kořán. Páni ze „Samostatnosti“ přeložili známý
román deterministického apoštola Haeckla:
„Weltráthsel“, aby mládež naše jen co nejry
chleji a 00 nejdříve byla pomatene. Jak že
mohoa politikové tito usilovati účelně o usku
tečnění českého státu, když současně svými
knihami všechno svobodné rozhodování po

pírají ?
A když by se mělo již rozhodnouti, který

směr myšlenkový po stránce theoretické a
praktické legitimuje účelné upravování věcí a
dějů, jest to katolicism, jenž proti materia
lismu vysoko třímá a bájí svoboda lidské vůle.
Hle, tedy i v této velice zajímavé otázce roz
moožuje a udržuje důstojnost lidského ducha
onen nenáviděný katolicism, proti němuž mladší

»Ta je krotká, ta se po mně jistě už natoužila !«
opakoval si v duchu.

Z radosti nad kýženým obratem dal si v pře
stávce přinésti již třetí sklenici piva. Vypil nápoj
velmi rychle — a už zase vyhledal společnost své
nejmilejší. Teď mu bylo u srdce ještě příjemněji,
byl tak rozradovaný, že si na Šardu ani ne
vzpomněl. Sladká pouta zdržovala jej od pozor
nosti k próse života. — Ale za hodinu opět ho
řezala do duše ozvěna slov Kvěroušových: »Mož
ná, že si s tebou zatančí zítra Šurda sousedskou,
až ti blava půjde kolem celý den=. — Hm, měl
by se už vzdálit, jisté by to měl učinit, ale —
teď právě mají se rozdávat kotillonky. Před tako
vými řádovými odměnami za krásu a eleganci
přece neuteče. Udělal by prchnutím jen dívkám
zármutek; Fanynka by byla zvlášť smutná nad
jeho beztaktností. Už tedy z lásky k bližnímu
musí ještě chvíli vytrvati.. Tedy sečkal, Asi pat
náct kotillonků ozdobilo jeho čameru . ...

Kaslouš otvíral dvéře svého bytu krátce
před půlnocí. Jeho soudrub z hluboka na loži
oddychoval. Mathematické cvičení si již sice Karel
napsal odpoledne. Ale teď mu teprve nastává sví
zelné vnikání do učených záhad opsané ú
loby a — opakování fysiky. Půl hodiny Karlouš
při lejstrech vydržel, ale byl tak rozčarován, že
se nenaučil téméř ničemu. Oči se mu stále zaví
raly. »A col« pomyslil si; »ráno si přivstanu po
páté hodině u dohoním všecko. Nu — a probudil
se vyspalý, červený jako cibulka až po sedmé.
Toble bylo překvapení ovšem velice nemilé. Šel
do školy s hlavou svěšenou, plnou bledého strechu.
Styděl se Květoušovi do očí pohleděti. Jsk mu
bude, až siho zavolá Šarda na krátkou audienci?
Přísná postava mistra mathematiky s fysiky ryso
vala se před zrakem ubožákovým v hrozivých
konturách »Blud krátký jest, však lítost dloubá ;e
teto slova z Schillerovy »písně o zvonw« Vvyzvé
něls mu celou cestu do školy. A když Barda
notes otevřel, pronásledovale ho jeko zvonění u
míráčku. (Dokonč).



vedělanci naši booří způsobem, jené vzbuzuje
odpor a svědčí ó čiré, všeho mravotho ducha

© emravňovací horlivosti nejvíc volají po po
zdvižení úrovně.

Nelze tedy toho nedbati, že nové jdeo
všdy působí-na vzpražení nebo oslabení kmotné
a duchovní kaltury, jež jest obsabem národ
ního života a jež přiměřeně své síle obráší se
ve sdareoh -nebo sklamáních celkové politiky.
Z té příčiny opatřen článek tento nadpisem o
politice jako otázce kulturní. Ale i v tom po
euzování politické činnosti poslanecké sbíráme
doklady kaltury -mravní, jak rýsaje se ve vůd
cích etran a v jejich novinách. Podetatným
zoskem jest atrannická radost nad nezdary
arčité strany,
uvolní cesta k mandátům. Ukazuje to vždy
na výši mravní zodpovědnosti, jak myslí a
jednají uvědomělí jednotlivci v době, jež
v klíně svém chová více tušená nef zřetelná
nebezpečenství pro národ a další jeho vývoj.
Jeoať zásady a-povinnosti, jež v nebezpečenství
možných ztrát zachovávati a plniti jest se zvý
šenou oddaností! Na místo toho u nás jásá se
pad nezdarem strany, jakoby se ta nejednalo
také zároveň o nezdar národa. Ať již poslanci
naši ve Vídni pořídí tak anebo onak, jisto
jest, že všechny zjevy strannických unevraži
vostí os půdě domácí, všechna ta neopravdo
vost, lbostejnost, veřejné uúebozastřené aplat
ňování sobectví — všechno to skytá mnoho
látky ka přemítání těm, kdož zachovali si
mravní emysl a životní lásku k vlasti. Stůněme
kultarně vábec a stěněme mravně zvlášť.

Jistá aáprava můše vzejíti z „Národní
rady«, jež nabudouc autority všenárodní vý
běrem lidí nejpřednějších, sorganisovala by
v obvodech okresních pracovní sbory. Sbory
ty musily by býti složeny z pracovníků, jichž
oči nezkaleny mlhou kteréhokoli strannictví,
rozpoznaly by bystře vždy jen to, co jest nej
účelnější a nejužitečnější. Jen tímto způsobem,
mlově obvyklým slovem: drobnoo prací zdola,
prací nezištnou a opravdovou může nastati
zjednodašení našich domácích zmatkův a mohoa
býti položeny základy ke zdravému dalšímu
vývoji.

Obrana.:
(14)Novýdoklad protestantské sná

šelivesti. Říšský sněm zřídil, jak známo,
komissí pro t. zv. toleranční návrh, podaný
katolickým centrem. Řečník strany konserva
tivní vyslovil se proti návrho, poněvadě prý
poškozuje protestantskou církev. Nato táže se
katolík GrOber, v čem záleží toto poškozování?
Nemůže přece poškozovati protestanty, jest-li
pro katolické dělníky, kteří přišli na žně, slouží
se elažby Boží, jest-li katolický duchovní po
křtí dítě katolického strážníka dráhy, neb
jest-li v Sasku zaopatří umírajícího katolíka.
„Já prosím“, pravil Gróber, „ještě jednou, aby
se mi řeklo, čím se v těchto případech poško
zuje protestantská víra?“

A když se mu nedostávalo odpovědi, vstal
sociální demokrat Volimar a praví: „Což pak

Feboh z centra nevidí, že za tím vězí evangeický bund (svaz)? Oni 8e bojí, že by prote
stantská církev nevydržela katolickou konku
renci, kdyby se katolíkům popřálo trochu více
svobody. Což nevidíte, pánové, že se některé
strany (protestantské) na našich debatách vů
bec ani nedčastaí?! Moha vám sděliti, že se
staly pokasy, i socialně demokratické členy
kommissepohbnouti, aby zůstali doma“, Tak po
ctivý socialní demokrat posvítil na protestant
skou toleranci, Doma, kde jsou pány, snášeli
vosti žádné neznají a u nás, kde si domovského
práva musí teprv dobývati, ji žádají.

(3)© našeho národního světce Jana
Nepemuckéhe, jehož jméno rozšířilo slávu
našeho národa v daleké cizině, otírají se oyní
znovu různé „pokrokové“ listy — ovšem z ve
likého vlastenectví. Pánové naprosto při tom
zamlčojí, jak veliké zázraky dokázaly při ob
sáhlém processu svatořečení svatost našeho
patrona. Machar místo věcných protidůvodů již
dříve potupil světce vymyšlenými pomlavami
a připsal hrubě, že uctívaný jazyk dodává prý
vždycky v čas „kýs fozuík z MaléStrany.“
Takové orážky katolického citu jsou u „po
krokových“ listů vítány jako znak — vzděla
nosti. Jako se nyní bije od nedouků do pa
mátky sv. Jana, tak ae dříve psalo v proti
katolických listech potupně o sv. Václavu, až
teprve slovatný dějepisec Dr. Kalousek přesně
historickou úvahou jízlivce umičel.

Nyní pak se blíží okamžik, kdy proti ja
lovým frásím bude o av. Janu sepsáno dů
kladné dílo. Fr. Štědrý, který na něm pracuje,
jiš loni dokázal ve „Sborníku historického
kroužku“, že 1.) avatý Jaa Nep. jest osoba hi
storická a Bice totožná s generálním vikářem
Johánkem z Pomuku a že 2.) sv. Jan nepůjčo

kdo zavírá násilně oči před zřejmými zázraky

a odbývá je laciným a nedokázaným tvrzením,
že jsou vůbec nemožny, poučí se pak ua zá
kladě vědeckého životopisu, jak se posud pa
mátce sv. Jana ubližovalo. — Posud u lidiček
aepřemýšlejících platí za velikou autoritu spis
onoho literáta — odpadlíka, který prameny
„klerikálem“ mu zapůjčené ani kloudné přečí
sti nedovedl. — Leč skutečné pravdy histori

hh uepotřebaje se báti katolík ani v nejmenm. —

Politický přehled.
Říšeká rada po echůzi sobotní na neurčito

odročena; sejde se až po zasedání zem. sněmů.
Právě zasedají zem. sněmy český, dolnora
nouský, bukovinský, vorarlberský. Poslanecká
sněmovna přijala minolý týden předlohu celní
j ve třetím čtení beze změn, ačkoliv se agrární
poslanci snažili, aby na len uvaleno clo; zatím
nkonejšeni slibem ministrovým. V poslední
schůzi vyřízen zákon o podomním obchodě, o
připřeži a jednáno v prvním čtení o zřízení
vlaské právnické fakulty v Roveredu. Na při
pomínku dr. Žáčka, aby zřízena byla i na Mo
ravě česká universitu, odpověděl ministr dr.
Hartl vyhýbavě. — Ministr vnítra hr. Bylandt
Rheidt proti pochybnostem čes. poslanců, že
vláda původní projekt vodních drah v celém
rozsahu provésti nehodlá, prohlásil), že vláda
sama má zájem, aby projekt byl dle původ
ního programu proveden. — Císař prokázal
12. t. m. bar. Gautschovi velkou pozornost, že
jej pozdravajícího se navštívil a skoro hodinu
u něho prodlel. — 16. května minalo 10 let,
co ministr zabranič. záležitostí hr. Golachovský
převzal svůj úřad. — Volby v 21. okresu ví
deňském do obeení rady skončily se vítězstvím
kandidatů křesť. sociálních. — Němečtí po
slanci z Čech se usnesl 27 proti 19 hlasům,
Že na zem. sněmu upastí od obstrukce.

Uherský sněm schválil adressu ka králi.
Krise dosud nerozřešena, ale chystá se sesta
vení koaliční vlády v čele s nynějším společ.
ministrem financí bar. Barianem, jinak má býti
sestaven úřednický parlament.

Katolické řády a školy na Východě pro
bezohledné vystupování vlády francouzské proti
církvi katol. vzdávají se protektorátu fraa
coazského u dávají se podprotektorát italský.

První máj uplynal ua Rusi dosti klidně.
Dělnictvo ©manifestovalo za své požadavky,
došlo sice tu a tam k menším srážkám, ale
vážnější nepokoje neudály se nikde. — Mini
sterský výbor usnesl se poskytnoat sedlákům
úlevy při nájmu státních pozemků.— V celém
Ruska konaly se v katol. chrámech boboslažby
na poděkování prohlášení carova o snášeli
vosti náboženské. — Carským úkazem dovoleno
Polákům v Polska pozemky pronajímati a ku
povati; i polštině a litevštině bude se na ško
lách vyačovati. — V Mandžarsku jsnu Ja
ponci zimničně činní, chystajíce zase obkličo
vací pokusy; k menším srážkám dochází denně.
Jde asi Japoncům o to,aby ještě před námořní
bitvou způsobili Rusům velkou porážku a
spolu potom aby se případně vrbli na Vladi
vostok, by se nemohl státi oporou a výcho
dištěm akcí ruského loďstva baltického. O po
hybech loďstva baltického jest pramálo zpráv,
rovněž neví se určitě, kde japonský admirál
Togo se svým loďstvem. Togo maje na mysli
převahu loďstva ruského, skrývá se zatím, vy
čkávaje vhodného okamžiku na přepadení.Jest
velice opatrný, vždyť sebe menší nezdar na
moři může přivésti netošený obrat na mand
žorském bojišti. Japonské miny v mořských
úžinách na ničení ruských lodí přinášejí zkázu
i samým Japoncům. Japonská loď s válečným
materialem, narazivši na minu, ge potopila;
tak stalo se i anglickému parníku. — Rasko
chystá se odeslati i čtvrté baltické loďstvo.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 8. t. m. uspeseno: Vzata byla na
vědomí zpráva p. měst. zvěrolékaře o prohlídce krámů
a vozů mlékařekých v dubnu t. r. — Schválen byl tech
nickoa kanceláří předložený rozpočet na dodání
různých předmětů do obecných a měšťanských škol a
teobnické kanceláři uloženo, aby předměty ty opatřila.
— Schválen byl návrh změny fasady na novostavbě
klempíře pana Josefa Komárka na Žiškově náměstí. —
P. P. Hyršlovi, hostinakému v Hradci Králové, pro
najats byla na letní sezonu 1906 zahrádka před di
vadlem za obvyklých podmínek. — Okrašlovacíma
spolku v Hradci Králové udělen byl příspěvek K 400—
na rok 1905. — K žádosti Besedy v Hradci Králové
provedou se některé opravy v obecním domě č. p. 80,
dle rospočtu tech. kanceláří předloženého. — Vzato
bylo na vědomí oznámení c. k. okr. hejtmanství, že
psa Josef Kořínek achválen byl nájemcem hostince
v č. p. 79. a panu Ant. Koutufkovi, še nebyla dě
lena kcaceste hostinská pro dům č. p 67. — Žádosti
israelské obce zde za odepsání K 4834 s vody ušít
kové, spotřebované v domě č. p. 67, vyhověno uebylo.
— Kanonické visitace dne 7. měs. Června 1905
v Pouchově súčastní se pan městský radní Růžička

Josef, důchodenský úřad a technická kancelář. —
Vzdají se díky za dar K 20— a K 10—, jejž pan
kanovník Pogert za příčinou úmrtí své sestry daroval
pro ústav chudých a městskou policii. — Žádost zdej
ších zvonníků na zvýšení mzdy doporačí se pol, úřadu
k příznivémn vyřízení. — Důcb. úřada dán poukaz,
aby v roku 1904 povolených K 500'— na zřízení po
mníku J. Martincovi na vinkulovanou knížku zdejší
spořitelny uložil. — K dotazu městského zvěrolékaře
bylo usneseno, aby na jatkách nebyly vybírány po
platky z koší vepřových, z kostí, vepřových pazourků;
z loje pak a dkvarků vybírati se budou poplatky dle
sazby za sádlo a špeky a z vnitřností (vyjma atřeva)
a z vopřových hlav dle sazeb za maso. — Žádost
místního odboru Národní Jednoty Severočeské, aby obec
do vlastnictví převzala panorama v obecním domě č, p.
62. jím koupené pro případ, že by ae rozešel, nebo byl
rozpuštěn, pos:o0apena byla městekému zastupitelstvu
k vyjádření. — Technické kanceláři dá se poukaz, aby
zřídila prodloužení vodovodu na Žižkově náměstí s jed
ním hydraptem. — Ve schůzí dne 12. května usne
seno: Návrh p. J. Kůglera na vymalování kostela sv.
Jana na Zámečku předloží ae c. k. okresnímu bejt
manetví ku echválení. — Žádost c. k. okr. hejtman
ství za vyjádření o žádosti pana K. Schulze, továr
níka zde za dělení koncesse hostinské pro dům č. p.
193. postoupí se městskému zastupitelstva. — Žádost
společenstva řezníků, aby maso z poraženého dobytka
bylo řezníkům odevzdáváno jateckým místo v 8. v 6,
hodin ráno, postoupena byla panu městskému zvěro
lékaři k vyjádření. — Vzato bylo na vědomí oznámení
c. k. okresního hejtmanství, že ministerstvo kultu a
vyučování evolilo k tomo, aby nedoplatek K 9759-28
za rekonstrukci véží kostela sv. Dacha uhražen byl
prozatím jměním kostela sv. Pavla v Pouchově, než
projednána bude pozůstalost po nejdůst. biskupu Bry
pychoví. — Příjata byla offerta pana Zdenka Ježka
na pořízení pískovcového obelisku zemřelému dobro
dinci chudých panu J. Martincovi na hřbitově v Pou
chově. — Vzato bylo na vědomí upozornění c. k. okr.
hejtmanství, že předměty umělecko historické ceny
z kostelů bez svolení zeměpanského úřadu nesmějí se
prodávati. — Schválena byla ofertu p. Fr. Hlávky na
dodávání lázní pro chudé, — Náboženské obci israelské
uděleno bylo povolení ku zřízení odbočky plynové
k nové synagoze.

Na ochůzi měst. zastupitelstva
v Hradei Králové dne 15. května schválena
zpráva reviaora a revisního odboru o přehlídce obec
ních účtů za rok 1903. — Budou učiněny kroky, aby
die možnosti z lesního hospodářství plynal větší vý
Dos. — Za rovisory obecních účtů zvoleni pp. Bulíček,
úředník Záložny, a prof. Vocásek. — Na předlažbu ulic
povoleno 14.000 K. — Vybírání dávky z piva zadáno
pivovaru za 61.200 K, z vína společenstva vinároíků
za 1320 K, z líhovin na 1 rok p. Fránklovi. Poplatky
tržní o trzích týdenních a. výročních vybírány budou
do 1. ledna 1906p. F. Bukem.—Obci Novohradecké
poskytne se na místního lékaře 3000 K roč, odměny
za léčení měst. hajných. — Ústř. Matici Šk. dostane
se jubilejního daru 1000 K.

Místní odbor českoslovanské ob
ehednické besedy v HradciKrál. pořádáv ne
děli dne 21. t. m. výlet na Cblam. Schůze pěších
účastníků o 12'/, hod., cyklistů o 1. hod. odpoledne
„U české korany“. Hosté vítáni ||

Sehůze pro zvolebení příjmů kměž
ských proletářů. Dne 14. t. m. konánav míst
nosti zdejšího Sokola veřejná schůze, na níž pojed
náváno o nastávající úpravě kněžské kongruy. V bra
traké ahodě druh drobu zde přizvakovali bývalý zastance
zvýšení kněžských platů Svozil a sociální demokrat
Š.eral. Sbromáždilo se zde na tři sta lidí, hlavně
sociálních demokratů z Kuklen a Nového Hradce.
Schůze zahájena o půl desáté panem Dr. Klamparem.
Pak mluvil pan Svozil, Mnoho věcného bývalý kate
cheta nepověděl. Hledél pobaviti a animovati někte=
rými skandálními historkami ze Života kněžského.
Církev prý má býti od státu oddělena; ale na druhé
straně zase odporočoval, aby jako při jiných schůzích
tak také v kostele při kázaní byl státní úřední dozor.
Semináře nechť si baduje církev sama, ale musí se
zde vynčovati dle vůle státu. — To by bylo dle na
Šebo mínění ovšem podivné oddělení. Sami sociální
demokraté velice nelibě nesou přítomnost státních
orgánů při schůzích čistě politických. A teď by honem
pan Svozil cbtěl poslati státního dozorce na visitaci
do kostela, aby dle svých „odborných“ vědomostí
kačze přidržoval k ryzí křesťanské pravdě, A tedy i
vyačování bohoslovců by se mělo řídití pokyny stát
ními! Pan Svozil snad ani nepochopil, jakému stát
níma absolutismu by se takovým způsobem upravila
cesta. Nechť si vzpomene, jak „utěšeně a v dachu
Kristova“ prováděna pod dozorem státním výchova
alumnů za císaře Josefa. Až by tak někteří úřední
dozorci komandovaní nějským byrokratickým Meter
nichem začali prováděti církevní „reformy“, pak by
náboženství splakalo, Kam takový státní absolntismas
vede, jest viděti ua př. v Raska. — Na církev prý
at si platí ten, kdo chce věřit, Oněch devět a půl
millionů, které se mají věnovati ua zvýšení duchoven
ských platů, nechť jest dáno na pojištění dělnictva.
K tomu připomínáme : kněží zasluhojí více platu nejen
za své funkce náboženské, ele i za úmorné práce
kancelářské, které státu vykonávají zdarma. Kdyby
měl na potřeby školní platit! jen ten, který chce do
brovolně děti do školy posílat, kdyby chtěli platiti
milionové úroky ze státního dlabu jeu ti, kteří sou
blasí, aby stát vypůjčoval od Rotšilda, také by to po
divně ve státě dopadalo. Ať vrátí stát církvi to, co
jí odňal, a pak nebude chtít kněžstvo od něbo nic.
P. Svozil líčením svých názorů a svých protikato
lických snah z doby před odpadem dokázal jen ne
obratně, jak dlouho dovedl být pokrytcem. Stavét se
v-čelo katolické moderny, psát do Mužíkova orgánu,
te považuje katolické náboženství našemu lidu za



potřebné — ale při tom nevěřiti, to příliš charakter
ním není. Po Svosilovi Bocialiste p. Šmeral ohřál ně
kolik starých frazí o klerikalismu a „poučil“ sbro
mážděné, jak do zkažené společnosti rozmařilců přišel
první soelální demokrat(l) Kristue, který byl od ní
pro „vzpoara“ odsonsen. Tak! „Hledejte nejprvé
království Božího — čte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem — dávejte což jest císařovo
císaři — udeří-li tě někdo v tvář pravou, nastav ma
i levou — milajte nepřátely evé.“ Tohle byly zásady
socielistické s pobuřující? — Schůze skončena krátce
po poledni. Ještě se k ní vrátíme.

Svatojanská pout v Hradei Králové. Sratojanský kostel seminářský, vysdobený ště
drou rakou + p. biskupa Haise, i lotos o sv. Janu
přivábil nesčetně poutníků i z dáli. Od 0. hodiny
ranní obětovány v útulném kostelíku měs av., o 10.
hodině bylo pak na nádvoří seminářském slavnostní
kázání, na to vadp. kapitulní děkan dr. Al. Frýdek
za četné assistence- sloužil pontifikální měi sv., při
níž studojící z realky precisně zapěli vybrané skladby.
I seminářská zabrada po celý ten den těšila se shojné
návětěvy. Úpravná tato rozlehlá zabrada v plném roz
puku jarním, ve stína košatých stromů věru jest
vábným koutkem. Nová moderní budova seminární
nad rozkošnou zahradou by se skvostně vyjímala.

© důležitosti fotografie v mod.
růmyslu reprodukčním, přednáškap. inž.

R. Urbana, adj. technol. musea v Praze, odbývala se
za zvýšeného zájmu ve čtvrtek dne 11. května v čí
tárně průmyslového musea v Hradci Král. Pan před
nášející předeslal v úrodu krátký historický vývoj
„tisknutí obrazů“, jak případně obsah avé přednášky
nazval. Zmínil se o nejstarších způsobech dřevořezby,
mědi a ocelorytu a přešel ku dřevoryta, který podnes
platí za jeden z nejdokonalejších způsobů reprodukčních.
Potom obšírně pojednal o mod. způsobech repro
dukčních fotomechanických. Vyavětliv vznik fotografie
předvedl názorně řada těchto způsobů a počínaje auto
typií probral světlotisk obyčejný i barevný, troj- a
čtyřbarvotisk, heliogravuru, ortografii, klibotypii, gi
gantografii a kombinace uvedených způsobů mesi sebou.
Předpesené doložil jak zdařilými reprodukcemi, tak i
deskami tiskacími, které zapůjčila přeochotně firma
L. Neubert pa Smíchově.Kamenotisku věnoval zvláštní
oddíl, jak toho předmět vyžaduje. Nechá so totiž ka
menotisk tak všestranně použiti k dokonalým repro
dukcím, že se způsobu toho stále více užívá. Ukázky
ze závodu Hasseova v Praze, zejména postup tisku
plakáta dle návrhu V. Douby ve 13 barvách zajímal
všeobecně. Ku konci zmínil se p. přednášející i o znovu
vzkříšeném uměleckém leptu, který rovněž nalezá u
našich malířů použití. Většinu vynálezů a zdokonalení
různých způsobů reprodukčních učinili naši rodáci
Vilím, Hasník, Klíč a j. Rovněž jest průmysl tento
jen v Praze samé značně vivinatý a zaměstnává přes
1100 osob. Na prvém místě stojí ovšem „Unie“, která
racuje většinou do ciziny, dále firmy Neubert na

"Smíchově, Haase, Koppe a j. Výstavku, která zůstala
otevřena i několik dní po přednášce, navštívilo přes
500 osob.

Dobročinnýkemitét dam v Hradei
Králové koná dne 24. května 1905 o 4. hod. odp.

-valnou hromadu v diecásním ústavu pro bluchoněmé
„Rudolfinam.“

Úmartí. Pan František Skuherský, majitel
domu a obchodník v Hradci Králové, zemřel v pátek
dne 12. května 1905 v 29. roce života svého. Pohřeb
konal se v neděli odpol. na břbitově Pouchovském. —
V Nechanicích zemfel 12. května t. r. p. Eduard Bureš,
řídící učitel obecné školy v Nechanicích, člen obec
ního zastupitelstva, mnohých místních vlasteneckých
a dobročinných spolkův atd., v 50. roce věku svého.
Pohřeb konal se v neděli na hřbitově Necbanickém,

Z mímulosti Hradce Králové. Pro
znečišťování ulice. V sezenímagistrátudne 3.
prosince 1773: „Pan Glauer byv(še) ex offo citovan(ý)
stran(y) z jeho domu skrz hejcak vypouštějícího ne
řádu a nočních stolic a stoje, k tomu p. Stanislav
Novák a p. Straka, rychtáři, byl nejprv tázán(ý) p.
Glauer, proč opět nazad ze svého domu k mas(t)ným
krámům neřád vypouštěti a proti dané sobě v té dů
ležitosti zápovědi jednati se opovážil, přednesl, že on
nic podobného nevylóvů a že to někdo na jeho šlak
učiniti musel. Přítomní ale páni rychtáři pravějí, kterak
oni jsouce k tomu od řezníkův přivedeni patrně vi
děli, že ten neřád ne z ulice, ale z doma pana Glaura
do žlábku vylitý býti musel.“ Rozhodnutí magistrátu
znělo: Má na tenkrát p. Glaner (s) 3 kopami míšeň
skými se trestati a dokud pokatu nesloží, v arestě ci
vilním zůstati. Z té pak pokuty se ten šlábek dá za
zdíti a pakli badoucně p. Glaner co podubnéhoučiní,
pak 10ti kopami ztrestán býti. — Pronedosta
tečné závaží. V prosinci r. 1773 byla v městě
provedena přehlídka závaží. Dostižení a malým záva

"ším byli do sezení magistrátu na dem 7. ledna 1774
obesláni, totiž: rybář Sýkora, Dunda, Rychnovský,
Martin Svoboda a paní Ratolestská. Všickni se vy
mlouvali, že závaší jim odňaté vážné bylo. Magi
strát so snesl, že „se to dostiženým tenkráte těžce
váší a závaží so má kasirovati.“ Zároveň se obeslaným
připomenalo, že budou přísněji trestáni, kdybyse toho

bodrahé dopustili. (Dle „Protocollam politioam“ No
50. v královéhradeckém archivu podává V. P—a.)

Jaro rozvilo se sice v úchvatnou krásu, jen
že ta jarní nálada minulý týden snišována nstevičným
"téměř větrem, který spousty prachu v Hradci Král. a
v okolí rozdouval. Málokterý den zazářil ve slunném
klidu. Ovšem lidová pranostika studeným májem věští
úrodný rok. Všeho druhu stromoví, obalené i letos
hojným květem, již odkvetlo, na polích bujná zeleň;
žito v okolí Hradce Král. jiš metá, i louky obrostly
hustým pažitem. —Ve čtvrtek rosbouřilo se nad Hradcem.

Okresní chorobinoe, jejžmajíuž v mno
bých čes. okresích, snad přece konečně sřísen bude
i v Rradci Králové. V posledním zasedání okresního
sestapiteletva královéhradeckého přijet totiž návrh,

aby se všemožně pracovalo k tomu, by postavena nenová okresní nemocnice, všem moderním požadavkům

vyhovojící a dosavadní nemocnice eby byla přemě
něna v okres. chorobinec. Obou ústavů v moderním
zařísení jest na okresu zdejším nezbytně potřeba.

Wpořitelna Kralohradecká. V měsíci
dubnu 1905 uloženo ne vkladní kníšky K 111.134'62,

vybráno na vkladní knížky K 206.03087, nadr koncem dabna K 11,609 8689-76.— Na hypoteky půjčeno
K 58.908:06, na hypoteky splaceno K 40.296-28, na
hypotekách koncem dubna K 9,792'862-11, cenných
papírů v zásobě K 2,418.000—.

> Na okrasn Žižkova náměstí v Hradel
Králevé měli by tské přispěti majitelé zahrádek
sousedících 8 nově zakládaným parkem. Zahrádky ty
zůstanou vždy rozkošným pozadím nového parku, proto
bylo by si přáti, nby se majitelé nestavěli v cestu snaze
městské rady, která na návrh technické kanceláře byla
by ochotna zříditi v zahrádkách nové vkusné cihlové
plotv oa jich náklad. Zařízením tímto získalo by ne
jen Žižkovo náměstí, ale i majitelé sami.

Hospod jako hub po dešti. V Hradci
Králové jest bospod bez počtu, koakurence v bostinství
převeliká a ač obyvatelstva poměrně nepřibylo, kon
cesse ao aspoň rozšiřují dále. Na žádost okres. vyboru
povoleno rozšíření koncesse ka provozování živnosti
hostinské na novostavbu čp. 499. — Koncesse ku pro
vosování živnosti hostinské aděleny: pí. Kam. Skři
"vánkové v domě čp. 18., pí. Otilii Hutlové vwdomě
čp. 188., p. Jos. Uhlítovi v čís. 86. a p. inš. Schulzovi
v čp. 1908, Také známkou blahobyta|

Na knihovnu bohosloveů biskup.semináře v Hradel Králové zaslalinásle
dující dpp. peněžité dary: Fr. Hrobský, kaplan v Lib
čanech 3 K, Fr. Sychra, farář v Jablonném n. 0.2 K,
Potvrzojíce tímto příjem peněz těchto vzdávají boho
slovci dotčeným pánům povinnédíky: Vivant seguentes!

V Malšovicieh u Hradce Králové, kde le
tošním rokem ókolním otevřena nová dvoutřídní škola,
stavějí právě pro ni novou badovu školní o čtyřech
třídách, určenou pro Malšovice a Hrázku. Jednopatrová
budova, ješ má býti otevřena ještě letos, jsouc na
příhodném místě, jistě bode sloužiti k ozdobě « po
kroku obou obcí. Na stavbu její povolena okresním
zastapitelstvem komunálhí zápůjčka v obnozo 70.000K.

Kestelíčková pouť v Pardubicích.
Na třetí neděli po Velikonoci slaví se každoročně
v Pardubicích au P. Mar. Bol. čili obecně řečeno u
„kostelíčka“ veliká a blačná pouť. Na ten dea bývají
tu olouževy tři mše sv., bývá ta slavnostní kázání a
mnoho věřících přichází ku sv. zpovědi. Nepatrné
prostory chrámové nestačí ovšetm nikterak pojmouti
zástupy lidstva na pouť sem přicházejícího. Prostran
ství před „kostelíčkem“ bývá v pravém toho ulova
emyslu natlučeno. Nepřehledné davy těsně k sobě
sraženó valí se sem a tam; na ten den jak fáno, tak
odpoledne nelze ta projíti. Ač letoa počasí nebylo
právě poutní, přece přišlo růzuých poutníčků z města
i venkova v takovém mnošství, že všecky ty nosčetné
poutní atrakce nestačily uhájiti všetečnvst a zvěda
vost lidskou. Bylo tu i letos nesmírné množství ob
vyklých s nezbytných kramářů, pornikátů, pfeničká
řů, planetářů, komediantů a všelijakých světoběžníků,
k toma honpačky, kolotoče, zvěřinec se avými vyvo
lávači a hlučícími Aašinety a všade tam se návštěv
níci tlačili a atrkali jakoby o závod. Také se tu roz
vířil mezi mládeží konfetový boj, ten dávno ode všech
rozumných a slušných lidí zavržený nešvar. Kostelí
čková pouť netrvá po způsova jiných poutí jen jediný
den, ale ty různé nejdůlešitější poutní vábné atrakce
potrvají tu celý týden, ba i více a ruší tam polito
vání bodným způsobem ve dne v noci tamějším oby
vatelům jindy tak posvátný klid,

Prahnízdo kosů chradimských po
řádá v neděli dne 21. května 1906 ve velké dvoraně
v prehnízdě „na sklepích“ májovou středu skákavou
s tarnajem hádankovým. Vstupné pro rodina 2 K,
ojedinělec 1:20 K. — Dámy u nás, jako vždy, nic ne
platí. Začátek před osmou hodinou. — Konec později.

Osvětělidu v Pardubicích se nedaří,
nic se jí nedaří. Věcnou obranu proti našim pravdi
vým článkům podniknoati ovšem ani nemobla. Do
kázali jsme příliš pádnými důvody, jak umí nápadně
nadržovati protestantům a židům a jský strannický
hněv jeví vůči všemu katolickému. Snesli jsme doklad
o tom do několika čísel Obnovy — a OsvětaLidu?
„Odpověděla“ jediným článečkem, kde místo věcné
polemiky vyrakovala se starými a prolbanými frásemi
o svém „pokrokovém“ stanoviska vůči všechněm (!?)
vyznáním a opepřila ové frázo brubatvím a sprostotou;
místo věcného, klidného rozboru našich slušných
článků utekla se k osobnímu napadání pardubského
duchovenstva. Odbyla nás pohodlně, ale příliš málo
pokrokově nadávkou, že z našich článků koukají jenom
„kutna a bety“. Zato však — jak každý nestranný
čtenář Osv. Lidu přisvědčiti musí — koukají boty a
to bodně hrubé fazóny z řádků Osv. Lidu. Ač se
0sv. Lidu loni zaříkala, že do osobních sájmů a ará
šek se nepustí, opouští jádro naší polemiky a pouští
hrubou střelba na osoby. A tak na místo pokrokového
sebezpytu schladila si tato metivá tiskovina žábu na

osobách. Polemika 8e jí kedy nezdařile, nemobla se jígdařiti. Leč nedaří se jí také na jiném poli. Na př.
jské množství kalených střel vypustila proti našemu
náboženství a církvi našíl A přece horlivost pardab
ských katolíků v návštěvě kostela stoupá. Není také
divu, že fanatické a prolbané výpady Oavěty Lida
proti katolictva probudily i v dříve vlašných katolících
větší náboženské sebevědomí. Hnusí se zvláště vzdě
laným kruhům našim, jek prakticky provádí Oav. Lidu
své vlastní heslo o náboženské snášelivosti. I prostý
lid jiš prohlédl, že Osv. Lida pracuje do rukou šidům
a še by vedení obce sašantročile nejraději do rukou
několika lidí, kteří by ze samé lásky ku práci nejra
ději si hleděli vlastního sisku. Ani tu se nedaří dru
žině seskupené kolem Osvěty L. Občanstvo jiš poznalo
ty može „pokrokové“ práce na př. v obecním zastu
pitelatvu, kteřímají plná ústa oprav a pokrokových
návrhů, ale — jekmile se má přikročiti k práci, mají
ploo výmlnv s tak práci přenechávají velikomyslně —
těm starým. Strany opravdové práce hledí ae tudíš
nyní semknonti v těsnější svaz, vyslechnou sice klidně,

s útrpným úsměvemnezralé nápady „pokrokovců“, ale
pracují dále dle svých lepších zkušeností avědomitě
ma pravém pokroku města. Bez Osvěty L. a její stou
ponců, sáslahou těch „zatemnělých a spátečnických“
savedenu jiš elektrické osvětlení, začne se jiš brsy
u vodovodem, bez 05v. Lida začno se stavěti nádraží,
bez Osv. L dochází k stavbě divadla, bez Oar. Lida

města. Než se nějský v skutza pokrokový plán zrodí
v hlavě některého spolupracovníka Osvěty Lidu, již
jest v hlavě „nepokrokové“ důkladně promyšlen. Zatím
dost. Příště si povíme o židovském stanoviska Oov.
Lidu k měšťan. basedě, o jejím zvelebování „Sokola“
atd.

Dvořákův pomník v Hořicích. Ho
řičtí spolkové zpěváčtí „Ratibor“ a „Vesna“ a hudební
epolek „Dalibor“ přednevzali si posčaviti mistru Dvo
řákovi první důstojný pomník v rozkošných sadech
Smetanových. Pomnik tvořití má poprsí z bílého mra
mora na žulovém blazeném podstavci červené barvy,
K zadání vhodného, ku provedení z mramora spůso
bilého popraf vypisu © se tímto konkara a to jen ome
ssný pro členy učitelského sbora a absolventy c. k.
odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích, Pod
mínky konkorsu zašle nu požádání předseda komitěta
pan Jos Feifar v Hořicích.

Ještě = Pardubie. Naše mladá t. zv.
pokroková intelligence kupuje šmahemod
židů. Část národního jmění přijde tedy do rakou židů.
Je a bude žid vlastenec? Vrátí národu českému pro
centa z jeho kapitála? zid dr. Herel pravil a O. L.
jeho výrok otiskla %/, 1908: „Jume vlastní,
zvláštní a osobitý uárod.“ Mladípánové,pře
mýšlejte o každém slůvku zvláště a z celku vyvoďte
logickýdůsledek!— Ve vzdělávacím klabu bylo
rokováno o „potírání tuberkulosy“. Byly proneseny
mnohé výborné návrhy. Líbila ee mi snaha čeliti zlo
tak strašlivému. Avšak kde zůstaly návrby na potírání
tak četných zdrojů této metly moderní společnosti?
Kde zůstal návrh na odetranění kouření mládeže?
Kde regulativ pro práce tovární na př. v raffinerii
Petroleje? Kde návrh na zvýšení mzdy a platů v t.
zv. továrnách na prádlo? Kde návrh na odstranění
„síťkování“ a náhrada za jinou práci, zdravější ? Kde
zůstal návrh na uzavření kořalen? Bylo by záslažno,
krásno stavěti ieolované nemocnice pro nešťastníky
tuberkalosníky, avšak zásložnější by bylo odstraňovati
příčiny tuberkulosy.„Principiieobata“t. j. počátkům
(a příčinám) zla odpírej Zde by měla „Osvěta Lida“
vděčné pdle, rozepsati se o škodlivosti uvedených příčin
taberkalosy. Avšak může a smí tento „list lidu“ psáti
proti kořalnám, továrnám, síťkování, zvýšení tová
renské medy? V čí rakách jsou kořalny, továrny,
aftkování atd. ? Na, „Osvěta Lida“ tak tomu lidu psát
nesmí. — „Tohle není pro nás.“ Snad věnde,kde
je několik stavení pohromadě, měli jiš „přednášky“.
U nás je moc stavení a také bylo moc přednášek.
Prof. dr. Graber přednášel Jidu asi v 6 nedělích o „Dě
jinách socialismu“ a prof. dr. Urbánek o Gorkém.
Návětěva „lidu“ o přednáškách prvního byla tak silné,
že předsednictvo muselo oběžníkem snašně žádati,
aby alespoň členové so dostavili do přednášek. Také
ne druhé přednášce „pro lid" viděli jeme tytéž tváře:
židy a „pokrokáfe“— intelligenty.Ztoho mála„lidu“
řekl mi jeden: „Tohle není pro nás, ani tam to, co po
vídal ten pan professor z Prahy, to je pro ty štndý.
rované pány.“ — Před nějakým časem obdrželi stu
denti etředních škol dotazník od „Středoškolské ko
misse“, ve klerém (již od tercie !11) měli zodpovídati
otázky, jako ku př. jaký je poměr atudentů ke dra
bému pohlaví atd. „Osvěta Lidu“ uvedla s velikoo
vážností tento dotazník a soublasíle, aby chlapci od
18. roku a mladíci pod 18. rokem stáří pronášeli kri
tiky o svých professorech a o celém ústavu a jeho
vedení. O. L. velmi vážně respektovala zodpov:dání
malých studentů (od 18. až do 20. roku, uvede
ného dotashíku. Avšak v témže čísle činí sobě pan
redaktor Hajn posměch z úsudku „Pokrokového státo
právního studenstra“ na vysokých školách, tedy činí
si posměch « úsudku akademické mládeže. Úsudek
terciána imponuje panu redaktoru Hajnovi více než
úsudek studentů na vysokých školách. Na jakém stupn
intelligence, soudu a poctivosti atojí pan redaktor
Alois Hajnt. č. v Pardubicích? Kterak nám O. L. a
pan redaktor Alois Hejn odpoví? Uvidíte, že ne hra
bostí a napadením zase některého kněze anebo celého
stavu. nel!

Z Kostelce m. ©. (Několikvzpomínekna
milou návštěva nejdůstojnějšího pana biskupa Dra.
Josefa Doubravy ve dnech 11.—13. května.) Četné
bauderinm statečných junáků a rolníků farnosti Koste

lecké (80) v čele s pp. V. Štěpařem, J. Starým, Rud.Bartošem vyjelo vstříc J. B. Milostina hranice far
nosti Potštýnské. Krátkon, případnou řečí p. Štěpař,
delší dojemnou p. Papa uvítali nejdp. biskupa. Věe
ohno obyvatelstvo Vybnanovské od brány. doprovázelo
J. B. Milost aš ke Škole v Doudlebách, kde se stalo
uvítání pp. c. k. okresním hejtmanem, c. k. okresním
inspektorem, celým p. t. zastupitelstvem e p. starostou
v čele, p. t. p. hrabětem z Bubna sLitic, pp. učiteli,
dražičkami, dítkami školními a nesmírným tem
obyvatelstva, jež sa zvnku hudby a zpěva „Tisíckrát“
doprovázeli J. B. M. až ke kostelu. Ta u skvostné
slavobrány, zhotovené dle plánu p. stavitele, očekávali
všichni Kostelečtí i venkovští ve dvow mohutných řa
dách svého vrchního pastýře, který přijel po 6.
hodině doprovázen vedp. kanovníkem J. Soukupem,
vdp. vikářem Kaplanem, sekretářem dp. Doskočilem,
pp. c. k. okr. hejtmanem a o. k. inspektorem, bande
risty a deputacemi v kočárech. Srdečně u brány pří
padnými řečmi uvítali: p. t. p. František hrabě Kinský
a všichni úřednícivelkostatku, ozdobení odznaky Kato
lické Jednoty, vdp. děkan, p. t. dámy spolku sv. Lad
mily, ©. k. okresní soud, c. k. berní úřad,c. k. po
štovní úřad, p. továrník Moravec s deputací nově
svoleného zastupitelstva s Občanské Jednoty, p. Dr.
Albert za místní školní radu, pp. Sutapoovů venkov
ských osad, p. c. k. notář Em. Morávek, p. Dr. Švehla,

. Dr. Tomášek, p. ředitel rolnické školy s pp. pro
essory, p. ředitel měšťanky u celým sborem, p. Mdfcí

chlapecké školy a všichní pp. řídící učitelé i se svými
obory s dítkami, p. okr. zvěrolékař za Čten. Besedu,



p. t. spěvácký spolek, p. t. spolok sv. Vincence, ktorý
v krásném alba podal výkas své Bleté činnosti, p.
t sbor hasičů, p. t. sbor veteránů, za p. t. spolek
musejní a okrašlovací p. lékárník Bobm, p £. pole
čenstvo řezníků v malebném kroji, p. t. společenstva
potravní, omíšená, oděvní se uvými pp. předsedy a
starosty v čele, Katolická Jeonote, ješ podala nád
herné album pohledů na Kostelec n. a výsnačnější
stavby s proslovem dp. Vlad. Hornova. Raalka « p.
ředitelem a pp. prefeswory dostavila se později. Nato
za zvuku hudby a zpěvu odebrala se J. B. M. úpa
lírem spolků na děkanství, pak do chrámu Páné a po
ukončených obřadech do nového zámku jako bost J.
hraběcí Milosti. Vesnice i město ozdobeny všude
prapory. U chrámo Páné v Kostelci n. O. bylo dloubé
uloupoví stožárů, věnci, prapory a nápisy ozdo
bené Téhož večera pak Katolická Jednota se apoiky
místními v lempionovém průvodu s budbou aspořá
dala v novém zámku zastaveníčko, při němž zpěvácký
spolek střídavě s výtečnou p. t. kapelou Třebechov
skou zapěl Cantatu od p. řed. Jeřábka. Ve čtvrtek
večer na počest J. B. M. pořádána Katol, Jednotou
koncertní akademie, již navštívili vys. urozený pán
František brabé Kinský, p. c. k. okr. hejtman, p. c.
k. okresní školaí inspektor, všichni pánové atojící
v čele úřadů, epolků, zkrátka všechna intelligence a
mnoho jiných. Týž večer bylo celé město slavnostně
osvátleno. Dny II. a 12. května byly pro celon
farnost pravými svátky. Nálada byla povznešena a
při tom ardečná a upřímná. Díky i slova pjdp. bi
rkupa s kazatelny, tvář, úsměv naplňovaly každého
Jáskou a toubou co nejdéle patřiti v otcovskou tvář
Jebo. V sobota rozloučila se J. B. M. a Kostelcem
doprovázena p. t. p. hrabětem, deputací v kočárech
a banderisty. Srdečně rozloučily se a J. B M obce
Lhota, Koryta a Kozodry zastoupené pp. společným
starostou a starosty místními, pp učiteli, p. t. sbo
rem basičským, drožičkami a školní mládeží. Déle
vrojcně na rozloučenou a krásně promlavil p. řídící
Fr. Vondrák a dítě školní. Od brány odjížděl nejdů

stojaější pan Dekop z farnosti Kostelecké za vroucnébo přání všech „Kéž Bůh nám našeho milého vrch
ního pastýře ve zdraví zachová mnohá a moobá léta“.

Na adresu p. učitele Páda. PanuPádovi
nedají spáti jeho vavříny, kterých nabyl ve Vápně a
proto v Novém Obzoru vyplňuje celé sloupce, kde vy
počítává stále své domnělé zásluby, ač snad dobře ví,
že vlastní chvála nevoní a hlavní věc jest ts, že ty
záslnby, které on si stále a stále přičítá, nikdo nezná
ani ve Vápné, ani v okolí a při tom slibuje, že ještě
těm jebo „jeremiádám“. není konec a že dennncovati
bude dále. Napadá, kde kobo může, řídě se tou radi
kální zásadou „jen ho“. S podivením konetatovati se
musí, še Nový Obzor celé eloupce k toma propůjčuje,
kde p. Pád jedno a totéž stálo ohřívá, © běbaje jen
okolo mísy, jako chytrá kočka, aby do té horké kaše
nespadl a přece nepoví pravda, jak to s tou záložnou
bylo a čeká, že bude nucena Ústřední Jednota hospo
dářekých společenstev dáti průchod pravdě a veřejnosti
sděliti, co vlastně so stalo. Jaké pověsti stále kolají
v okolí, bude v zájmu Ústřední Jednoty sadě
Jiti, co vlastně se atalo, aby byl učiněn tomu
konec. Buďto má pravdu p. Pád a lhoa všichni ti rol
níci a občaní, kteří dostali apomínky, nebo lhala re
vise, která našla schodek atd., atd., nebo . ... Nej
více ovšem jej mrzí, že ten nevděčný svět nechce a
nechce oceniti ty veškeré zásluhy jeho, se kterých
ovšem bral tučné dividendy a procenta, a proto svět
uznat ne a nechce, že sač byl důkladně placen a
bral tučný bakšiš, to že není žádná láska k lida, to
Že není obětavost, to že je, jak u nás se říká, „ka
psářství“. Velice rád by se atal mačedníkem, aby stál
na vysokostí povznesen nad jiné, ale škoda přeškoda,
že nechce se to oznati, neb snad by to potom více
neslo do kapsy. Ač chytá se všeho, co se ma hodí
jen do krámu, také činí si posměch z náboženství,
kde píše,še lid myslí, že modlitby a pro
cesí na Marka a kříšové dny pohromy od
něbo odvrátí; ina ovšem, k tomu je potřeba Pád
s jeho letáky, aby u něho se dal každý pojistit. Ši
kovně nyní zepírá v Novém Obzoru, že on pojišťoval
a píše,še práci tu zastával za svou ženu.
Pane Póáde, že tak drze umíte lháti jako ačitel, to
věru očekáváno nebylo! Kdo byl podepsán na pojišťo
vacích letácích — Vy nebo žena ? Odpovězte nám!
Tam přece bylo vytisknato: Jan Pád, ačitel a nikoli
Pádová. Zde vizte, že sám chcete veřejnost udržovati
v nevědomostia jako pokrokový učitel jak ná
ležitě umíte pokrokově Iháti. (Dokončení.)

Z Potátýma. Dne 6. t. m. oděl ae celý Put
štýn v slavnostní háv. Se všech domů i se zámku a
kostela vlály prapory barev národních, papežských;
vědyť dne toho o 6. hod. zavítal do zdejší osady J.
B. M. ndp. vrchní pastýř dr. Jos. Doubrava, Četné
banderiam rolnictva Zámělského se starostou avým p.
AI. Hlaváčkem v čele avítalo nejprvé J. B. M., do

provodivii jej s farnosti Caslavaké do Potštýna. Obecrorabská, zastoupena obec. výborem, žactvem se svým
učitelem p. V. Talaraškem, sborem hasičekým a
množstvím lidí, avítala J. B. M. u vlastní slavobrá
ny. Na hranicích katastru Potětýnského oslovil J. B.
M. starosta městečka p. J. Fr.drich v čele obec. za
stupitelstva, a alavobrány mezi prvními domky uví
tán velepastýř místním duchovním, říd. p. učitelem
e ostat. pp. učiteli, drušičkou jménem žactva, veli
telatvím o. k. četnické stanice, sborem veteránským
a četným obecenstvem farnosti. Za zvuků hudby ubí
rel se průvod ku chrámu Páně, kde J. B. M. uvítala
vys. ur. pí. baronka Anna Dobrčenská z Dobrženic,
patronka chrámu, s patronátním komisafem p. J.
omejkalem. Po malém odpočinka v zámko, kde J. B.
M. prodlela pohostína s vedp. kanovníkem dr. Souku
pem, dp. ceremonářem H. Doskočilem až do svého od
jesdu ve středa, odebral se průvod do chrámu Páně
u obvyklé pobožnosti počáteční a za zemřelé. V ne

děli dne 7. t. m. proslovil ndp. biskap po tiché mši
sv. krásnou e hluboce procítěnou řeč ka bifřmovan
cům i dospělým, jež mocným působila dojmem. Za
posvátného ticha a vsorného pořádku udělena pak
svátost sv. biřmování 368 biřmovancům, po němě ná
sledovals skonška zo sv. náboženství ve škole. Odpo
ledne bylo o 3. hod. křesť. cvičení a zakončeno po

tomna večerním pobožnostem májovým. Neradí loučili
se farníci a vrchním pastýřem svým, kdyš doprová
zen banderiem abíral se do farnosti Kostelecké. Do
brotivý Bůh žebnej, posiloj a zachovej Ho!

Z Velké Řetevé dostáváse nám do ru
kou od obecního úřadu úřední Oprava, v níž se skoro
všecky stesky páně farářovy prohlašají za nedůvodné.
Nedivíme se, že ctěnému obecnímu úřada ve Velké
Řatové nebyly zprávy dp. faráře lhostejny zrovna tak,
jako že nemoblo býti příjemno dp. faráři rozbití be
sídky a tendenční zpráva o tom do Obnovy zavlaná.
Leč připomínáme panu starostovi, že ua nas není
právě potřebí bnáti útokem parsgrafem 19. Po řád

stojí o úplné jasno. Nenakazili jeme se zámyslně
prolbanou a pomlavačnou taktikou „pokrokového“
tiska, jemuž jest obzvláštní radostí slehčovati čest
bližníbo. Ale když již obecní úřad zaslal oprava
úřední, měl dbáti o to, aby vyhovovala podmínkám
a aby se neopravovaly věci, které ve sdělení páně
faráfově nebyly. Oprava nevybovající úředním před
pisům uveřejňovati se nemusí. Nechceme však násle
dovati chytráckého příkladu nám odporných listů a
boditi oprava do koše. A proto k obapolnému aklid
nění myslí otiskojeme na dorozuměnon: Nelze se di
viti, že po dvou útocích na klid Vašeho duchovního
správce týž tendančnímu dopisovateli odpověděl a že
ko zprávě o zboření besídky dodal některé jiné věci,
které lépe celou situaci vysvětlily a jež dopisovatel
zamičel. — Píšste, že v řetovském hostinci nebyl ubo
hý tkadlec do naha avlečen a provazy přivázán a že
nenapodobovali v jiném řetovském hostinci občané
posměšně mši ev. a kázaní, Rádi Vám věříma. Ale
mějte na mysli, že v našem článku sestaveném dle
informací páně farářových není psáno, že by se tyto
skandály adály právě ve Velké Řetové. Ale že se tyto
věci v kollatuře řetovské staly, to sami dobře víte a
jistě jete je sami odenzovuli. — Sdělajete, že poštovní
úfad jest veřejným, kam každý má přístup; tedy že
zloděj, který na poště nalezl v pokladně peníze, ne
musil býti zdejším. Dodáváte k tomu, že o8oby z krá
deže podezřelé nejsou zdejší, ale vesměs cizí. Tento
Váš úsudek ovšem jest odůvodněný a my rádi k Va
Šema názoru přistapujeme. — I Vašemu objasnění,
že jeden již praesentovaný farář zřekl se Řetové ni
koli z oázně před trampotami, ale z příčiny zcela
jiné, také rádi věříme. — Sdělajete, že, pokud paměť
sahá, pouze jediný farář z Vel, Řstové odešel na větší
faru, ostatní však zde žili až do smrti v pokročilém
stáří; poslední farář po čtrnáct let. Tedy faráři zdejší
nejsou mačedníky. K tomu poznamenáváme, že dle
psmětní knihy farní zkusil mnohý z nich přece jen
dosti značné nepříjemnosti. To se však děje ovšem
při těžkém úřadu kněžském také v jiných obcích i
velice vzorných, tak že ty nepříjemnosti okolnostmi
nebo jednotlivci způsobené také nechceme přičítati na
vrub obce Vaší vůbec, Zda p. farář v besídce úřa
doval a zda bnodova farní jest zdraví proapěšná, to
přece musí věděti dp. farář sám. Kdo přijde do fary
na chvíli jako host, nemůže věc posouditi tak jako
ten, který ve faře bydlí stále. — Ze všeho patrno, že
i ctěný obecní úřad mrzí ta okolnost, že několik ná
silníků dopustilo se skatku tolik nepěkného a že uči
nili ti lidé lehkomyslně celé obci hanbu. Ani nám ne
napadá takové a podobné výsetřednosti připisovati na
účet obce celé. Jistě ani dp. farář svojí odpovědí
škod.libému pisateli nechtě) odauzovati kollatarníky
všecky. To přece by nebylo radno, postaviti se proti
kollatnře celé. A že u Vás jest dosti lidí, kteří si
katolického náboženství a svého kněze váží, bylo pa
trno na př. ze zprávy o odchodu vlp. Mik+na, Oatat
ně a veřejností sdělujeme, že se nám dostaly v po
sledních dnech z dobrého pramene informace, dle nichž
valná většina kollaturníků řetovekých nestojí v mrav
nosti a zbožnosti za kollatarníky sousedními, A jed
notlivé skandály dějí se ekoro všude. Dej Bůb, aby
tento článek působil k obapolnéma uklidnění myslí.
Že bylo odpověděno na úmyslnou dvojí provokaci do
písovateli ukázkou několika fakt, jistě si přirozeně
vysvětlíte. Doufáme pak, že po vzájemném dorozumění
savládne pokoj a vzájemná láska.

Z Humpolce. Zdejší ochotnický spolek
obystá na neděli 21. května hru „Na pomoc Rasům“.
— „0 životě a potřebách vídeňských Čechů“ promlaví
téhož dne „na Kosourkn“ o 1/,8. hod. več. ve „Svor
nosti“ dp. P. Oddo Vorlíček, zdejší kaplan.

Obnova starobylého chrámu v Ja
roměři. Nastala doba, kdy náš starobylý děkanský
chrám Páně sv. Mikuláše, pocházející z 13. století,
důstojně apraven bude. Lonského roku započato bylo
krytem a přestavbou pobočních lodí, letos a příště
bade pokračovánopotřebnou opravou zevnějšku a vnitř
ní výzdobou, což ovšem vyšadovati bude velikého
nákladu, a jmění zádnění jest tak nepatrné, že sotva
stačí, aby kryta byla běžná vydání. Děkanský chrám
sv. Mikuláše jest v staré gotice proveden, prostranný
s vyniká nejedněmi krásemi stavitejského umění, jaké
i odborní znalci (zemřelý architekt av. Víta v Praze
p. Mokr a jiní) we vyjádřili. Proto usneslo so několik
paní, že na účel ten sbírati budon milodary. Dary
saslati ráčili P. T, pp.: děken A. Štěpánek 300 K,
prelát Čtvrtečka a P Sommernitz 60 K,P. Dittrich
60 K, převor Vagner 50 K, P. Šorm 20 K, farář J. Vo
lének 20 K, farář J. Vaniček 10 K, P. Varraška 10 K.
Uctivě se prosí o další příspěvky, ješ třeba znalati na
městský úřad v Jaroměři.

Různé zprávy.
Oslava 70. marozemin mejvyššího

maršálka kmíšeto J. Lobkovice dálaso
sa vřelé účasti všech vrstev obyvatelstva. Gratalantů
bylo bez počtu; sám mocnář blahopřál jubilantu
vlastnoračním listem a udělil mu volkokříž řádu av.

Štěpána; oslavenec zvolen ičestným těšťanem pražským i mnohých jiných měst. Oslavasapočala již
v sobota večer slavnostním představaním v Národním
divadle, kam se dostavila česká dlechta a vybrané
obecenstvo. V neděli pak J. E. kardinál Leo baron

Skrbenský sloužil v chrámě sv. Mikuláše na Malé
Straně elevné služby Boží, po nichš ve sněmovně
vedán hold nejvyššímu maršálkoví. První grataloval
J. E. kníže-arcibiskup pražský, členové zem. výbora
a představenstvo obce pražské, na to dachovenstvo
pražské, Ad. kníže Schwarzenberg blabopřál jménem
členů panské sněmovny z král. čes. a jménem velko
statkářů, posl. dr. Pacák jménem českých poslanců
říšských i zemských, posl, St. Kabr jménem agrárníků,
Kar. Adámek jménem české samosprávy a množství
jiných. Po tři hodiny přijímal knížecí oslavenec blaho
přejné projevy. Celé museum adres, různých darů
sodseno při té příležitosti do sněmovny. Večer pak
uspořádáno zpěváckými spolky pražskými (500 osob)
nejvyššímu maršálkovi na náměstí před jeho palá
cem na Malé Straně zastaveníčko, čímž slavnosti
skončeny.

Modernígalerie království Českého,
v níž mají se snésti skvosty umění malířského, ate
vřena v neděli odpoledne v prozatímních místnostech
v bývalém povillonu výtvarných umění na výstavišti
v Král. Oboře v Praze. K slavnosti dostavil se j mi
nistr vyučování dr. Hartl, který velebil Prahu jako
sídlo umění doufaje, že dar vznešsného zakladatele
Moderní galerie, císaře u krále, bude základem smírné
ho závodění obou národností v království Českém.

Zvláštní sjevy přírodmí. V Praze na
březích Vltavy vyskytly se Jetos v neobyčejném množ
ství zvláštní masky z rodu Cbironomua, které ta po
letují v miliardách-jsko labské jepice. Protože jména
českého posud nemají, navrhuje pro ně velmi případně
pro jejich způsob života jistý pan učitel název rej“
nice, což my tímto fysiologickému ústavu pražskému
oblašnjeme. — Na Pardabeku v tůních kolem Labe
vyskytly se letos. velmi četně a jinak velmi vzácné
korejšité lapenonožky štítkové, které kolem Labe lze
pozorovati jen vždy po delších letech. — V Sonnen
bergu u České Lípy vyskytl se letos na farské lonce
blíže kostela vzácný drah alpské květiny Crocus al
biflorus, ač květina tato v celých Čechách jinde ne
přichází.

Sjezdčeskoslovanskéstrany agrární
konal se o sv. Janě v Praze na Žofíně ze účastenství
asi 1000 osob, mezi nimiž i 4 zástopci z Moravy
s poslancem dp. Ševčíkem a ze Slezeka p. Zika. Do
poledne konala se valná bromada „Sdružení českých
zemědělců pro království České“, již zahájil poslanec
St. Kuber, dovolávaje ae uvornosti a lásky mezi ze
mědělci českými i moravskými. Jednatel F. Hybě, po
jednal o činnosti, probuzení rolnictva, přimlouvaje ne
za zdravou politiku národohospodářekou. Sdružení má
jmění 8750.53 K. Phi volbách zvolen předsedou posl.
St. Kubr. Nato konán ejezd strany agrární, jejž za
bájil posl. Žďarský poukazuje, že strana agrární ze
svépomoci povstala z touhy po obraně selské půdy.
Strana, ač chada, nabývá vždy větší váhy. Posl. St.
Prášek dotkl se též stanoviska strany agrární k ná
boženství a ke udružení katol. rolníků českých. Do
kládá we snášelivosti náboženské a křesťanské lásky
k bližnímu, Agrárníci nedovolí baněti svou víra ani
církev a brániti ji budou vždy. My jsme katolíci,
praví a kněžetvo zasluhuje naší lásky a úcty.Řečník
posuzoval i poměr k ostatním stranám politickým,
s nimiž nemožno agrárníkům vědy jíti, ano třeba se
i proti postaviti. Vzhledem k vládě dovozoval, že
strana jeho nepřipustí, aby český člověk vstoupil do
kabinetu cislajtánského, dokud nebude epravedlivým
požadavkům českým vyhověno. Proti maďarským vys
sávačům nutno vystoupiti. Dp. kaplan Kroiker problá
sil, že kněží jsou upřímnými přáteli rolnictva, že při
jímají i program agrární, chtějíce býti ve straně
účinnými pracovníky; náboženství že však nelze vy
Jačovati z veřejného života. Dp. poal. Ševčík těší se
z této organisace agrární, mezi níž a sdružením katol.
rolnictva mor. není podstatného rozdílu; touží však,
aby odvrhli od sebe dědictví liberalismu po Mladočeších
a pracovali pro smír, jednota, dohodu a blaho sta
vu rolnického. Smírně a přáteleky mlavili i ostatní
delegáti z Moravy. Sjezd odpoledne skončen.

Krvavá řež v Žitoměři. O ruských
uvátcích velkonočních došlo v Žitoměři v Rasku k řeži
mezi židy a ruským lidem, při čemž 16 židů a3 kře
stané nemrceni, 81 židů a 8 křesťanů poraněno, Boaři
tu svou vyzývavostí zavinili židé. Místní výbor revo
luční je v rakoa židovských a učinil také vše, aby
obyvatelstvo rozeštval. Několik tisfe židů, ozbrojených
revolvery a noži, útočilo proti bezbraunéma lidu ru
skémo, hnalo se zběsile protivojsku. Židé stříleli bez
rozmyslu do každého, kdo do rány přišel. Rozzuřený
lid ruský vrhl ae pak na židovské domy, vše pustoše.
A pak že ruští židé jsou pokojnými občany!

Ztrnutíšíjev Čechách.Vžižkovskéčes.
dětské nemocnici zemřelo, jak pítvou dokázáno, jedno
dítě ztrnatím šíje; jiné se amrtí zápasí. Také v Kla
tovech zemřel jistý dragonn ztrnutím šíje.

© pozdravu. Společenskýmrav vyžadaje,
abychom i pozdravům věnovali lepší pozornost. Lec
kdos se domnívá, že v tomto obledu učiní dosti,
svedne-li trochu klobouk a zabučí-li při tom něco
nesrosumitelného, jiný když mávne pouze rakou po
klobonku a upad teprv tehdy, když je přímo u známé
osoby; takový pozdrav jest nenctivý, ba spíše uráž
livý, tak jako zase příliš přehnaný způsob pozdravení,
kterým se ve velikém oblonku roka s kloboukem až
k noze skloní, neb jenž se jerí přehnanou hlnbokou
poklonou, jest zase aměšný. Neuctivý pozdrav nechává
se bez odpovědi, což ovšem zdá se pozdravujícímu
urážlivou nevšímavostí, Stalo we, že dělaík, když jeho
ponhé zabačení pozdravné mimojdoucím pánem nebylo
opětováno, zamávnul nad ním holí a vychrlil naň
spoustu nadávek o vyvýšenosti panské. Jdeme-li proti
zaáméó osobě, sejmeme klobouk ve vzdálenosti 4—6
kroků a to rakou, která se nenalezá na straně po
sdraveného; ukloníme se přitom lehce, bledíce přívě
tivě na osobu. Smekáme-li před někým nadarmo, ne
smí nás to hned rozčilovati, neboť snad vůbec nezpo:
zoroval náš pozdrav, Domnívati ae pak, že takového
nově mavce potrestáme, kdyš jej budoucně nápadně
nepozdravíme, jest věra velmi bláhové, důkazem špat
ného vychování; vždyť pozdrav není milostí, nýbrž
ovědectvím úcty k osobám, které tobo zaslubují. Osob
neznámých sice nezdravíme, jsme-li však ve ak-pině,



s níš někdo smeká před kolemjdoucím, šádá slušný
mrav, abychom se zdravícím soudrahem také hlavu
obnažili. Posdraví li nás někdo uctivě třeba, abychom
mu pozdravem slušným poděkovali, byť bychom byli
sebe vyvýšenějšími nad pozdravujícího. Poděkovnýpo
zdrav vyšších vždy hřejivě působí na nižší. Takový
pozdrav dospělých — i tedy učitelů atd. — naproti
dětem jest důležitým, ale ne vždy uznávaným pro
středkem výchovným. Osoby pohlaví šenského při po
zdravu mají se vždy lehce ukloniti. Ve městech na to
leckterá dáma zapomíná, ale na př. na zanedbaném
Slovácku odpoví vám na pozdrav i shrbená stařenka
půvabnou poklonou a přívětivým úsměvem, ač nebyla
v žádném pensionátě.

Nervosa dětí. Nervosypřibývánejen u dětí
rodin, které se duševně namáhají, nýbrž i u dětí ro
din řemeslníků, dělníků a rolníků, takže choroba ta
jest všeobecně rozšířena. Hlavním příznakem nervosy
jest více nebo méně zvýšená nebo snížená dráždivost
nervová. Zvýšená dráždivost duševní jeví se u dětí
živou, dráždivou, snadno rozčilitelnou povahou. Děti
takové bývají hubené, útlé stavby tělesné, jsou velmi
moudré, ano vzhledem k věku svému příliš moudré,
ale obyčejně vyčerpají své síly duševní tak rychle, že
když dospějí k věku, ve kterém by rozumu nejvíce
potřebovaly, klesávají na lidi průměrné, ano i pod
průměrné. Spánek dětí nervosních bývá zřídka nor
mální, pro každou maličkost hned výskají, hned zas
pláčí a se zlobí, přehnaně lomozí, švitoří, zpívají neu
stále atd. Mají-li něco podniknouti, myslí jen na to,
brzy vetávají, eedají, stále hledí na hodiny, dvéře.
Mají-li jeti někam po železnici, mají stále strach, že
přijdou pozdě atd. Mezi nervosními dětmi jest mnoho
dětí pyšných, domýšlivých, evéhlavých; z nervosních
dětí stávají se mrzutí staří mládenci a panny, obli
bují ei kousavou kritiku jevíce náklonnost k pedant
ství (puntičkářství) a klakotě, Pohled na malon ránu,
kapka krve nezpůsobí a nich pouze snad hluboký
dojem duševní, nýbrž má vzápětí i zblednatí obličeje,
pocit úzkosti, stísněnosti, strachu i. omdlení. Jindy
obličej jejich nápadně rudne a střídavě bledne. Ně
které děti mají neklidný, těkavý pohled, nemohou 8e
dívati do očí osobě, s níž mluví, někdy při nejmenší
příčině dostávají bošení ardce, časté močení. Mívají
též pocit, jakoby jim nohy dřevěněly, race klesají jim
bezvládně dolů. Nepatrné příčiny, jako krátký pobyt
na slunci, učení, poněkad delší čekání mívá u nich
v zápětí bolení hlavy. Pocit hladu bývá u nervosních
dětí tak nesnesitelný, že jedí hlínu, křídu, papír atd.
Nějaký náblý šelest působí u nich pocit bolesti, hu
čení v uších; mnobý zápach i jistá jídla vzbuzují
v Dich nevolnost, zvracení. Příznaků ještě jiných vy
počítává Wiesnerův lékařský spis „Nervosa dětí.“

Působnost obce při požárm. Sábnoati
za účelem hašení ohně v majetek soakromý, na př.
prolomením, stržením zdi a pod., dovoleno jest jen
v případu nejhorším, když nezbývá jiného prostředka,
by oheň byl udušen, aneb aby 8e zamezilo dalšíma
šíření obně a pak, vyjímajíc případ potřeby velice
pilné, jen tehdy, když to nařídí obecní starosta anebo
zřízenec jeho, nebo velitel sboru hasičského. Rovněž
jenom za těchto podmínek dovoleno jest vniknouti
do stavení a dvorů proti vůli obyvatelů nebo majitele.
Jakmile oheň jest nhbašen, má obecní starosta ihned
co nejbedlivěji pátrati po příčině vypuknutí ohně,
Vzejde-li odůvodněné podezření, že by se některá osoba
dopustila činu trestním -zákonem zakázaného, budiž
ihned soudům oznámeno. V případech opomenutí a
skatků pro oheň nebezpečných, jež zakázány jsou vše
obecnými zákony a nařízeními policejními, aneb jež
obecní výbor vzhledem k místním poměrům zapověděl
a jedná-li se o výkony, které dle řádu policejního při
ohni marně byly vynucorány, příslaší ta starostovi
obecnímu společně se dvěma staršími obecními vyko
návati právo trestní. Z takového nálezu trestního lze
se odvolati k politickému úřadu zemskému. Odvolání
to má ae podati v A dnech po doručení nálezu staro
stovi obecnímu. Trestní nálezy v právní moc vešlé
vykonává obecní starosta. Pokuty v penězích jdoa do
obecní pokladny chudinské; jestli však je v obci zří
zena pokladna na podporování basičů, tedy do této
pokladny. Obecní starosta, vykonávající ustanovení
řádu policie v příčině ohně, rozbodoje v prvé stolici,
pokad rozhodnutí takové dle řádu tohoto aneb dle
zřízení obecního zůstaveno není obecnímu výbora. Do
rozboduatí starosty obecního lze si stěžovati výboru
obecnímu, do usnesení výbora obecního lze stížnost
podati výboru okresnímu. Stížnost má se podati vždy
v 8 dnech starostovi obecnímu. Úřadové političtí ko
nají tu právo dohledu státního dle natanovení platného
zřízení obecního.

Adresář českého průmyslu a ob
choda vydán bade obchodnickou Jednotou pro Mo
rava a Slezsko v Brně. Čeští průmyslníci a obchodníci
žádají se, aby se co nejdříve do adresáře přihlásili.
Na požádání zašle se prospekt.

Slovenská výstava v Hodoníně na
Moravě (hospodářská, průmyslová, živnosteneká a ná
rodopisná) koná se ud 30. července do 3. září t. r.
Zastonpeny tu budou přední u nejbohatší firmy české
z Moravy, Čech, Dol. Rakous a Uher. Výstaviště má
rozloby 2000 m" S přihláškami třeba si p spíšiti. Kdo
máš učjakou pumátku, starožitnost, výšivky, malůvky
na skle, papíru, dřevě, kniby, obrazy, zbraně, listiny,
různé výrobky atd., přihlas vše na výstavu. Výstava
sama je pořádána ve prospéch Matice Hodoneké, vy
držující Čes. vyšší realku zem. v Hodoníně. Dotazy
zodpoví hned jedantel výstavního výboru Emil Černý
v Hodoníně,

Pro domácnost. Sokané řízky. Přiny
nější drahotě masna mohou 8e dělati řízky sekané, které
jsou výnounější než obyčejné, Avi 10dkg telecího masa
bez mázder Bo jemné useká, přidá se k tomu asi pět
dkg mozku, dvě lžíce stroubané žemličky, dle potřeby
86 10 Usolí, malinko se přidá pepře a stopek usekané
cibulky, (ještě lepší zelené petraželky), vše ae dobro
mady promíchá, udělají se jednu stotinu silné pla
cičky, obalí se v mouce a rychle se opekou na másle
(poutačí asi dvě Jžíce rozpuštěného másla). Kdyf jsou
opečené du červena, zalejí ve kapkou hovězí polévky,
nechají se ve var přejít a hned nesou na stůl. Za 10

minut jsou hotové. Tyto řízky jsou lehké pro churavý
žaludek; tu se však musí vynecbati cibule a pepř;
pro chuť se dé jen zelená, jemně sekaná potruželka.
— Smažené řízky. Čtvrt kg telecíhomasa s kýty
se jemně useká, přídá se k nému jedna stroubaná,
mlékem navlažená žemlička, asi jako slepičí vejce
kousek mozečku, jeden šloatek, dle potřeby soli, ma
linko pepře, lžička usekané zelené petruželky, vše 60
dobře promíchá a dělají se placičky jako předešle. Ty
pak obalí se v mouce, smočí v rozklepaném vejci a
v žemličce a smaží jako řízky. Podobné se dělají též
z hovězího masa.

Matiční knoflíčky, opatřené protokolo
vanou známkou Ústřední Matice Školské, prodává
„Zádraha“, dražstvo k povznesení lidového průmyslu
v Praze na Příkopě,

Sjezd slovanských novinářů,jehož se
účastnilo i několik čes. žornalistů, konal se minulý
týden v Opatiji-Volesce.

O maších sýkorkách. Svaraí tito ptáci
mohou pro svoji pohyblivou čipernvst snadno nazvání
býti ptačími opičkami našich sadů, levů i stromořadí.
Jsou nám věrni obyčejně po celou zimu, přeletejíce
sem a tam. V tuhých zimách skrývají so v různých
skulinách a děrách. Lid náš má sýkorky rád a chrání
je snad všude. Nejznámější je koňadra, největší to
sýkorka naše; pro tato vlastnost lehko lze ji poznati
mezi ostatními. Má terneno a hrdlo černé, tváře bílé,
ostatně je zelenavě žlutá. Dar zpěva nemá, ale přes
to slyšíme ji po celý rok na halazích stromů zvlášt
ním způsobem švitořiti. Jest velmí hašteřivá a krve
žíznivá, přece ale velmi užitečná. Ustavičným sbírá
ním hmyza Čistí naše zahrady. Má podivnou vlastnost
straky; sbírá totiž lesklé předměty a schovává si je
ve skulinách. Hnízdí v datinách a mívá až 10 mláďat
i více; ačkoli dvakrát do roka sedí, přece není po
měrně příliš hojná. — Roztomilou jeji dražkon jeet
modřinka, pro svá blankytná křídla a ocas tak na
zvaná. Toto pěkné zbarvení a menší tvar snadno ji
činí poznatelnou. Je jako předešlá velmi kratá. [ vlastní
své družky, jsou li churavy, abije a krov jejich atřebá.
Jiných ptáků nesnese, jinak velmi užitečná. V zajetí
krotne a stává se svým přítulným chováním velmi
milou. — Ještě menší ptáček v této čeledi je babka
či sýkora lužní. Není tak pestře zbarvena jako pře
dešlá, Barva peří této uýkury je více hučdá, spodina
bílá. Volí ku přebývání místa vlbčí, zvláště kde je
hojnost vrb, v nichž ponejvíce hnízdí. Je oproti pře
dešlým dobromyslná a mírná. Má také jako všechny
sýkory před dravci veliký strach, přes to ale vrhá se
divoce se všemi ostatními různými svými kolegyněmi
Da sovy, jakmile se za dne někde objeví. — Podobně

jako tato je zbarvena jiná pao s ladnou chocholičkou na hlavě, odtad parakářka zvaná. Vyskytaje
se a nás daleko řidčeji než ostatní. Má muoho ne
přátel a podlehá snadno neblabým vlivům přírody.
Žijí nejraději v dražinách a mají se vespolek velmi

rády. — Nejmenší sýkorka je uhelníček. Šedomodrý
ptáček s černou hlavou. Hnízdí velmi Často i v opo
štěných děrách myších a krtčích. K těmto druží se
zvláštní drah sýkorek, mlynařík nazvaný. Má barvu
černobílou a ocas velmi dloubý, proto ji lehko
známe. Nehnízdí v dutinách, ale staví si umělé hnízdo
v podobě vejce na stromě a v křoví. Maličký tento
ptáček má až 15 vajíček. Vzácnější draby jsou u nás
moadivláček a sýkora voasatá u jen tam, kde je hoj
nost rákosí a sítin. Všecky tyto droboanké ptáčky
odporoučíme vřele ochraně dobrých lidí před nezdárnou
mládeží a kočkami, které je i pacičkou z děr vybírají.
Nad to podléhají zvláštní epidemii, která je nemilo
srdně kosí. Oto.

(Zasláno,
Vkladatelům a vůbec věřitelům

Sv.-Václavské záložny v Praze!
Kuratoriam podepsané činí tímto ku všem vkla

datelům a vůbec věřitelům Sv.- Václavské záložny
v Praze v likvidaci veřsjné vyzvání, aby mu do 16.
června 1906 oznámili, zdali jsou ochotni na úplné
vyrovnání svých pohladávek proti řečené záložně 8 vo
škerým příslušenstvím přijmoati hotových 250/, toho
zbytkového obnosa, jaký jejích pobledávky vykazojí
po slevách jiš učiněných a bez úroků od 1. Července
190%aneb, byl-li vklad později učiněn, ode dne vklada
jdoucích a beze všech útrat soudních a mimosoudních.

Kdo k tomu jest ochoten a chce ve své nabídce
státi v slova až do konce července 1905, ohlásiž to
nejdéle do 16. června 1905 ua podepsané Kuratoriam
v Praze, palác hraběte Lažanského, dopisem poštou
zaslaným, v kterém výslovně a zřetelné musí býti udáno:

1. číslo vkladní knížky a na čí jméno zní,
2, zbývající obnos pohledávky po srážce slev

učiněných a bez shora uvedených úroků a nákladů,
3. prohlášení, že podepsaný jest majitelem této

knížky a ochoten za 250, vyrovnání ponechati ji Kura
toriu, bude-li mu tato částka do konce července 1905
vyplacena,

4. okolnost, zdali pohledávka byla zažalována,
kterým právním zástupcem u na jakém jmění zálo
ženském jest exekučně zjištěna,

6. vlastnoruční podpie a adr.seu přiblášeného
majitele knížky.

Každá zvláštní výbrada, kterou by hlásící se
věřitel připojil, každé omezení naproti shora uvede
ným podmínkám bude pokládáno za záporné problá
šení a nebude na tekové přihlášky vůbec přihlíženo.
Nepřijímají se také žádué jiné nežli poštvu učiněné
přiblášky, zejména nelze pro nedostatek pomocných
sil přijímati žádné přihlášky osobní. Na žádnou při
blášku nebude odpovídánu zvlášť, nýbrž vylídí es
všechny opětným veřejným prohlášením Kuratoria
v novinách.

Dle toho, kolik přihlášek se stane, a sdali po
stačí k úplnému vyřízení této záležitvsti, ačiní Kara
torium opatření své a sezná-li toho možnost, provede
v měsíci červenci 1903 výplatu u pokladny zálošny
„Důvěry“ v Praze, palác hraběte Lažanského.

Při výplatě té by musily Koratoriu býti ode
vedány knížky vkladní Sv. Václavské záložny a u těch
věřitelů, kteří pohledávky své soudně vymáhali, krom

toho také dle exekučního řádu předepsaná ověřené
Karatoriu svědčící postupní listíma a příslušné opisy.

Na bližší vysvětlení akoe této ovádí Koratorinm 
následující:

-Dle nálezů soudních znalců, kteří sestavili bi
lanci záložny na den 15. září 1904,jeví seDekrytý
schodek okrouble 4,400.000 K. Schodek ten měl by
býti hražen členy záložny solidárně račícími, avšak
dle zkušenosti v tomto směra nabyté a dle vlastního
posudku znalců nelze na takovou úhradu nikterak
počítati a to ani ve zlomku takovém, který by stačil
k úbradě značnější. Jmění záložny jest exakacemi vy
čerpáno, takže Kuratoriam maví vkladní knížky po
kládati za bezcenné. K 250, zaplacení tohotoschodku
bylo by zapotřebí okrouhle 600000 K. Karatoriam
nemá sice tou dobou této částky k disposici, poněvadž
fondy jím sebrané až na nepatrné více méně podmío
kami vázané obnosy vyčerpány byly dosavadními, ku
snížení původně daleko vyššího schodku čelícími akcemi.
Nicméně chová Kuratorium odůvodnénou naději, že
by se mu podařilo po tolika obětech v této věci již
přinesených ještě i tuto částku opatřiti tenkrát, kdyby
se nabylo přesvědčení, že se tím nadobro odklidí ne
blahá tato záležitost.

Kuratoriam veřejnou vybláškou v novinách
oznámí, zda-li k výplatě dojde a byla by výplata ta
provedena v červenci 1905.

Kuratorinm smí doufati na opatření potřebné
sumy jen tenkráte, když se interessenti 6 vyrovnáním
tuto nabízeným spokojí. Proto pokládá za avoa po
vinnost výslovně na to upozorniti, že kdyby ať pro
nedostatek ochoty se strany věřitelatva, Či z jakých
koli jiných důvodů ku provedení toboto posledního
pokusu vyrovnacího nedošlo, budou prostředky, které
by se do té doby snad opatřily, pro věřitelstvo a aa
pační akci vůbec ztraceny. V tom případě hodlá též
Kuratorinm složiti své fankce.

Kuratorium
pro sanování Sv.Václavské záložny v Praze.
Dr. Mikuláš Karlach, Vojtěch Jos. brabě Schoenborn,

předseda. místopředseda.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 13. května 1v05. 1

hl póeniceK 16.80—1650, síta K 10'30—10'70, ječme
meK 11:20—00'00,ovsa K 800—8-30,prosaK0000
—00*00, vikve K 13900—15800, hrachu K 2000
—26:00, čočky K 3600-40-00, iahel K28 00—00*00, krap.
K 20:00—40'00, bramborů K 740—000, jetelového
semene červeného K 00:00—00'00, jetelového somene
bílého K 00*00—00'00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 36-00—140-00,lněného semene K 18:00—2100, 100
kg titných otrub K 14'00—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 18-50—00'00, 1 kg másla K 296—000, 1 kg sádla
vepřovéhoK 180—0'00, 1 kg tvarobu K 060—000,
1 vejce K 0-08—0'00, 1 kopa zelí 00'00—00-00, 1 kopa
petršele K 10'00—12'00, 1 kopa kapusty K0 00—0'00,
1 hl cibule K 12-00—14'00,1 kopa drob. zeleniny K
1:00—2:00, 1 pytel mrkve K 6:00—100, 1 kopa cerele
6-00—10'0, 1 kopa salátu 2:00—6:00, 1 hl jablek 00'00
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 19. měs. května 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 190, žita 179, ječmene 20, ovsa,
189, prusa —, vikve 3, bracha 2, čočky 2, máka
—, jshel —, krap 3, jetelového semínka 1'/,
lněného semene ':'/,. %.) Zeleniny: petržele 52 kop,
kapusty — kop, cibule 4 hl, drobné | zeleniny
92 kop, mrkve 9 pytlů, cerele 52 kop, brambor
164 hl, salátu 125 jkop. 3) Ovoce: jablek — bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 6 kusů, podevinčat 396
koců, kůzlat 11 kaeů.

Listárna redakoe.
Z Humpolce. Pro nedostatekmísta až příště

dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice chyběti. —

Žádejte výhradně Jen původmí be
Učky se jménem -»Kathreiner«a nikdy

; nekupujte zbožíotevřené(vyvážené).
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Akciový kapitál K 2,000.000-—
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PRE“ Založeno roku 1868.

— Z
iMalbu |
: kostelů,
| malby

dekorační,
> facadní

| a treskové
3allm)

l

provádí přesně dle moderních

požadavků, s uměleckým při- |

R
hlížením k příslušnému slohu

|| Anlonín OhLOnba
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

AVANA

o

zaručeně co nDej80
lidněji a nejvkusNábyteki:

dilnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční aplátky od
Sti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkar« č. 303,

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
Wc? umělecký závod 80

90 Chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 812—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křížové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,
spovědníce, křtitelny,konsoly, , lustry, pul

tíky dy dle v, onelů,řezanére mcená oěrasy,premie, fotografie a diplomy nábytek a
růsné předmětyhodící se kadárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož 1 veškerých praci

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v Čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

"PrmíKrálováhradské8
o První Královéhradecké
Omarnía vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, pro dámy v pátek

celý den.
Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.
Ep*> Lázně vanové denně. jjj

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka
majitel lázní.

OOOOOOOOOOODOO00

Krásný byt
v parteru

3 velké pokoje, kuchyň jasná, předpokoj
s balkonem, příslušenství, pod jedním uza

vřením; lázeň v domě.

Eliščino nábřeží č. 322.
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První česká akciová |
společnost továren
na orientalské cu

krovinky a čokoládu *

- na Kr. Vinohradech, |
7 dříve A. Maršner. ,

—
. Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třida

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra. bronzu a ji
ných kovů

všelsiině v ohnizlacené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nei
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

se vykázati čenými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků

odporučuje sc tedy k zakoup ní a opravě kalichů,
monstranci, ciborií, relikvií

Ú ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp. luceren. Instrá. kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cidkálů, schránek na Nejavětější, patenekaud. co nejvíce.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovuná firma)

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

z| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
= svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
| všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.

3 Cenníky, vzorky i roucha hotová na nl:
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se na požádání franko zašlou.
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Telefon č. 17. Psací stroj.



Poděkování. i Poděkování.

Ve chvílích těžkého utrpení našeho při nemoci a úmrtí milo

vaného syna, bratra a švagra pana

zmírniti.
jsou mi milou pohnutkou, abych wšem,
kdož nám ovou soustrast projevili, pohřbu

1 02 P oe zúčastnili a po Čas nemoci zeonulé

uciivý SDUJ M účastí ovou nás těšili, vyslovil touto
všem příbuzným a známým, kdož přátelským a láskyplným nctěním | cestou
památky zesnulého, zúčastněním se pohřbu, věnováním skvostvých 0 :
věncůa kytic,jakož i osobnímia písemnýmiprojevyúčastsvou srdečné díky.
nám vyjádřili

V Hradei Králové, v květnu 1905. V Hradci Králové, 16. kvčtna 1905.

ŽofieSkuherská, | Karel Halounek.
matka.

I pokládáme za milou povinnost vysloviti
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lze objednati

v prvním královéhradeckém
knihkupectví a antikvariátě

Bohdana--|
Melichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání

zaručeno.
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Kdo zvykl si pítl kakao, zkus ve
vlastním zájmu novou známku

Jana Hoffa

NANA
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které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž

velmi! lehce se stráví.M

Á Kandof-Kakao D6
E máještěprotivšemostat

P L nímdruhůmkakaaturoz- | pa
ŠÍ )E, E hodnoupřednost,že je při Založeno1853.

ZL Ž nejjemnější chuti m „Ú © Provedenopřes00, oltářů a Božích= 1 hem levnější a spo- VK 7 „O

:K Ť jenoPoe se sladem,©V JA Nejlepšídoporučení.
je zároveň velmi výživné.

Jediná zkouška s Kando-Kakao stačí, še ce ho stále přidržíte. PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

Balíčkypo 1/4kg 90 se „ umělec. závod sochařský a
> 2450 > zm ukořen. řezbářský pro práce kostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.
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Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král



Číslo 22.

Háckel 4 erangeioký SYAZ
protestanté a křesťanství.

(14) Kdo je Háckel? — Je to professor
v Jeně, jebož jméno i náš list nejednou vy
slovil a jehož knihu: „Záhada světa“ naši re
alisté do češtiny přeložili, aby tu naši mladou
intelligenci, jak se řiká, dorazili. Háckel směje
se písmu sv., evangelia jsou mu bájkou, v osob
níbo Boba a nesmrtelnou duši nevěří; je to
darvinista, který vykořisťujedescendenční the
orie k protikřesťanskému světovému názoro,
stavé svou trojici pravdy, dobra, krásy proti

postní víře křesťanské.Tento muž měl v Berně dvě přednášky, z nichž vyzírala zapřisáhlá
zášť proti každému náboženství, zvláště ale
proti katolické církvi, čili jak on praví, pa
pismo. V předváškách těch poukázal mezi
jiným na knibu učeného jesnity Wasmapna,
ovšem jen tak dalece, aby mohl, jak to dělají
všickni jeho druhu, uděliti šŠtuleckatolicismu,
jemuž se směje, že teprv nyní uzavírá kom
promis s vědou, když již celý svět se o lásce
jeho k vědě přesvědčil. Neporozaměl totiž
knize Wasmannově a myslí, že jesnita je dar
vinistou. Proti tomu se tento ovšem ohražuje
a odpovídá Hůcklovi vtipným otevřeným listem,
v němž matematicky dovozuje, že p. professor
žádným moniston, jak o sobě praví, není, nýbrž
atheistou. „Pojmenujeme-li Boha písmenem a,
svět pak písmenem Ď, je podle vás, p. pro
fessore“, píše Wasmann, „a—b. Odečteme-li
pak a— d, co zbude? — Nula; proto váš mo
nismus je jen zastřený atheismas.“

Moblo by se vším právem očekávati, že
takového člověka bude nejvyšší autonomní
představitel protestantismu —| evaogelický
bund — který přece má positivní křesťanství
hájiti, potírati, aneb aspoň ignorovati. Ale
chyba lávky! Kdyby Hůckel mluvil proti pro
testantismn někde v Kolíně, vrhl by se naň
bond dozajiste, jak to dělá pří podobných
příležitostech, ale že útočil v Berlíně proti
papežství, za to dostal nejen evangelickou ab

>FEUILLETON.
Byl lásky čas.

IN.

Professor Šarda zpytavě obracel lístečky zá
pisníku; mezi studenty nastalo hrobové ticho,
ticho takové, jaké zavládne mezi lutristkami před
vyvoláním nových »numer«. Každé zašustění listu
řezalo do srdce Karlova jako broušený nůž. +Ti
cho všude; co to bude, co to bude?«

A bylo velice zle; Šarda - bezohledně Kar
loušovi stojícímu poníženě u tabule dokazoval, že
szemské rotacie pranic nerozumí, že by dle jeho
výpočtů země se přilípla nejdřív k Saturnu a pak
k Neptunu. Vyrýkal káravě, že věnoval včera
Karlouš velikou pozornost zcela jiné rotaci, jinému
kolotání a otáčení, než jest kolotání naší zeměkoule.

Doma začal ke všemu ještě Květouš dekla
movati: »Vidíš, už tě obmyslil Šarda presentem,
s kterým se sotva před holkami pochlubíš. Ten
hle podar sotva si na krk tak sobělibě pověsíš,
jako včera tu mašličku, s níž jsi se tolik mazlil.
— A nepovídal jsem ti, brdino achajský, že tě
před půlnocí z věnečku nedostane aní policajt?<

»Prosím tě, už nechej toho kázaní«, odpo
vídal sklíčeně Karlouš; »Šarda mi přece sám za
zpíval takový koncert, že budu míti té jediné me
lodie plné uši na celý měsíce.

»[nu, já tí jen chci připomenout, jakého jsi
dělal včera rytíře, jak jsi před mýma očima stat
ně šermoval mečem pevné vůle, zaříkaje se, že
jím přetneš po dvou hodinách všecky nitky -sa
lonních lákadel. Svou vlastní Čest jsi dával do
zástsvy a — zbytečné jsi prozradil, jak chatrnou
cenu měla tahle záruka. — Milý brachu, Hektor
byl statnější hrdina, ale když uviděl Achillea,
ztratil kuráž a utíkal před ním jako posedlý, ač.

S
soluci, ale páni stiskli mu vděčně ruce, na
zvavše ho pravým a nefalšovaným protestantem.
Zase jednou našly se dvě krásné duše, objaly
se a tak hned se nepostí, Nevěrcem může
Hůckel býti, může se smáti i tomu zbytečku
z křesťanství, jejž evangelický svaz ještě drží,
padává-li jen statečně papeži a katoltetví. Páni
to beztoho s tou vírou přísně neberou a tak
je Háckel vlastně jejich a oni jsou Hácklovi.
Orgán jejich, berlinská „Rundschan“, píše:
„Háckel vidí v knize Wasmannově změnu
v názorech katolictví, smíření se papismu
s vědou. Třeba bychom my to optimistické
stanovisko nesdileli, přece musíme mladému
starci v jiném ohledu s ploým srdcem při
svědčiti, že učinil tak podařený útok proti
nitramontanismu a jeho nohsledu — vládní
straně německé, a když vyčetl této duševní
lenost, zahřměl sálem hřmotný potlesk na
důkaz, jak to působí, když někdo promluví
silné slovo proti nejtemnějšímu bodu moder
ního kultarního života. Když poukázal na oej
starší dceru církve — Fraacii — jak tato pa
novačnou svou matku z domu vyhodila, vzbudil
v poslocbačstvu nekonečnou veselost. Podivno,
v tomto okamžiku stál ta Hůckel, aniž by toma
chtěl, jako pravý a nefalšovaný protestant. Za
jeho svatý, epravedlivý hněv masil ma raka
stisknonti i ten, kdo jinak 8 tímto npíračem
nebe — Himmelstůrmer — úplně nesoohlasí,“
Tak oficielní orgán protestantů v Německa a
jich největší organisace — evangelického svazu.
Jak viděti, páni na fráze nejsou cbudi a hlavní
věc — jsou veseli. Dcera vyhodila z domu
matku, to stojí již za to, aby páni zapomněli,
škodolibost že není žádná křesťanská ctnost,
ale vlastnost nezvedených chlapců a špatných
lidí. Svoji k svému; evavugelíci našli Háckla
a ten jim v jejich náboženských zmatcích po
může na nohy. Věří-ii jedni v božství Kristovo,
jiní nikoli, jaké je jediné východiště? —Háckel,
athoisemas a s tím to také v Německu skončí.
Na tom nic nezmění ani sám císař se svým
vážným křesťanským názorem, tím méně jeho
skoro pobožné řeči. Protestantismus nosí zá
rodek smrtelné nemoci v sobě a ty růžové líce,
jaké mu namalovalo na vrcholu své moci sto

koli věděl, že má Achilles rychlejší nohy. Měl
s's na to vzpomenouta.

Karel se rděl hněvem, Květouš dovedl tak
řízně cuchati jeho sobělibost! A co odpověděti?
Vžjyt má vlastné kollega pravdu. Prachanda po
kazil si u Květouše poslední kousek reputace; ale
rozhodně si reputeci před zraky suchého kollegy —
filosofa něčím napraví, aby si zachoval aspoň kou
sek respektu před spolubydlícím. Zatím raději
spolkl hořkou pilulku a. znovu se. trudně
zamyslil. Náhodou jeho zrak padl na huňstého
psa čokla, který se líně pod stolem provaloval.
Oč je líp tomu čtvernožci než hodné studované
mu člověku! To zvíře nestará se o nic, nepřed
vídá žádných strastí; když se nají, jest úplně spo
kojeno. A při téhle ponuré (filosofii Cukla náhle
do hlavy Karloušovy zvláštní myšlenka. Oko mu
škodolibé zasvítilo. — Počkejte vy, bolky, vy ru
Šitelky studentského klidu! Karel vám zaplatí dle
zásluhy tu pečeni, již jste mu včera upekly a
kterou on dneska musil snísti. Pryč od dívek!
Rozbodný boj proti niml Všecky mosty, jež by
ještě k dostaveníčkům vésti mohly, strhat na ráz
Taková hesla bouřila v hrudi mladého junáka,
který ocitnuv se za větrem, mimo dostřel, — měl
zase proti pokušení kuráže dost a dost. Ano, dá
neklamný, rozhodný důvod, že o dívčí společnost
nestojí.

. +
*

Odpoledne téhož dne potkala Máry Korál
ková Toničku Šťastnou a hned se ptala s usmě
vavou lící: »Jestli pak ví, Toničko, novinku ?«

»Co bych já mohla vědět? Řekla mi sama,
co ví«, vyzvídala nedočkavě Tonička.

vinu že si pan Prachanda ztropil dnes šel
movský kousek, odpovídala Máry loudavě,

»A co — co vyvedl?« přešlapovala netrpě
livě Tonička,

Máry polkla slinu a pokračovala zase zvole

Jnserty se počítají levně,

Obmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XI

jící císařství, nikoho neoklamou. Papismus
stojí sám a udrží se svou vlastní vnitřní silou,
třeba protestanti a nevěrci poukazovali sebe
více na známky jeho rozkladu, kdežlo prote
stantismus trvá, dokud neskácí se hlavní jeho
sloup — prašáctví. Ve Francii dcera matku
z domu vyhodila, ale ta matka je ještě dost
zdravá a silná, aby si svůj chléb vydělala;
hůře by bylu, kdyby za Vogesami vyhnal
z domu pán děvečku. Ta by, ač mladá, jinde
složba nenašla, protože k práci není.

Spojojt-Ji se protestanti s lidmi tobo druha,
jakým je ačený atheista Hickel, dokazají, že
potřebají proti katolické církvi pomoci a že
tato jim je dobrá, ať přijde odkudkoli; kato
líkům neuškodí, ale do svých řad zanesou
zmatek a zárodek k rozkladu. Háckel a po
sitivní víra je tolik, jako zápalka s prachem.
Jako nikdy neuškodilo katolicísmn, kdykoli
se špatných katolíků zhostil, tak neprospěje
protestantismu, jest-li hnutím „los voa Rom“
pár tisíc takových padavek získá, neboť to je
samý materiál pro bácklismuas.To prozíraví pro
testanté nahlížejí a ortodoxní „Kreuzzeitung“
žádá, aby se k Hůcklovi zaujalo určité sta
povisko. To si počká! Evangelický band mlčel
v případu Fischerově, evangelický bund ne
promlavil v zápase o apoštolské vyznání víry,
evangelický band bude mlčeti i nyní. Aspoň
připraví se tak o poslední Špetku vážnosti
všech pravověrných protestantů, an dokazuje,
že mu neběží dokouce vzdor své pěkné firmě
o hájení zájmů křesťanství. Ostatně ať se páni
perou! Kdybychom k tomo byli naladění, mohli
bychom zase my býti veseli.

Volné listy.
(Bourgetův „Žák“.)

(8) Hned předem pravím, že k tomuto
článku jsem mravně přinucen. Důvod mravní
závaznosti obsažen jest v rozmluvě, kterou
jsem měl nedávno s jistým intelligentem. Hovo
řili jsme o nynějším postavení katolické církve,
dotkli jsme se literatary a v ní jinen slavných—
ne: »Snad ví, Toničko, že pan Stébla. u něhož
Prachanda bydlí, má černého pejska. Nu, u dnes
pobíhala ta potvůrka po ulici tolik vyparáděná;
celá ulice se sbíhala a všecko se smilo té jeho
parádě«.

»Ach jé, a co to ten pejsek na sobě měl ?«
»No — měl na krčku navěšeny kotillonky,

které dostal Prachanda od tanečnic ve včerejším
věnečku«. Tohle dodala Máry se škodolibym gu
stem a zasmála se nahlas,

»Táák? Ten ničema! Tohle je pěkný kom
pliment za naši pozornost. Toto je hotové lo
trovství«,

»[nu, která je do Prachandy celá zblázněná,
už si musí nechat něco libit«, kousala Máry; -já
bych takovému větroplachoví dala v plese vždy
cky košem«. Tak dělala zubatá a nažloutlá Máry
z nouze ctnost; měla veliký dopal, že o ni Kar
louš ve věnečku ani nezavadil, a tak si ulehčila
nyní aspoň škodolibým potýráním své družky na
krásu šťastnější.

»Kdo by to byl řekile pokračovala Tóny
v roztoucím rozčilení| »Zdálo se, že jest ten ha
nebník tak elegantní, uhlazený, ale zatím jedná
hůř než pasák«.

»Přeju dobré zažití, na zdar«, zazubila se
Máry a již rychle odšustila potýrat jiné hezčí s0
kyně.

A nastalo ve městě veliké lkání i radování,
Kluci se honili za vyšňořeným čoklem rozmoklým,
blátivým sněhem tak dlouho, až pevně připjaté
ozdůbky na krčku čtvernožcově byly celé zablá
ceny a znetvořeny k nepoznání. A ještě horší
rmut než na těch kotilloncích uhostil se v srdci
uražených krasotinek. Hezčí holky plakaly, některé
pomýšlely na pomstu, u ty, které k vůli méně
vábnému zevnějšku ve společnosti Karloušově nikdy
svého srdéčka nezahřály, vysmívaly se uštěpačně
postiženým družkám. Fanynka zbledla po nešťastné
zprávě jako vosk a pátrala úsilně, zda mezi po=



spisovatelův a konečně přetřásaji jeme povahu
a směry v současné filosofii. Mezi spisovateli
zastavili jsme se u Bourgeta a jeho „Žáka“ a
můj známý8jistou ironií otázal se mne, co
soudím o této knize velkého francouzského
spisovatele. Odpověděl jsem, že základní my
šlenka v „Žáko“ jest vysoce nmravňující. „Aj,
aj,“ odpověděl můj známý se zřejmým podive
ním v oblščeji, „tak přece jeden katolický kněz,
který knize porozaměl a který neztotožnil se
8 odsouzením knihy se strany katolické.“ „Ni
koli jeden“, odpovídám, „jsem přesvědčen, že
tak soudí každý katolický kněz, který knihu
důkladně přečetl a vážně promyslil. Váš úsudek.
pane, ukazuje, že i vy podlebáte astálenému již
zvyka, chybu jednotlivce podkládati v kato
lickém životě všem ostatním činitelům.“ „Při
pouštím“, opáčil, „že ve směru vámi nazoače
ném mnoho se přehání, ale i vy v katolickém
životě nejste na tomto sevšeobecňování bez
viny. Sledaji se zájmem hnatí myšlenková a
podrobné projevy jejich a přesvědčil jsem 80
často, že různé kotrmelce proti rozumu, zku
Šenosti, často i na úkor církve a náboženství
ve vašem katolickém táboře spáchané, nedošly
ibned zaslouženého odmítnutí. Můžete mi na
mítnouti, že se tak děje i mimo život kato
lický, ale námitka ta by nic neznamenala vzhle
dem k tomu, že dle mravní povaby katolictví
máte býti vzorem jednání. Nedivte se pak, že
proti vám jest sevšeobecňováno vše, co má
jakoukoli úbsnu a co bylo některým z vašich
příslušníků způsobeno. Pravým jménem říká
se tomu duch oficialismu. Příklad takových
povážlivých nedopatření máte hned na Bour
getovu „Žáku“. Kdepak křivé mínění o knize
té bylo opraveno? Považte, co jest katolíkův
a kněží, kteří kniby nečetli a kteří za směro
datný přijali úsudek, formulovaný ve vlastních
řadách, považte, jaké mínění tento pochybený
úsudek působí o vás v inteligenci.“

Rozmluva tato vzbudila a utvrdila ve mně
rozhodnutí, několika řádky přispěti ku pocho
pení knihy. Mluvím o pochopení. „Žák“ Bour
getův psán jest filosoficky, každá stránka žádá
hlubokého přemýšlení, myšlenky šŠinouse zhuš
těně a jsou spjaty silnými skobami logiky. Jest
to kus života, ba jest to ve svém způsobu
život celý, na jehož celku nedá se nic zlepšo
vat a nic měnit. Počne-li čísti čtenář takovou
knihu bez zájmu, znuděn neustálým přítokem
problémů, počne listovat, tu a tam něco zachytí,
což ovšem bez spojitosti k ostatním částem
snadno opodstatní konečný úsudek o škodli
vosti nebo bezvýzoamnosti knihy. Víme, jak se
takové knihy čtou. Kniha Bourgetova musí se
studovat přes to, že jest nazvána románem.
Jest v ní vysloven přesvědčivý a vážný protest
proti deterministickémau materialismu, a De
řeší Bourget tento světový názor vědeckým
rozborem, důkazy a protidůkazy, nýbrž ne
úprosnou důslednosti životní, jakou tento vě
decký směr má v zápětí u toho, kdo jej přijal
celou svojí bytostí, kdo k němu přilnul jako
k nevývratné pravdě. Jest to vlastně přesvéd
čující pokus. Jako fysik za jistých podmínek
při pokasech vyvodí určitý výsledek, tak i

O
haněnými důkazy přízně se nalezal i její kotil
lonek. Ale nedověděla se nic. Kdepak! Hoši, kteří
se nejdříve pejska ujali, neměli pro podrobné zkou
mání pestrých cetek mnoho smyslu a když i starší
lidé vyběhli se podivat na pouliční rej, tu již vi
děli pouze trochu neforemných hadříků. Umáče
nému bafankovi sňal Karlouš ihned cetky s krčku
a vhodil je se zlomyslným uspokojením do kamen.
A tak ani zvědavost jiných dívek nemohla býti
dostatečně upokojena,

Zamračený Květouš sám se usmál, když viděl
účinky masopustního kousku Karloušova. Prohodil
vesele: »Ty's, Karle, dělal dosud komedie dost
a dost, ale bylo to obyčejně na tvoji škodu; ale
tenhle komediantský kousek jest přece jenom zne
mením, že máš někdy aspoň trochu — rozumu. Po
tahové veřejné demonstraci aspoň bude po poku
šení; je pro tebe rozhudně prospěšnější pověsiti
tucet kotillonků na pejska než si pověsil tucet
holek na krk.«

vAspoň teď budu mít pokoje, odpovídal ku
rážný rytíř, »jiného ty všecky bolky ani neza
sloužily.« Bylo mu u srdce tak teploučko, líp, než
kdiby před ním sama Fanynka s nejsladším vy
znáním na kolenvu klečelu.

Rozumí se, že o bezohledném činu Prachan
dově dověděl se j professorský sbor. Pánové se
srdečně zasmáli. Ve sborovně se Šarda ušklíbl a
zahovořil: «To jsem si fakticky nemyslil, jak sc
ten Prachanda holkám pomstí za tu dvojku, kterou
k vůli nim dostal. Já fakticky soudím, že bude
teď pilněji psáti domácí úloby než milostná pse
níčka, Nu a potom ho aspoň potěší víc dosteve
níčko se mnou než s nějakou večerní panenkou.
Fa*ticky — tohle byl originální nápadla

A Karel opravdu teď studoval tak pilně, že
morous Květouš ani jednou se nemusil vytasiti
s kárnými slovy.

Ale pokoje Karel ještě neměl. Fanynka se
nemohla spřáteliti s myšlenkou, že by otevřený
boj Prachandův platil také jí. Myslila si, že svojí

Bourget za jistých podmínek přijatých zásad
dovodil výsledek mravní. Není tedy dosti říci,
jako to učinil překladatel, Ew. z Čenkova, že
Boorget napsal „Žáka“ za účelem probazení
lásky, poctivosti a nadšení v mladém, inteli
gentním muži. Bourget řekl více, on mladým
inteligentním mušům ukázal, še moderní, tolik
velebený a okuřovaný materialistický determi
Diem všechna poctivost, nadšení a mravnost
v základech spaluje. My musíme hleděti na
„Žáka“ tak, jak chtěl spisovatel, musíme vnik
nouti v ústrojí knihy, ve vznik a rozvoj a sle
dovati pochod myšlenkový za vyšším účelem
společenského studia. „Žák“ Bourgetův jest
totiž jednou z těch knih, které se nemohon
Posuzovati jako dílo samo o sobě, nýbrž ve
vztaho, jenž ji pojí ku povaze doby, čtenářův
a národa. Nepřijímá v sebe toliko myšlenky
přítomné doby, nýbrž rozebirajíc je, působí
na společnost zpět a podmiňuje myšlenky jiné.

Krátký obsah „Žáka“ jest: Mladík Robert
Greslou četl knihy filosofa Adriena Sixta a
přijal zásady jich za pravidla svého života.
Knihy učencovy: Psychologie Boha, Anatomie
vůle a Theorie vášní jsou knihy čistě deter
ministické. Všechno v nich jest jen samé ačí
tání a odečítání. „Vše jest nutností v životě
hmotcém a v duši naši — i ten klam náš, še
jsme svobodní. Každý výkon jest toliko sčítá
ním. Říci o něm, že jest svobodným, jest totéž
jako tvrditi, že jest v souhrnu více než ve
sčítaných živlech. Pojem Boha jest psycholo
gický klam. Kdybychom znali skutečně rela
tivní stav všech zjevů tvořících přítomný svět
— mohli bychom od nynějška vypočítati 8 po
dobnou jistotou jako hvězdáři den, hodinu, vte
řinu, kdy na př. Anglie opustí Indii, kdy Evropa
spálí poslední kus uhlí, kdy ten a ten zločinec,
ještě nenarozený, zabije svého otce, kdy ta a
ta báseň ještě nepočatá bude stvořena. Budouc
nost se zakládá v přítomno jako všechny vlast
nosti trojúhelníku se zakládají v jeho definici.“
„Mahomedánská víra v osud“, poznamenává
Bourget. „neprojevila se s rozhodnější arčitostí.“
Mladík Robert Greslou praví k svéma mistra:
„Ne, pane, nevíte, čím nám jste, co cítíme při
četbě vašich spisů. Vy jste oním, jenž všechnu
pravdu v sebe přijal, v nějž možno věřiti.“
Gresloua, jednajícího dle zásad svého mistra,
líčí Bourget jako největšího padoucha a mrav
ního ohavu, jenž pří veškeré své podlosti ne
chápe, že jedná špatně, naopak jest přesvědčen,
že jeho činy jsou dobré. Dle svého mínění vtě
luje v sobě zákon veškerého života, jejž odkryl
jeho mistr, filosof Sixte.

Robert Greslou, prosáknatý ideami svého
mistra, byl přijat za vychovatele a učitele v ro
dině markýze de Jussat. Hned při vstupu
v nové společenské prostředí měří a odvažoje
všechny zjevy vědou, mimo niž jiné vědy ne
uznává. Sotva že se ohřál, pojímá úmysl svésti
dceru svého chlebodárce a užívá při tom všech
rafinovaných prostředků, jak je vyčetl v kni
hách svého mistra. Spřádá vypočítavé a pod
loudně síť kol ubohé dívky a, juk sám se
karakterisoje, krouží nad obětí jako dravý pták.
Svědomí, vypěstované jeho zbožnou matkou,

úlisností a hezkou tvářičkou zvítězila nad Karlem
tak dokonale, jako Šárka nad Ctiradem. Jak tomu
elegánovi při tanci oči radostně hrály, jak něžně,
roztomile s ní hovořil, až srdéčko tálo! A že by
po tolika zdvořilostech byl schopen takového hrub
ství? Rozhodně nikoli, byl podmaněn a. jistě
pouta tolik růžová posud drží jeho srdce v za
jetí. A že si s ní nesmluvil dosud žádného dosta
veníčka? To je tohol Možná, že měl nedávno
k vůli takovému vyražení ve škole opletání. Jenom
se bojí, to je to celé. A poněvadž jí po tanci
s Karlem jiné známosti valné zevšednély a i při
nejrůznější filosofii o Karlovi jí byla nějak dlouhá
chvíle, rozhodla se, že sama něčím dodá Karlovi
kuráže k pokračování v milostných stycích. A toto
rozhodnutí bned zplodilo také určitý, romantický
plán; a byl to tentokráte plán společenskou eti
ketu valně porušující. Jsou-li mezi hochy rozpu
stilci, najdou se leckdy uličnice i mezi ženskou
mládeží. A Fany odhodlala se ze zoufalství nad
dlouhou chvílí k útoku značně smělému.

Když jednobo dne učil se večer Karlouš lu
štiti záhady logarithmických tabulek, zvedl na
jednou od osmerkové knížky překvapeně hlavu
s němou otázkou: Kdo to (uká venku na našem
okénku? Ale nedal se příliš vzrušiti. Jest to bez
toho ten rozpustilec Frantík Nových; ten někdy
fukává kollegům na okno a než se vzpamatují, už
zmizí za rohem jako pašerák. Takové hlouposti
už přestávají být vtipem.

V tom vkročil do pokoje Květouš. »Právě teď
obdařil bláznivý Franta svojí pozorností také byt
náš,= svěstoval příchozímu Prechanda. »Taky u
nás si zafuksl na okno —uličník, Ty's ho beztoho
potkal ?«

»Fanouše? To právě ne; ale za to jsem
potkal jistou Fanynku. Šla právě směrem od na
šeho bytu. Že to ta větroplaška Cukala sama! Ni
koho jiného jsem na ulici nespatřil.«

»Ale jdi, taková nóbl holka by vyváděla tak
divné skotáctvíle

častěji úzkostlivě se v něm sice ozývalo, ale
bned sase bylo umlčeno přesvědčením, že činy
jeho jeou důsledkem nevývratné vědy, která.
Derozeznává mezi neřestí a ctností. Pe skleslých.
a znovu posilněných nadějích napsal dívce list,
ve kterém se s ní loučí a projevuje úmysl se
otráviti, ježto prý nemůže snésti, aby 80 do
stala maži jinému. Dívka rozčilená vstoupí
v noci do jeho jizby a vyznavši mu úplně svou.
lásku, navrhuje, aby amřeli oba společně.Mladík
projeviv souhlas, dosahuje akojení svých chtíčů.
Nato však zahořel láskou k životu tak, že slib,
pod jebož zárukou dívka se mu oddala, zrošil
a použil všech výmlavných důvodů k tomu
cíli,aby radějis nímuprehla.Divkav dlouhém
mlčení přemýšlí, až konečně vrhnuvši mu ve
tvář názvy: bídáko, zbabělče! odchází do své
komnaty. Uvažojíc, že za takového stavu ke
svatbě její s přítelem bratrovým dojíti nemůže,
rozhodne 8e pro sebevraždu, ale před činem
ještě napíše list svému bratrovi, důstojníku,
jemuž vylíčí vše, i evé zhanobení. Sběh okol
ností mluví pro vraždu a jako podezřelý z činu
zatčen jest Greslou, jenž při všech otázkách
vyšetřajícího sondce zatvrzele mlčí, aby prý
ukázal, jak podotekl v listě svému mistra, velko
myslnost k rodině a zejména ke bratru zavra
žděné, jejž vášnivě nenáviděl. Milčí i bratr za
vražděné, ač má v race důkaz ueviny zatčeného,
list své sestry, ve kterém mu svoji sebevraždu
oznámila. Krutý boj bojuje důstojník, smítán
jsa mezi povinností, pověděti pravdu, a mezi
pomstychtivostí proti původci sebevraždy se
střiny. Konečně, když již odsousení Gresloua,
jako vraba, jest jisté, zvítězí zásada cti a po
ctivosti. Mladý markýz před porotou odhalil
pravdu a Gresloa byl propaštén na svoboda.
Domovník upozorňuje Gresloua, že ho mladý
markýz hledá a varuje ho před ním. Mladík
však, aby odstranil podezření z bázlivosti, hrdě
vykročí na ulici a praví, že hotov jest dáti
zadostiačinéní. „Nikoli, pane“, dí markýz,
„S lidmi, jako jete vy, 8e nebijeme, ty popra
vajeme!l“ Načež vebnal mu kouli do hlavy.

(Pokračování.)

Obrana.
(8) Národ odatrčených. VPředlitavské

polovici říše jest přes 249, obyvatelstva če
ským jazykem mlovícího. Měli by tedy býti
Čechové zastoupeni v ústředních úřadech po
měrným počtem. Ale chyba lávky! V před
sednictvu ministerské rady jest jenom 18 pro
cent Čechů,

v ministerstvu vnitra 129,
. kultu a vyučování 8'/,%,

spravedlnosti 10%,*,,
financí 749,
obchodu 8%,
železnic6-8,
orby 13%,

v nejvyšší účtárně 35"/,.
Celkem průměrně v odborných ministerstvech
a nejvyšší účtároě zasedá jen 8, Čechů, ač
by jich zde mělo býti dle počtu obyvatelstva——ě————————————

»Nediv se, ty se jí pořád líbíš — a snad se
nemůže dočkat, kdy zas navážeš na tu známost
z věnečku. S jiným ani nechodí a — smělé je
dost. Ó,ta už má za sebou v dostaveníčkách ně
jakou školu, ta už je vycvičenál Lidé ji dobře
znají.«

"Ale fukat uličnicky na okno?«
»Inu, některé dovedou klepat a jiné — ty

zase fukají. Jako bys ještě ženské neznal! Ale to
tu povídám, dáš-li se přivábiti cukrováním té
Fandy, víckrát se mnou nemluvl« ©

»Co si to, kollego, o mně myslíš?« vypjal
se brdě Karlouš; »copak už jsi zapomněl, jakou
veřejnou vyblášku jsem učinil nedávno s těmi
kotillonky? Na mne si taková nestoudná Fána
nepřijde. Už se mi skoro zdá, že to byla sama,
Ale bude-li to uličnictví opakovat, uvidíš, že jsem
muž a že ji vyprovodím po kaprálsku! Aťsí délá
takovým skotáckým způsobem známost někde u
kasáren.«

I minul den druhý a minul den třetí. Temný,
škarohlídný večer snesl se nad městem. A slyš, tu
na záspi kroků zvuk na okénko: ťuk, fuk, fuk.
Karel, který si právě pochutnával na párku uze
nek, vyrazil ze dveří a již na chodbě zahlaholil
fortissimo: »Který pak ničema tady pořád tropí
skotáctví?« Do jeho blasu se vmísil štěkot popla
šeného čokla. A jskmile Karel — jen tak ve vestě,
prostovlasý — vyrazil ven, čokl byl hned za ním.

«Ahba,už tě mámle vzkřikl Karel znovu bro
mově a ucbopil za ruku ženskou postavu, která
pod silným dojmem prvních jeho slov učinila ně
kolik spěšných kroků od domku.

»Rrrrafl« ozval se hafálek a již se zakousl
drobnými zoubky do sukně,

. sKdo to je, řekněte, jsk se jmenujetele vy
zýval Karel málo elegantné večerní poutnici k před
stavení.

»Ale pane Prachando, vždyť přece . . .«
eNic, nic, já musím vědět vaše jméno, roz



-českého v Předlitavsku třikrát tolik. K tomu
ještě sluší dodati, še nejvyšší úřady v tbobto
ministerstvech nalezají se skoro výhradně
v rukoa Němců, kdežto Čechové zde mají val
nov většinon jen místa podřízené. Dr. Ladislav
Dvořák, který tuto statistiku po bedlivém pro
zkoumání uveřejnil, poznamenává mámo jiné:
„Vyšší úředník ministerský akázal mi stati
stiku řečí podání svého oddělení; česká podá
ní činila 50%, všech spisů došlých — úřední
ků českých jest však v jeho odbora 1B“/“.,
A tak o českých podáních rozhodají většinou

tací ministerští referenti, kteří ani dobře če
Štině nerozuměji. — Jeme skrátka národem
odstrčených ve vlastním domově. Nebylo by
lépe místo květnatých frází a osobních sporů
obraceti zvýšenou pozornost na tato, a jim po
«dobnásmotná fakta? A jak dlouho bude trvati
"toto odstrkování našeho národa?

(3)Česká práva v Rekousku a jin
„de.Znovu opakujeme, že Vídeň jest vlastně nej
větším českým městem. A přece na 300600
"Čechoslovanů vídeňských nemá zde svého vlast
ního kostela, ba ani malé vlastní kaple. Na
50.000 českých dětí nemá zde ani jedné státem
vydržované školy, ač jejich rodiče tolik daní
do státní pokladny odváděti musejí. Taková
situace jest v hlavním městě naší Rakouské
říše, v tom móéstě, v němě všichni rakouští
národové mají dccházeti rovnocenné ochrany.
A jinde? V Bulharské Sofii žije na 40 rodin
českých. Hradecký advokát p. Dr. Alfréd Ra
dolf, který si získal o balharskou kultura zoač
né zásluhy vydáním několika historických prací
v jazyka bolbarském i jiným způsobema je
bož jméno stalo se v Bulbarsku populárním,
stará se nyní horlivě, aby v Sofii byla zřízena
česká škola. Vyjádřil se, že přípravné kroky
k tomato podniku dosti se daří a že bulharský
ministr vyučování jeví pro ten plán značný
zájem; pan Dr. Radolf doufá. že již v nejbližší
době bade česká škola v Sofii hotovým skut
kem. A nyní srovnávejme. V Rakouském hlav
ním městě pro 300.000 příslušníků jazyka če
ského není avi jediné státem vydržované školy,
kdežto ve státě cízím konají se přípravy, aby
x vůli čtyřiceti českým rodinám bylu zřízena
česká škola na útraty státní. Není tato nesrov
nalost dosti výmlovná? Jest potřebí k uvede
néma připojovatievláštní poznámky?

(3)Jak „ovangeličtí“ kazatelé evan
geliam zvelebují. Báli se, že by v rukon

Říma evangelium vzalo za evé. Masili je tedy
tito „reformovaní lidé“ ze „spárů černého kle
rikálního Říma“ vymaniti a podat lidu „ryzí
nauku Kristova“, tak jak prý 80 hlásala za
časů apoštolských. Ale zvláštní bra osadu a
ještě zvláštnější umělost těchto sobělibých
oprávců! Vytýkali katolické církvi prolnaně,
že evangelium u ní málo platí, že Řím místo
evangelia vtlouká do věřících lidské, papežské
výmysly. — Ovšem že „reformátoři“ takto
Jboucí brali sami jméno evacgelisa nadarmo
již dávno a že také ode dávna své vlastní ju
stamenty, své vlastní — často velice pošetilé
— výmysly dovedli vydávati za pravdu Boží;
dovedli lidu své výmysly tak chytře opentliti
O

umíte! Naposledy by nás mohla každá poběhlice
uličnicky vyrušovat.«

sAch, pane Prachando, prosím vás, vy přece
musíte vědět... .«

«Honem, honem, nebo zavolám policajta.
Řekněte, která jstels

»Inu, to jsem já, pane Prachando; pro Boha
vás prosím, jen mne už pusťte a toho pejska
odežeňtela

sJá — já, to jste řekla stejné tolik jako nic.«
»Tedy — tedy já — jsem Františka Moláč

kovó.«
»Ach, pardon, slečno, odpusťte prosím; v té

tmě člověk dobře nevidí, chodí tady darebáci,
kteří nám mlátí na okno. A já jsem se dnes tolik
dopálil, že jsem chtěl takového mizerného skotáka
konečně ztrestat. Odpusťte — tady v odlehlé ulici
chodí plno všelijakých ženských a tak jsem si
mysli...

Ale zapýřená Fany už neposlouchala, se
skloněnou hlavou rychle se vzdalovala. Věděla
dobře, že jí tohle všecko udělal Karlouš schválně
a rozuměla skrytým narážkám. Rány Boží, jak
bude zítra! Tohle se všecko po městě roznese.
Ó ten bídný nevěrník! Žádnému studentovi už
nebude důvěřovati. Že jí takové rande Karel při
praví, do smrti by se tobo byla nenadále. Šla tek
nejisto...

Druhý den po městé plno hovoru a u Mo
láčků mnoho kříku a pláče. Když se o věcí do
věděl Šarda, poznamenal: »Fakticky — toble bylo
od Prachandy ještě vtipnější. Tomu člověku fak
ticky přibývá teď vtipu i ve fysice.«

A Fany neukázala se na náměstí pro ostudu
celýchpět dní. Ti, kteříji dobřeznali,:souhlasili
v mínění, že i po takové ostudě to vydržela bez
mládencův až příliš dlouho. Potom si tu újmu
ovšem důkladně nahradila. — Se srdcem divno
hrát, tu chce jít, tu chce —stát.

citáty z evangelia a k vůli svým výmyslům
pravý Stysl evangelia tak šikovně překruco
vati, -še- prostý evangelik bez rozpaků kýval
hlavou; věřil, že se mu káže pravé evangelium.
— Ale nyní postoapili „reformovaní“ kazatelé
již dále. Teď už se tolik přetvařovati nemu
sejí. Nyní už otevřeně ae přiznávají, že jsou
jim lidské výmysly cennější než celé Kristovo
evangeliam. Nyní jest jim církev katolická
„zpátečnickou“ právě proto, že si váží ovan
gelia dosud, jako slova Božího; teď se mnozí
ovapgeličtí theologové právě proto vaší církvi

osmívají, že klade sv. evangelium výše vež
ideké výmysly.

Uveřejnili jeme v našem časopise již plno
dokladů, jak němečtí pustoři zlehčojí slova
Písma, jak na kazatelnách vykládají, že Písmo
obesbuje nepravdivé bájky. Nyní nvádíme zase
nové příklady. Časopis „The Messenger upo
zorňuje, že pastorFischer u kostela sv. Marka
v Berlíně v jedné řeči veřejně popíral božství
Kristovo a všecko nadpřirozené zjevení. Byl
proto od konsistoře mírměpokárán. To nelíbilo
se však jeho stoupercům a proto si stěžovali
u proské vlády, že se evangelická konsistoř
staví proti „evangelické svobodě“. Tvrdili, že
to čelí proti protestantským zásadám o 500
kromáémvýklada, chce-li někdo spoutati kaza
tele hrozbami; prý by to mohlo vésti jen
k pokrytectví. Vždyť prý je Fischer výtečný
řečník a ve své farnosti velice oblíbený. Na
tenhle protest odpověděl časopis protestant
ských starověrců: „Ano, mosí býti pastor Fi
scher tuze oblíbený a výtečný řečník, všdyť
o jeho kostele (farnost jeho čítá 40.000 daší)
o neděli obyčejně bývá 25—40 posluchačů“.

Ještě líp než Fischer zvelebuje evange
liam pastor Maoritz z Brém. Zde výtah z jeho
řeči, kterou měl v brémském dómě: „Pryč
s křesťanstvím, které pro nás jest věcí minu
losti. Pryč s tímto náboženstvím bývalým. My
se obracíme zády ku křesťanství; my máme
naše vlastní náboženství — živobytí. My jsme
si z křesťanství odnesli něco dobrých věcí:
jemnocit a lásku k nepříteli; ale také jsme si
odnesli mnoho starých papírových příspěvků,
jako na př. „Otče náš“. My víme, že to už
není naše modlitba. Její autor byl ideální člo
věk, ale pro nás je to jen pěkná báseň. My
jsme s to jej odříkávat, ale při říkání toho
každý sobě může myslit, cokoliv chce“. Je se
potom co divit, když mladí lidé nemají chuti
studovat protestantskou theologii, jako přípra
va ke kazatelství? Tolik týdenník „The Ca
tholic New“, New-York ze dne 29. dubna 19065.

Takové protievangelické řeči ozývají se
z „ovapgelických“ kazatelen čím dále hastěji
bez valného protestu. Za to — jak jsme již
dříve dokázali — vedlo by se velmi zle tako
vému kazateli, který by na základě nepopěr
ných bistorických důkazů něco promlavil proti
Latherovi. A odtamtud odvažují se k nám cho
diti pastoři, aby prý o nás zachránili „evan
geliam“. — Chraňte si je, pánové, raději do
ma. Víte, če jest u vás avangelinm ohroženo
daleko víc než u nás. A řekněte těm proti
křesťanským kollegům-kazatelům, že jest sice
lehko proti Božství Kristovu trousit různé
fráze, ale že jest bůře takové fráze dokazovati.
Ani spojenému úsilí všech „evaugelických“ ka
zatelů nepodaří se nikdy evaagelinm zdolati.

Sanatorium v Janských Lázních.

Řádky tyto píšeme důstojnému dochovenstva
především v diecési naší.

8 pomocí Boží vystavěli jsme v Janských Lázních
Sanatorium, které snad ješté tohoto roka úplně
bade hotovo.

Proč stavímeSanatoriom?
Když před několika lety spolek Gorický odepřel

stavbu Sanatoria v Janských Lázních, již ve valné
schůzi roku 1895 slíbil, a odepřel i veškeren příspěvek
dříve slíbený, věnoval šlechetný kněz, prelát Megr.
Filip na prosba několika kněží před smrtí svou 14000 K
na ten účel s podmínkou, aby do tří let se stavbou
Sanatoria se počalo.

Měli jame to věnování odmítnouti?
Proč stavíme Sanatorium v Janských Lázních?
Dar Mogra Filipa zněl pro Jaoské Lázně. Mimo

to kynola nám tam naděje na mnohé značné výhody.
— Na otcovské vyzvání svěčnělého apoštolského bi
skopa Ednarda Jana počali jsme se ubírkoo na Sa
natoriam toto,

Šlechetný majitel panství Vlčického Hago WÍ
bard daroval pozemek v Janských Lázních a stavební
dříví; apanilomyslná choť jeho darovala 20.000 cibel.
Urozeuá paní braběnka Aloisie Černínová z Chudenic,
která je andělem milosrdenství po celém Krkonoší,
darovala veškerá prkna ku stavbě potřebná i dovoz.
Jasný podporovatel všech dobročinných podniků, pa
pojící kníže Jan z Lichtenšteinů přispěl nám ve třech
letech 3000 K. Dva šlechetní kněší, bratří, působící
mimo diecéní, věnovali 2000 zl. v obligacích stříbrné
renty. Nejdůstojnější Opat konventu Benediktinů
v Brvomové, jehoš kněží s bratrskou láskou po sta
letí sdíleli 8 duchovenstvem diecésním zlá i dobré,

daroval 400 K; naše milá Jednota Zemská 200 K.
Monosí šlechticové i mnozí z diecésního duchovenstva

přispěli značnějším darem. Nejdůstojnější k. a. Ordi
neriát v Praze, nejdůstojnější b. Ordinariát Badějovský
a Brněnský založily si svobodné místo pro jednoho
kněze v Sanstoriu po 1000 zl. Sbíralo ee dále v die
cési; některý vikariát daroval přes 800 K, jiný 600,
jiný 600 K, jiné podle sil svých méně, S darem Magra
Filipa sebrali jsme Le 40.000 K.

Když pak sspoň z většího dílu byly kryty vý
lohy se stavbou domo, počali jeme stavět. Donfali
jsme v pomoc Boží, a doufáme i oa dále, že pože
bnání Boží snese se ne tento pomník bratrské lásky
kněží, Dnes podáváme diecési ovoce snaby naší, aby
dále provázela je láskon avon. — Víme, že tím ne
bade odstraněno ntrpení z řad našich; ale kdyby
každého roku jen jeden mladý kněz, který upracován
psdá na vinici Páně, byl uzdraven 3 nemoci své a
zachován Církvi, pak bobalé bade odměněna veškerá
práce naše,

Ještě několik slov.
Sanatorium je postaveno, ale tím také je vy

čerpán skromný stavební fond. Potřebujeme ješté za
řízení vnitřní, — Hledíce na ty těžké chvíle po známé
katastrofé, které minulého roku dolebly na vás, a
z mnohé třesoncí raky kněze vyrazily poslední úspcry,
neodvážili jsme se v té smutné době ku prosbě, —
Letos tak učiniti hodláme. Mnozí šlechetní hodnostáři

diecése opět a opět věuují příspěvky své tomoto dílu
lásky, ač sami ani tobo potřebovati nebadcu. V pod
večer života svého kladou dary své na ulovení atrpení
mladších bratří. Rozešleme slovo prosby po farách
diecése, Přijměte je jako poutníka, který klepe na
dvóře Vaše. Kde jej nepastí, půjde s Pánem Bobem
dsle; kde mu dají příspěvek, bude zapsán zlatým
písmem do knihy života a vděčným písmem do srdce
diecése naší, Na modlitbu uzdravených bratří našich
hojně odplatí Páu za každý dar!

Politický přehled.
Sněm království českého konal sice úž

dvě schůze, ale z těch nevyzírala žádná oprav
dová chuť Němců k práci; z podavých něme
ckých dotazů vykakuje nadále obstrakce. Němci
milostivě propastí pouze prozatímný rozpočet,
nouzovou předlohu a některé předlohy menší
důležitosti. Průběh dosavadních dvou schůzí
byl více tormální. Zbytečně si zahločeli Němci
dotazem ohledně nepřipuštění německých ná
písů na portálech obchodů pražských. Místo
držitel však hned je upokojil, že se podobné u
Snesení nestalo. Daleko věcnější byl dotaz posl.
Březnovského stran neslýchaných poměrů ve
všeobecné nemocnici pražské. — V nedělí bou
řili social. demokraté v hustých zástupech po
Příkopě v Praze a pořádali 10 veřejných schůzí,
protestujíce ve prospěch všeobec. rovného
práva hlasovacího.

V krisi maďarské nenastalo dosud vyjas
nění. Společný ministr financí bar. Borian jako
důvěrník koruny navázal zase styky s oposicí.
Podařilo se mu, že hr. Aodrassy splnomocněn,
aby sestavil vládní program dle zásad v adre
se obsažených; povolán už také k císaři, ale
poslání jeho pro vojenské požadavky nemělo
zase výsledků.

V Roasku zatím, ač leckdes ještě puma
zabouří, pomala vše se aklidňuje. Očekává se
všeobecně, že bude zavedena konstituce.

Na mandžarském bojišti jest sitaace stále
stejná. Žádná strana netroufá si zatím zahájití
novou bitva; pouze menš! srážky se opakuji.
— O pobytu baltického loďstva není dosud
určité zprávy; tvrdí se, že míří do Vladivo
stoka. O admirálu Rožestvenském rozlétlo se
po světě několik zpráv: že jest nemocen a že
nahražen bude adm. Birilevem, dle jiné prý
už zemřel.

Zprávy místní a z kraje.
Veschůsztměstského zastupitelstva

v Hradci Králové dne 18. t. m. schválenná
vrh měatské rady, aby podána byla žádost, by erár
převzal udržování Pospíšilovy třídy2084[ |“ a ode
vzdal za to obci příslušnoa část Litomyštsko-Ram=
burské silnice 2670( ]“ proti zaplacení difference
686[)". — Porce špitálská udělena byla Janu Kronpovi,
býv. školníka zámečnické školy, a Barboře Paulové,
91 r. staré. — Pan Jos. Tykal, leení praktikant, jme
nován byl na rok provisorně lesním adjanktem. — Na
dace Al. Protivy udělena Václava Schejbalovi, techniku
v Praze a nadace Urbánkora Adolfu Vamberskému,
žáku VI. třídy reálné školy v Hradci Král, — Schvá
leno, aby opotřebované nářadí v tělocvičně v budově
vyšší reálky nabrazeno bylo novým, nákladem 324 K.
— Policejní strážník Em. Kraják vřaděp byl do I.
třídy a usneseno, aby vypsán byl konkurs na dvě
nová místa policejních utrážníků a aby, jakmile budou
obsazena, policejní strážníci Jan Růžička a Frant.
Valášek byli policejul složby aproštěni a byl jim svěřen
blavně dobled na městské sady. Žádosti místního od
boru „Národní Jednoty Severočeské“, aby, kdyby se
rozešel nebo byl rozpuštěn, obec královéhradecká pře=



vsale do vlastnictví svého panorama jím koupené,
bylo vybověno.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 22. května t. r. usneseno: Zakonpí
se 50 výtisků okresním výborem v Plsni nabízené
brožury „0 významu a důležitosti občanské wamo
správy“ od Fr. Švarce a rozdělí se mezi pány členy
obecního zastupitelstva a veřejnou čítárno Palackého.
— Technická kancelář byla poukázána, aby ploty u
zabrádek sousedících s nově zřízeným parkem na Ziš
kově náměstí oněm majitelům domů, jíž ee zřízením
plotu toho projevili souhlas, ibned na jich náklad pro
redla. Oněm pak majitelům domů, již s provedením
téhož plotu nesouhlasili, se uloží, aby terasy souše
dící a parke:n a ploty na nich dali ve smyslu $ 27.
a 125. stevebalho řádu pro království České opraviti.
—. Schválen byl návrh technické kanceláře, aby panu
Josefa Štěpovi, mistru dlaždičskému v Hradci Král.,
svěřenobylo provedení mosaikových chodníků v bloka C.
— Okrašloracímu epolku v Malšovicích uděleno bez
platně 27 kab. metrů cihelných odštěpků. — Vszato
bylo na vědomí oznímení c. k. okresního hejtmanství,
že dne %4. t. m. přenešeny budou tělesné pozůstatky
zemř. p. Jana Martince, zakladatele nadace pro schudlé
vdovy, do nového hrobo na hřbitově Ponchorsakém. —
Schváleno bylo připojení se obce zdejší ku stížnosti,
jež podána bude na obchodní dráhu z Ostroměře do
Hradce Králové vedoucí. — Panu Vojtěchu Gůnzbur
grovi zakáže se vysoušení koží z kůzlat v domě
čís. pop. 164. z důvodů zdravotních. — | Paní
Fanny Riemrové uděleno bylo povolení k užívání
nové kolny na seno a obytného domku u Střebše. —
Uděleno bylo povolení ku stavbě nového domu pana
Ant. Petra na parcele čís. 444 a povolení k obývání
nových domů slečně Zdence Panýrkové v bloku C a
pana Dra Al. Zimmrovi v témž bloku. — Pravovár
níma měšťanstva v Hradci Králové se dopíše, aby
učinilo opatření, aby voda z obeeníbo vodojemu na
Kozince v noci z důvodu bezpečnostních úplně vyčer
pávána nebyla. Voda ve vodojemu na Kozince nebude
nadále v noci azavírána. — Objedná se nový kropic,
vůz od firmy Adolfa Hillera vdova a syn.

Nedostatek hospodářského rozklo
du. Obecní naše zastupitelstvo v zasedání due 15.
t. ©. odporačilo příznivě žádost p. obchodníka B.
Sterua o rozmnožení 2 knihtiskařekých strojů. Jak sw
zachovali zástopcové třetího voličského sboru k této
otázce? Na prvý pohled pozná i neadborník, že tu
běží o soustřeďování různorodých živností v rukou
kapitalistického podnikatele, tedy že běží o věc, která
tak těžce znesnadňuje poctivou práci maloživnostníka.
Pro naše živnostenské kraby konávají se každoročně
odburné přednášky, což musí míti za následek stavov=
ské uvědomění živnostenského etavu. Tím spíše lze
předpokládati toto uvědomění stavovského prospěchu
u zástapců našeho Živnostenstva v obecním zastupi=
telstvau. Jsme zvědaví na důvody, které vedly zástupce
třetího sboru k neobyčejnému přehlédnutí kardinální
zásady živnostenské reformy a též živnostenstvo hra
decké s uspokojením jistě přijme zprávu, jestliže ob
vyklý mlavčí třetího ebora p. Dr. Dardík podal
tentokráte obrněný protest zastaralé a mesondné živ
nostenské praksi hltavého liberalismu. Donfáme, že
živnostenská společenstva uvedou ješté na program
svých úvah tuto podivabodnou úslažnost obecního za
stapitelstva ku kapitalistické hospodářské soustavě.
Snad jsou tyto živnostenské organisace zde k vůli
tomu, aby stály na stráži živnostenských právl

Nouzová akce. Starobylá a uměleckypo
zoruhodná socha sv. Jana na Malém nám. v Hradci
Král. jest odkázána na milosrdenství svých souuedů,
proto byl dobrovolnou sbírkou již před lety sebrán
malý fond na restauraci omšelé kultarní památky.
Z tondu toho ovšem nelze poříditi jiné opravy, leč
nátěru fermežovou barvou. Že to provádí u nás měst
ský lampář, diví ee „Ratibor“ i „Osvěta lida“. My se
tomu také divíme, že si povolaní činitelé nepovšimli
zanedbaného zevnějšku sochy dříve. V městě našem
přece neschází na uměleckém vkusu a obmezené ná
sory dopisovatelů „Osvěty L.“ o národním „fetiši“
nemohou snad imponovati opravdově vzdělaným lidem.

Ještě ke schůz! pro zvelebení pří
jmů kměžského proletářstva. „Osvětalidu“
si pochvaluje, že Hradec Králové mívá málo tak zda
řilých schůzí, jakou byla nedávná schůze na zmaření
kongruové úpravy v městském domě Sokolovny sa
předsednictví městského lékaře Dra Klampara. Myse
toma „zdara“ ovšem pranic nedivíme. Vždyť máme
starou zkušenost, že „pokrokoví lidé“ z okolí i z města
vatanou pohotově jako jeden mož vždycky, jedná-li

se o to, někomu něco zkazit. Kěrby byla na programa nějaká akce ve prospěch některé národní men
Šiny v uzavřeném území, nevytrhli by echůzi ani vě
řící ze sousední protestantské medlitebny, kteří po
bohoslašbě rovnou cestou měří do Sokolovny dělati
hradecké obecenstvo. Zlomyslné projevy proti kato
lictvu, spojování se s přislabovači germanisujícího ži
dovatva proti katolickým kněžím z české krve pochá
zejícím — tof jsou nejčastější úkazy „vlastenecká“

ráce těch lidí. Až se bude jednati o úprava latů
arářů evangelických a rabínů, jistě se nedočkáme

žádné protestní schůze. A i kdyby přece ji někdo avolal,
sotva byv předsednictvu téže schůze zasedal ovan
gelík p. Dr. Durdík. Liška lišce neublíží. — Odporné
pokrytectví jevilo se nejenom v „Osvětě lida“, která
před schůzí sé zmiňovala, že by opravdu chodým kně

schůsi samé. „Kdochce věřit, ať si na sluhy svého
náboženství platí sám !“ Tak vyzníval tenor řečiSvo
zilovy. Ti z účastníků, kteří aspoň trochu dovedli pře
mýšleti, věděli dobře, že za přítomných poměrů sna
mená takové heslo ve svých důsledcích tolik, jako
kdyš se otevřeně řekne: AC kněším nedává nikdo nic.
Věděli, že takový návrh v praksi znamená tolik, jako
smaření kongruové úpravy vůbec. Ateď dále: mnohý
občan, který pevně věří, rád by na účely cfrkovní
platil kdyby měl čím. Takový katolík musí platitis po
ručení státního na kanony, na social.a liberální poslance,

na učitele emýšlení protikatolického, musí platiti na
obrovské úroky ze státních dluhů, kteréšto peníse
mizí v kapsách lidí docela nekřtěných atd. Přeje-li
tedy některá dobrácká duše největší svobodu v pla
cení lidem „pokrokovým“, nechť se také zmíní, še ta
kovou plnou svobodu nemají opřímaí katolíci, Kdyby
bývali pánové opřímní, mohli na př. poraditi státa,
aby poslal domů vojáky z velkého počtu klášterů,
které jednoduše církví sebral, aby „ku blabu vlastí
a poplatníků“ z nich nadělal kasáren. Ad by stát pro

dal tyto budovy veprospěch úpravy kongray a smenšil tak počet bodáků a kanonů, měli by sami vojáč
kové radost a — poplatnictvo byrozhodně proti stla
čení militarismu takó nebylo. Ruku v ruce sociálnímu
demokratu pomáhal bošití do církve ten muž, který

Fi trochu jen dobré vůli před odpadem mob! se dů
[ladně přesvědčiti, jak socialistické listy o církvi ba
nebně lhoa, jak odporačují zcela podvodné brožary
k ohlupování méně vzdělaných přívrženců. Aby panu
Srogilovi neušla populárnost a sláva světa tohoto,
nepořádal nikdy ani jako katecketa schůze proti ta
kovému řádění. O Dr. Šmeralovi nechceme se šířiti.
Pouze podotýkáme, že uepravdy tolik křiklavé již
dlouho táhnouti nemohou. Čím hruběji bude sociali
stická strana vystupovati, tím dříve bude hotova. Co
bylo do nedávna mezi socialisty toho napovídáno, še
oni proti kněžekémn proletářstvn nejsou! Nyní však
slovy „nic jm nedárejte“ odbazuje se maska. —
Že městeký dům může oloužiti za rejdiště takových
jízlivých a starvoveky závistných schůzí, jest nestran
ným zdejším poplatníkům velice podivné. A že právě
p Dr. Klumpar odhodlal ee předaedati schůzi, která
měla za účel projev odporného socialního záští ka
stavu duchovenskému, jest jistě nemfetné Každý stav
si bledí přilepšiti, jen duchovenstvo má dle „pokro
kové“ logiky plaařiti státu úplně zdarma. Když se
jednalo v našem městě o úpravu platů městských
úředníků, státních úředníků, professorů a čitelů, ne
odváži) ae nikdo, nevyjímajíc ani p. Dra Klumpara,
pochlubiti se veřejně závistivým smýšlením, ač přece
někde naskytala se příčina k jisté revisi. My ovšem
ani nyní humánní úroveň Hajnovské koterie adileti
nebudeme, ač bychom mohli zcela volně ovažovati, zda
někteří páni z účastníků té schůze zcela rozhodně dle
své práce a odborné znalosti zaslouží ten plat, který
jim musí poplatníci v čas a pořádně sehnati.

Osobní. Pan Otakar Pirchan, vrchní komisař
c. k. okres. hejtmanství v Hradci Králové, jmenován
okresním hejtmanem v Poličce a odebere se na nové
své působiště '6. června. Přejeme panu okreu. hejt
manovi, jenž jest v kruzích zdejších velice oblíben,
všeho dobra.

Ukončení školního roku mapokra
čovací škole kupocké v Hradci Krá
lové koná se ve středu 30. t. m. o drahé hodině
odpolední ve velké efni obchodní akademie, Zároveň
jest v téže místnosti od 2 doG hodin odpol. výstavka
písemných prací žákovských.

Písemní zkoušky materitní na c. k.
učitelském ústavé v Hradci Králové konaly se tento
týden.

Vychásku ma Chluma pořádají členové
královéhradecké katol. jedmoty v neděli 28. května t. r.

Schůze o půl 6. hod. ráno v Adalbertinu. Hojná účastžádouc

Místní odbor českoslovanské ob
chodmické besedy v Hradci Královépořádáve
čtvrtek dne 1. června (v pádu nepříznivého počasí
v neděli dne 4. červnu) zahradní koncert na Hrázce
v hostinci p. Jos. Nováka za účinkování bodebního
kroužku. Začátek ve J hod, odpoledne; vstapné ze
osobu 22 hal, včetně a národním kolkem. Konlení
O ceny u j.

Úmrtí. Pan Antonín Šejnoha, cukrář a ma
majitel domu v Hradci Králové, zemřel zaopatřen av.
avátostmi v pondělí dne 232.května 1905, v 45. roce
věku svého. Pohřeb konal se ve čtvrtek na hřbitově
Poucbovském. — Dne 24. května zemřel v Hradci
Král. p. František Sommer, sluha c. k. okresního sondu
v. v., majitel atř. zásl. kříže, pamětní medaile, civilní
i vojenské válečné medaile a výslušného kříše, za
opatřen av. svátostmi umírajících, v 60. roce věku
svého. Pohřeb koná se dnes odpol. na hřbitově Pou
chovském.

Počasí velmi nevlídné vládno už od ponděl
ka. Obloba stále zachmuřená a citelné chladno vnu
cuje každého do teplejšího oděvu. Vo čtvrtek o 4.
hod. ranní ukazoval teploměr 4* R. — Minulý týden
zabouřilo si i nad Hradcem, ale bese škody: na Ná
chodeku byla hrozná bouře, v některých pak krajích
jišních a východních Čech a na Moravě 18. a +0.
t. m. i krapobití nadělalo velkých škod.

Úprava ulic a náměstí v Hradel
Králové právě začíná. V Jiříkově třídě rozšiřují
se chodníky a co nevidět přikročí sek vydláždění této

ulice. Také na Velkém náměstí jsou už připraveny
hromady dlažebního kamene na předlášdění náměstí
a rozšíření chodníků.

Valná hremada delegátů hasič.
župy královéhradecké konáse dno4.června
1905 o 9. hod. dopol. v zasedací alui městského za
stupitelstva v Hradci Králové, v níš mimo zprávy
fankcionářeké podán bude referát delegátů o valné
hromadě zemské ústřední hasičské jednoty v Praze.
Nato volba delegátů do zemské ústřední hasič, jednoty
a ustanovení dne žapního sjezdu do Bukoviny a jeho
pořadu. Při nedostatečné účasti odbývá ae valná hro

n o 10. hod. dopol. bez ohledu na počet účast

Nepřístojmest. Blížeokresnínemocniceros
bila své stánky německá apolečnost se „vzducho
plavbou“ a jinými specialitami. To by ovšem nebylo

nejhenší třebaže podobné české kočovné společnostiv Libercia jinde v uzavíraném území nedocházejí tak
vlídaého přijetí jako němečtí „umělci“ u nás. Ale ten
flašinet, bombardující ječivým povykem sluch všech
občanů sousedících, přispívá k veselí chorých v ne
moonici teprve velmi málo. Při takovém rámusu těško

nemoenému zdřimnouti. Myslíme, de by tu měly pří
slušné kraby učinití nápravu. Členové opecialního
podniku, jakkoli zcela okásale němčí,naetrčili červeno
bélý praporek. Chbytrost nejsou šádné čáry.

Z Pražského Předměstí. Prosímepóay
třímající v obci žeslo moci, aby v příčině stavebního
rnchu nepřiváděli poplatníky různými rozmery do
škod a šetřili stávajícího stavebníhořádu. —Nanaši
žádost, aby obecní představenstvo vysvětlilo, jak 00
nouzové podpory rozdělily, dosud nikde odpověděno
nebylo. Snad tedy příště musíme vysvětliti: vše sami.
Dosud čekáme.

. Z Malševie. Čtenářsko-ochotnická jednota
„Havlíček“ v Malšovicích odbývala v neděli dne 31.
května t. r. fádnon valnou hromadu a po té výbo
rovon schůzi. Z4 fankcionáře apolkovéna správní rok
1905—06 umvoleni pp.: předsedou Č. Korbel, místo
předsedou V. Neumann, jednatelem J. Škop, poklad
oíkem J.Šimek; do výboru knibovníkem Ed. Kvadpát,
hospodářem F. Melichárek, režisérem L. Novopacký, a
dále V. Šrámek a V. Červený; sa nábradníky: F.
Prokůpek,J. Kupka,J. Havel,J. Vrabec; za revisory
účtů: J Jelínek a F. Janáček.

Polévkový ústav ma Pouchové ce
školním roce 1904—0B ve 36 dnech, kdy se polévka
vařila, rozdal celkem 740 porcí mezi 84 dětí. Pené
šitými dary přispělo obecní zastupitelstvo Pouobovské
a Věkošské po 40 K, obec Piletická 20 K, soosedky
místní čistý výnos plesu 7-70 K, bospodářsko-čtenářská
beseda „Torineký“ Čistý výnos divadelního předsta
vení 20 K. Celkem věnováno 127.70 K.

Z Nového Hradce Králové. V neděli
dne 31. května uspořádal pěvecko-hudební apolek
„Bendl“ v Novém Hradci Králové koncert v sále ho
stince „u Vejrodů“, který podal důkaz, kterak při
dobré snaze s vytrvalé píli 1 na venkově docíliti lae
pěkný výsledek. — Orchestr čítal 40 osob. Inúčin
koval též dp. professor Vacek z Kostelce p. O.,anámý
svou krásnou hrou na cello. Přesnost přednesu a ladná
souhra již při prvním čísle programu vyvolaly blučný
potlesk. Pěkný dojem zanechala „Anděleká píseň“,
solo pro klavír, cello a housle. Na klavíra doprovázel
pan Antonín Petrof. Na housle hrál pan účitel Vaněk.
I zpěvná čísla byla dobře nacvičena. Z nich nejlépe
líbilo se třetí číslo programu „Mazarka“, česká ná
rodní píseň pro smíšený sbor, dále „Moravské dvoj
zpěvy“ pro dva ženské hlasy. Eu konci programu
téměř na každé tváři vyvolala úsměv veselá národní
píseň pro mužský sbor: „Já mám ženu“. Celý koncert
dirigoval p. učitel Vaněk. Koncert trval půltřetí ho
diny. Návštěva byla dosti četná a jest si jen přáti,
by podobné ušlechtilé zábavy častěji byly pořádány.

Z odberu zemského pomocného
spolku pronemocné plíeními chorobami
v polit. ohrosa královéhradeckém. Kol
nás zuří a stálo ne šÍřÍ zhoubná choroba, která celé
generace v květu života dovede sklátiti v předčasný
hrob. Nemocí touto — tuberkulosou — umírá v Če
chách ročně přes 22.000, v Rakousko-Uhersku více než
140.000 lidí, každé 6.—7. úmrtí jest jí způsobeno.
Avšak hroznými těmito čísly není vystiženo obromné
její rozšíření; nesčetní tisícové po celá léta chřadnou,
zápasí s chorobou, jsouce oloupení o radost ze života,
o schopnost k práci a k výšivě. Čím horší jsou po
měry životní v třídách atrádajících, tím více šíří ae
taberkalosa, otravajíc kletbou dědičnosti půdu,s níž
vzejíti mají děti dosad neaplozené. Proti této obrovské
shoubě slabé zbraně orgánů zdravotních zůstanou bez
mocnými, dokud celá společnost vo všech svých vr
stvách neuchopí se svépomocné iniciativy, okřídlené
láskou k bližnímu a sama se nezorganiauje k boji
proti hrozícímu nebempečenství. Po příklada jiných
států evropských i v Čechách učiněn počátek organi
sace založením dvou centrálních pomocných spolků
pro nemocné tuberkulosou stižené a sice zemekého
spolku českého a německ ho pod protektorátem J. E.
pana místodržitele. Český zemský pomocný spolek snaží
se nyní zakládati místní odbory v městech a okresích
venkovských, poněvadš sám by ovšem k vyplnění
evého velkého úkola nestačil; na jeho popud založen
i v Hradci Králové odbor pro celý politický okres krá
lovéhradecký, v němě úmrtnost tuberkulosou jest dle
zemské správy zdravotní jednou z největších ze všech
okresů v Čechách. Zde neběží snad pouze o sbírání
peněz na stavba sanatorií pro tuberkalosní nemocné

v Čechách, nýbrž o Činnost sahající na mý kořensla, blavně ve dvou směrech ae rozvíjející: 1. Přivpěti
osobám taberkulosou stiženým, aby se vyléčily a gjed
nati jim přiměřenézaměstnání; samezgiti šíření ná
kasy. 2. Pečovatio šíření správných zásad sdravot
nických, pončovati lid slovem i tiskem, anašiti so
o odstranění závad zdravotnických, o pokrok hygienický
v různých jeho směrech, o zmírnění lidské bídy. Místní
odbor jest finančně úplně samostatným a užívá svých
peněžních prostředků k dosažení spolkového účele ve
svém obvodu. Ustavující výbor odbora pro politický
okres královéhradecký vznáší snašný appell ke všem
lidem dobré vůle, aby hojným přistupováním k od
boru atvořili z něho mooné středisko šlechetných snah
čisté humanity. Ve spolku našem nechť umlknon ve
škeré spory stran před voláním lidské strasti a bídy,
před hrozbou rozpoutané zkázy. Postarmež proti ní
Široce rosvětvenou organisaci, prostupající všecky

vrstvy společenské, ozbrojenoupoznatky vědy modernía boj náš nebude beznadějným| — 8 4. stanov. Čle
nové místního odboru jsou: a) čestní; b) sakládající,
kteří k účelům spolkovým nejméně 200 K jednou pro
vědy najednou aneb ve čtyřech půlletních lbůtách
sloší aneb věci v ceně té darují; c) činní, kteří ročně
nejméně 4 K a d) přispívající, kteří ročně nejméně 3
K platí. Příspěvky členů c) d) platí se předem v I.
čtvrtletí správního roku, t. j. roku 1905.

Nejmenší a mejlehčí číšník. V sover
ních b právě prochásí tamější hotely nejmenší
a nejlehčí číšník na světě. Týš srosen je ve Švýcařích
a čítá 35 roků. Jasa pouze 107 cm vysoký, váší celých

25 kg. Po krátkémpobytn v Čechách odebéře so nasvětovou výstavu do Latychau. Ač maličký, přece či
porný a voselý kumpán.



Spolek„pre propuštěné trestancev Hradel Králové i r roce mihslém jevilob
sáblou činnost. Vyřízeno bylo 111 podání. Za pod
poru došlo 34 šádostí, z nichž bylo vyřízeno příznivě
22, zamítnuto 19. 16 rodinám vězňů uděleny byly
peněžité podpory celkem 156 K. Příspěvky činily
57858 K, vydání 26969 K. Jmění spolku obnáší
koncem r. 1904 K 302305. Spolek poskytoje po
lepšeným osobám bmotnou podporu, snafí se jim opa
třiti zaměstnání a rodiny nevinné v době uvěznění
živitele podporovati, Zaeluhuje proto spolek tento
všestranné pozorností celé veřejnosti.

Pojišťování losů protiztrétém kursovním
přislosováníobstaráváZáložní úvěrniústa v
v Hradci Králové za původních sazeb. K tahu 1.
června u losů £ r. 1864 (celé) činí sasba 8 K, u po
Joviny 4 K; 16. června u budínských losů jest sazba
11 K; 1. července u rak. úvěrních losů 450 K: 38.
července u víd. komun. losů 6 K; 1. července a losů
rak. červeného kříže 40 h. Promesy vlastního vydání:
Tah 2 června losů s r. 1864 — celé 18 K — hlavní
výbra 300.000 K; poloviny za 10 K, hlavní výhra
150,000 K.

Zář „Osvěty lidu“ v Pardabicich.
Není divu, že se tomuto prolbanéma listu nedaří n
nás ani v „reformách“ společenského života. Když se
zdejší židé ucházeli o přijetí do „Měšťanské besedy“,
byli vesměs odmítnati, Ierael se tedy vrbl s lamen
tací do mateřské náruče „Osv. lidu“. Rozumí ae, še
Oav. 1. již z finančních ohledů muvila vytáhnouti do
boje proti korporaci, skládající se z českých křesťanů,
jen aby posflila posice svých semitských abonentů,
Nač také si židé Óseštu 1. předplácejí? Tedy Oav. I.
rozepsala ae o zaetaraloati myšlenky besed. Podivno,
že aarmi její uemitští chráněnci, kteří jsou přece „po
krokoví“ jako Osv. 1, měli před tím názor trochu
jiný; jinak by ve byli přece za členy besedy nehlá
sili. Ovšem že, kdyby bývali židé přijati za členy,
měla beseda pokoj; tu by bývala besede hned uvě
domělá, pokroková, zkrátka krásná par excellence.
Jakmile by se zde byli stali židé domácími pány,
jistě by to snamenalo pro beseda znamenitý obrod.
Jsme daleci toho, abychom židům kladli překážky,
pokad chtějí do opravdy poctivě a upřímně apolupů
sobiti ku zdaru našeho národa. Ani v jejich citech
náboženských je urážeti nechceme. Podobnou práci
ponecbávátme Oavětě lidn, která svými neomalenými
ú oky na katolické pokrevence snaží se zdatně, aby
upřímnému katolíku vlasteneckou práci znechucovala.
Ale podívejme se na ty pardubské židy tak celkem!
Jdva opravda s naším národem? „Jeme vlastní, zvlášt
ní a osobitý národ“, tak řekl žid Dr Herzl a „Osvěta
lidu“ nešikovně tobla upřímné přiznání otiskla. A na
jednou se rozhněvala, že ten zvláštní, osobitý národ
nemůže považovati beseda za národ český. — A že
Dr. Herzl mluvil pravdu, o tom ae každý den může
kterýkoli pardubský občan přesvědčiti. Vždyť přece
pod ssmými okny Osvěty lida, po ulicích, v městském
parku i ve veřejných lokálech židé v českých krajích
zrození hovoří výhradně fečí „eamospasitelnoa“. Jed
nou Osvěta 1. pohoršila ae velice německými nápisy
na obrazech a učebných pomůckách, rosvěšených po
chodbách nové hospodářské školy v Chradimi. Ale že
to v některém lokále zdejším.. Řam se židé scbázejí,
vyblíží jako v Berlíně, o- tom chytře mlčí, jakkoli
okázalé němčení v městě jinak ryze českém budí po
chopitelné roztrpčení obecenstva. — Osvětě lidu a její
stoupencům nedaří se „reformování“ ani v Sokolu. Od
té doby, co atoopenci Osvěty 1. vstoupili do tohoto
vlasteneckého spolku, atachl zájem pro „Sokola“ i pro
stavbu jeho tělocvičny. Viva toho staří členové ne
nesou. Ale Hajnovci nami již se svými výstřednostmi
starají, aby tento spolek mnoho pro skatečný prospěch
vlasti nečinil; jim jevu milejší národní různice a
chlabné vyvyšování vlastních osobiček, než všechen
národní prospěch. Když přednášel o cestě po Pale
atině s Egyptě ve prospěch tělocvičny „Sokola“ dp.
Srojeík, mluvil téměř před prázdnými sedadly. Hajnův
štáb z lásky k tělocvičně, z veliké enášelivosti a
z touhy po vzdělání — zůstal pěkně doma. To by tak
hrálo, aoy naposled některý „pokrokovec“ počal věřiti,
že Čech s kolárkem na krknů může míti nejmíň tolik
vzdělání, jako židovský cestnjící! Zbaviti se pověry o
„tmářetví“ katolíka, to by byla veliká díra do Haj
novské „pokrokovosti.“ A tak si pánové před pěknou
s poučnoupřednáškou zacpali uši, aby nepřišli v hro
zné pokušení proti „pokrokovým“ zásadám.

Z Kostelce m. ©. V minulémčís. Obnovy
vé správě o generájní visitaci nedopatřením vynecháno,
že se uvítání ojdp. biskupa účastnila i c. k. četnická
stanice a že počet biřmovanců v děkanství koste
leckém byl 1789.

Na adresu pana učitele Páda. Aby
kašdý ze čtenářů Nov. Obzora věděl, že je p. Pád PO
krokovým opravdu — tedy nejen s těmi kšeftovními
letáky — mlaví prý u něho na skříni literatura jako
Macharova Magdalena a — Kramerius, atd. My dle
kurendy“ bychom spíš myslili, še mlaví o té pokro

Kovosti kulový král“ atd. Tento statný rytíř místo
věcnépolemiky pustil so s kuráší opravdu „pokroko
von“ do pana starosty a jeho rodinných poměrů; pa
nu řídícímu Náglovi ve Štaré Vodě věnuje celý člá
mek. Píše: Kdo je ten Nágl? A hned mu vpaluje

černé znamení“ na čelo: Náglje klerikální řídící. —
Teď jste dostal, pane řídící! Jateviněn z nejčernější
ho zločinu, kterým znehodnocujete v očích pokrokář
stva všecky — i nejlepší avé skutky. Ateď klado p.
Pád do úst pana Nágla slova, kterými se prý o ného
chudinku staral. Tak dokazuje p. Pád, že je raritou,
která se může produkovati svétu se svojí všovědou
eností. Věru až příliš velikou, když ví víc než jest
pravda. Jak jest tento pán pravdomlovný, to se uš
ukázalo vícekráte — a tedy podle toho nechť veřej
nost posondí „pravdivost“ jeho nového „objeva“. Nej
zajímavější na všem jest, že — jak jsme se informo
valí — p. Nágl osobně p. Péda ani nezná, s ním ne
mluvil, společnosti jeho nevybledával. A ten titul
„klerikálního řídícího“ dělá, pane Páde, p. Náglovi
větší čest, neš kdyby se musil podpisovati: „sermou
cený pokladník, agent tří pojišťovacích společností

kolportér pokrokových kalendářů, agent pivovarů, ná
jemce bonitby, sprostředkovatel sňatků, pokoutní pí
seř a pokrokový učitel“. — Ovšem že p. Pád dělá
pokrokového jen potad, pokudta pokročilostvyho
voje jeho nejvlastnějším zájmům.Když ee zapomene,
najednou se z ného vklube bodrý, zcela domácký
soused. S bývalým velebným pánem aspoň p. Pád
velmi rád chodíval a hráva!, paní Pádová samaa far
skou boepodyní udršovala dobré styky a p. mandel
neměl nic proti tomu, če jeho paní ploje „do kleri
kálních vod“. Taky po příchodu nového pana faráře
pokrokový lev zapomněl zješiti hříva a dostavil ae
logalně mezi prvními na návštěvu, ač toho pána ještě
peznal. Zkrátka p. Pád vyhlíží v domácím žapanu
jinak než ve veřejném vystupování. Jen aby to zato
p. Pád všecko prostě nepopřel! Žs to je mošné, jeme
přesvědčeni. Ať tedy žijí k okrase vlasti tací Pádové,
kteří mají zásady tolik — důsledné!

Z Týmiště m. Orl. Dne 17. t. m. měloTý
niště n. 0. s okolím příležitost stkvěle avé katolické
smýšlení a cítění osvědčiti. Příležitost tu ma poskytla
návštěva Jeho Biskupské Milosti spojená « udělováním
sv. biřmování V ústí nádražní alice do náměstí po
stavena vkosná slavobráva a město hojně ozdobeno
prapory. K avítání J. B. M se dostavili: dachoven
stvo se svým vdp. vikářem Kaplanem, obecní zastu
pitelstva se svými pp. starosty v čele, pp. úředníci
velkostatka s p. patronátním komisařem, p. MUDr.
V. Pumr, basíčské sbory z Týniště s praporem, z Al
brechtic, Lípy a Petrovic,katolickájednotas odznaky,
školní mládež se svými pp. učiteli a nesčetné zástapy
věřícího lidu. Nejdůstojnější velepastýř přijel z Často
luvic o /8. hod, provázen vsdp. kanovníkem Drem
J. Soukupem a dp. ceremonářem H. Doskočilem, brzo
za ním pak vysokorodý pan patron brabě Leopold
Sternberg s vysoce urozenou svou chotí. J. B. M. svým
milým zjevem získala si rázem erdce všech. Vyslechnuv
uvítací řeč místního vdp. faráře, místního p. starosty,
p. ředitele měšťanské školy, p. předsedykatolické jed
noty a žáhyně V. tř., která mu podala kytici, od
pověděl velepastýř náš všem vlídně, načež maje po le
vici a pravici své pana hraběte a jeho vznešenou choť
ubíral se špalírem apolky a školní mládeží atvořeným
do fary a odtud do chrámu Páně bobatě uvnitř kvě
tinami a rudými nádhernými draperiemi dekorovaného,
Po mši av, a pobožnosti za zemřelé vystoupil na ka
zatelna a dojemnými slovy vylíčiv blshodárné půso
bení náboženství Kristova dokázal, že příčina nábo
ženské lhostejnosti nelze hledati v náboženství, nýbrž
v člověka samém, Potom adělil 740 biřiovancům av,
biřmování. Následovala zkouška z náboženstrí ve škole,
po nf případné poděkování přednesl žák měšťanské
školy, na něž velepastýř náš přívětivě odpověděl. A
dověděv se o zbožné touze jistého nemocného jinocha
po přijetí sv. biřmování nevábal ji vyplaiti, do pří

plnými slovy eetřel trpícím slzy zármutku, s slzy
vděčnosti maohých skrápěly mu zpáteční cestu do fary.
Odpoledne pakprohlídkou kostela a závěrečnou po
božností za zemřelé celá slavnost skončena. Veliký zá
stap lidí přišel se svým vrchním pastýřem se rozloačit.
Každý cítil se nevýslovně šťastným, mohl-li J. B. M.
raku políbiti. Hřímavé „s Pánem Bohem“ provázelo
J. B. M. na další apoštolskou cestu. Od úst k ústům
šel a jde hlas „To máme hodného pana biskapa.“ Kéž
dobrotivý Bůh nám nejdůstojnějšího velepastýře vo
draví a síle na mnohá léta sachovál

Z BRychuova nad Kněžnou. V pátek
19. května, za nevlídného počasí po 6 hod. odpol., za
hřmění salv a velebného znění zvonů vjížděl do eta
roslavného sídla Kolovratů ulicemi okrášlenými ná
rodními a slovanskými prapory njdp. visitátor J. B. M.
dr. Jos. Doubrava. Vznešeného hostě — uvedeného
ku krásné bráně u měst. úřadu p. c. k. okres. bejt
manem Ad. Wunechem, p. c. k. okres. šk. inspektorem
Dr. Janem Prašákom a p. okres. starostou Vojtěchem
Bezděkem —přivítal vdp. vikář Vinc. Kleprlík jménem
vikariátu, nato starosta p. JUDr. Č. Lenger jménem
měst. zastupiteletvo a celého města. Zvlášť milá
chvíle nastala, když jménem čákovatva přistoupila
Anna Klementová, žákyně III. třídy měšťan. školy a
zvučným blasem vítala nejdůst. vrchního pastýře.Nato
žákyně III. tř. m. šk. Karla Číčková podala J. B. M.
skvostnou kytici a žákyně Marie Grofová připojila
slova díků a oddanosti. Nejdp. biskup kráčel pak přes
náměstí do budovy děk. úřada,odkudž obleknuv se do
rouch litargických ubíra) se zpět přes náměstí špa
lírem žákovatva všech škol do chrámu. Po obřadech
uveden jest nejd. vrchní pastýř do zámku hrabat
£ Kolovratů, kdež přijal jej vysoceurozený pan hrabě
Bohuš z Kolovratů, načež následovalo předetavování
veškerého úřednictva, k nimě njdp. biskup promluvil
uchvacající řeč. Příjemnývečírok připravil mu zpě
vácký spolek studentský řízením p. Provazníka, řid,
choru. V sobotu, ač počasí zase nepříznivé, hrnuly se
zástupy lidu do chrámu Nejsvět. Trojice. Veškoré žá
kovstvo očekávalo zatím u zámka nejd. svého biřmo
vatele a uvedlo ho pak do chrámu. Po mši sv. pro
mlavíl ojdp. biskupk mládeží i lidu slova lásky, načaž
450 škol. dítek přijalo svátost biřmování. Nato na

stoupili stadující c. k. gymoneia vedeni svými profesory. J. B. M. vystoupil opět na kazatelnu, odkudž
s vroucností klad] v srdce jinochů, by vzorným kře
sťanským životem stali se útěchou a chloubou církve,
rodičů, národa a vlastí. — O půl 12. hod. dopol. byla
v měšť. škole dívčí zkouška dítek. U vchoduavftal
Nejdůstojaějšího p. ředitel Ladvík Frauenberg za pří
tomnosti c. k. okr. škol. inepektora Dr. J. Pražáka a
veškerého učitelstva obou škol. V neděli bylo opět
deštivo; přes to byl kostel lidem naplněn. Po mši sv.
promlnvil velepastýř k lidu, pobádaje ho láskyplně,
čeho třebačiniti, aby se každý stal pravým bojovníkem
ze víra otců svých, vlast a národ! Nato 601 osob

čoepělých přijalo sv. biřmování, Odpoledne zavítala J.B. M.do středu dítek v opatrovně. Dojmem velikým
působilo na všecky účastenství ndp. biskupa při ve
černí májové pobožnosti.Kéž dobrotivý Bůh popřeje
Jeho Milosti Biskopskénáplň sdraví, by po mnohá,
mnobá léta vykonával svůj těžký apoštolský úřad
ku slávě církve, vlasti a národa!

Vyznamenání. Urosenápí AnnaRichtrová,
šlechtična z Burgbrůckén na Humburkách a Nového

' Bydžova a vlctpí Karls Klezerová, majitelka velko
statku „Komorov“ oa Moravě a realit v Novém Byd
žově, byly za své zásluhy o chudou, strádající mládež
školoí, o stánky Boží a j. Jebo Svatostí Piem X.
vyzoemenány řádem čestného kříže „pro Ecclesia ot
Pontifice“, Slavnostní odevzdání v chrámn Páně ns
Motličane“b, jakož i děkanském kostele novobydžovském
dálo se za přehojného účastenství věřícího lidu, p. t.
městské rady. novubydžovské, p. t. úřadů zeměpanských
L semosprávných, mnobých jednot a spolků domácích.

Z Kolína mad Labem. Jdeto a násstále
a vesole dál. Ani jarní vody Labe ničeho neodplavily,
naopak připlavily k nám od Pardubic bastardka Oavěty
lidu, která nyní pod novým kabátem (na jak dlouho
vypůjčeným?) produkuje se ve své úloze blonpého
Augusta na obveselaní všech s novou chutí. Patrno,
že hrozbajejímu filiálnímu redaktoru posloužila, začal
přece zase mazat do klerikálů. Jen že si přitom po
číná jako chlapeček, kterému zavázali oči, aby šel
tlouct brnec; tlnče svou pokrokovou palicí, ale stále
vedle. Teď zvláště se musí tažit. Volby na krku, re
klamace se jen hrnou, kde na to vše nabrat síly, když
i musí apoštolovat až k Železným horám a přitom
navazovat alliance třebas i a těmi, kterým před tím
Da jméno nemohl přijít, jako na př. s národními děl
uíky. Jsou to zlé časy. — Výstava je na dobro od
ložena, jak jame to hned předvídali. Teď nezdar strká
ovšem jeden žarnál na drohý, ač pracovaly svorně
k jejímu ubití. Bude snad dobře, že se odložila, bude
se v ní moci tak ledacos potom vystavit z kolínských
kariosit, co při nových volbách padne do atarého
železa. — Ještě něco. Víte, co je také pokrokářské?
Uveřejniti inserát s odporučením od firmy, kterou
v témž čísle a na téže stránce hbanobíme.Á jak to
nazvati, když tato firma za to ještě zaplatí ?

Z Kutné Hory. Májuž budepryč,ten lásky
čas, ale a nás se ta jeho opěvovaná láska ani na
okamžik nenkázala. Myslíme ve veřejném životě, Jenom
její protivě ee daří dál a vesele. Aby jí bylo hodně
půdy poskytnuto, o to se staraly i dělnické organisace
národní se sociálně-demokratickou při svých májových
svátcích. Před oslavou májovou dělníků národních se
proslýchalo, že koncem jejím bude demonstrace proti
našemo porkmistrovi, Ale dělníci si to patrně roz
mysleli, ač-li to nebyla jenom kachna puštěná našimi
hecu milovníky. Podobně se mluvilo i o tábora lidu
před Havlíčkem pořádaném, ale tam až na veliké řeči
proti straně mladočeské nestalo se nic, jen přilito bylo
tím oleje do doutnajících lampiček nespokojenců. —
Odporačení bodný čin sociální usnesla se vykonati
městeká rada. Zařídí totiž zvláštní asyl pro pocestné
cbudě, kde by nalezli nocleh a úkryt. Dosaváde pře
spávali po stájích hostinců a v koutech hospňdek,
zanášejíce símě všelikého zla na místa, kde jako nut
ného přítěžku nemohli se jich zbýti. Bude tím posta
ráno jednak o počestné lidi a zabráněno, aby v městě
nebyli přechovávání často notoričtí darebáci. Majitelé
a nájemci hostinců jen si oddechnou. — 10. červua
bude Katná Hora obšťastůěna návštěvou anglické vý
pravy žurnalistů. Proto ustavilo se komité na jich
přivítání. Památkou se jim dostane skvostných alb
s pohledy na význačné budovy a umělecké předměty
našich pokladů.

Umělecká výstava v Lázmích Hě
lohbradě. Aby zjednán byl nejširším vrstvám požitek
nazírání na mistrovská díla umění výtvarného, bude
dne 28. července t. r. v Lázních Bělohradě otevřena
výstava umělecká, Komitét výstavní vatoapil ve vy
jednávání se všemi výtvarnými umělci našimi, jichž
adres mohl se dopátrati. Umělci i nejzvačnějšího jména
projevili ochotu, že výstavu obešlou; již dle dosa
vadních přihlášek lze ae 8 jistotou nadíti, že umě
Jlecká výstava tato jak co do kvantity, tak co do kva
lity vystavených děl předčí všecky podobné výstavy
venkovské, které dosud byly uspořádány. Výstava
umístěna bude v prvém a drahém patře tamější školní
badovy; čistý výnos věnován bude museu loni drem
Antonínem Fričem zřízenému. Přejeme všeho zdara
podnikn tomu, o němž přineseme v brzku podrobnější
zprávy.

Z Krehleb u Čáslavě. Ačkolivštvanice
ve zdejší obci přinesly již tak smutné ovoce, nepře
stávají přece nepokojné živly se svým všemi soudnými
a rozamnými lidmi odsouzeným hanobením jim nepo
hodlných lidí. Hned si vyberou za terč svého „pokro
kového“ vtipu starosta obce, hned dle jích píšťaly
tancovati se vzpírajícího člena sboru učitelského, bned
zas katolického faráře, bez něhož dnes ovšem « žádné
obci pokrokářství se obejíti nemůže, Způsobem opravdu
hnus vzbazajícím v kolínské tiskovině jest útočeno
proti duchovnímu, jehož jediná vína jest, Žese vzepřel
roahačství veřejně hlásanému a jako poplatník a člen
místní školní rady hájil svá zákonem zaručená práva.
Učinil jenom to, co jest povinností nejen duchovního,
ale každého pořádného člověka a za to má nyní býti
olupován o Čest, ba drzá raka dopisovatele neb drzá
ústa donášeče do známé kolínské redakce anaží se
pošpiniti ho i v jeho úřadě jako zpovědníka. Bylo by
to směšné: Pokrokáři — hajitelé katolické zpovědi,
kdyby to nebylo rafinovaně uličnické, Je to sice slovo
hrubé, ale na hrubé špalky — hrabé klíny. Jen po
kračujte, vy nespokojenci, dále, několik těch měsíců
to už snad vydržíme a potom spad konečně oddechne
si naše občanstvo i celá školní obec, až za pokrokář
stvím u nás zmizí poslední oblak prachu!

Z Golčeva Jeníkova. Říká 0, že na
mrtvoly sedá všeliký hmyz nejraději, aloev Jeníkově
je to právě naopak. U nás, sotra počalo mrtvé tělo
veřejnosti okazovati trochu života, už se tu ukázal
hmyz. K jskómu drahu patří, netřeba ani jmenovati,
stečí jen prozraditi, že ae zrodil v počestné, „amrav
něné“ redakci Osvěty lidu a že jeho bydliště jest na
březích Labe. Jako pravý hmyz nekonká na to, kam
sedne a co pokálí, tak také tato labská jepice zneči
šťaje náš průvod v den sv. Floriána uš ve dvou číslech
a nemajíc na tom dosti, i na slavnosti Božího Těla
típe. Cbarakterisuje ae ovšem sama, kdyš kroutí fari
sejeky očima, naříkajíc, že slavnost tato jest podpo
rována penězi z obecní pokladny, do ní platí i evan
golíci a židé. Poznáváme ptáčka po zpěva Bylo by

„ mutné, aby v našem městě, kde beztoho katolické



většina až snad na úkor svůj jest tolerantní, ještě
neměla komsti veřejné průvody náboženské,še se tomu
neb on.mu uekatolíka neb matrikovému katolíka ne
líbí. Odporučajeme redakci, aby i se uvým dopisova

telem misto hanobením obrátila se prosbou k sv. Flo
riánu. Potřebují toho; sačínají se jim mosky připra
žovat a kdyby se jiu stalo, co prvnímu před
chůdci a zaklsdateli jejich durnálu, česká vlast by
doznala stráty o — brovské.

Z Hampelce. (Drořákůvvečer). Byla to
dobrá myšlenka spěvéckého spolku, aby ve výročí ú
mrtí si. mistraDvořákauspořádánbyl jehovečera tak
alespoň po roce aby památce zesnulého vzdán byl zaslou
žený hold. Koncert sám v celk se zdařil a spěvácký
spolek bude jej počíteti k nejlepším ze svých pro
dukcí. Perla večera byly ovšem dámské sbory, řísené
p. učitelem Nápravníkem. Ta byla patrná píle, pocho
pení a dokonalé nacvičení. Také orkestr se Činil a
sdatně přispěl ku zdaru večeru. Z orkestrálních čísel,
které cvičil a řídil pan učitel Berenda, zdařily se
zvláště Dvořákovy valčíky. Má-li však vyniknouti
barvitost instramentace Dvořákovy, jsou nezbytné též
gesty. Klavírní čísla — ne právě Btaetně volená —
dobře uložena byla v rukoa pí Dítětové. Rovněž ně
mecko-brodský violloncelista p. učitel Racek sbrava
rou a přesností sebrál cellová čísla. Host zpěváckého
epolku sl. Veselá z Prahy překvapila svou indieposicí
hlasovou. — Přednáška jednatele zpěváckého spolku
p. učitele Marka o Dvořákovi byla sice pečlivě pro

racována, ale přece jenom neúplná, aby vystihla
vořáka celého. Jeho ukladby duchovní zasloužily,

aby byly alespoň vyjmenovrány. Předstevit Drořáka
jen podle sehraného programu, bylo by přec jen kusé.
Přičítat zbožnost Dvořákovu jeho nehloubavosti, jest
nejméně řečenonesprávné, Právě díla Drořákova doka
zují, jak hlonbavý to byl doch. — Proto bývalo by
zajisté na místě, kdyby jedno ze tří oddělení Dvořá
kových věnováno bylo jeho duchovním komposicím.
Četné poslnchačstvo bylo zajisté pořadatelům večera
zaslouženou odměnou. — Těšíme se na Blodka, jehož
opera „V Studni“ zpěvácký spolek na sv. Petra a
Pavla provede.— (Stabat Mater). Pěknou před
zvěstí Dvořákova večera bylo provedení některých
sborových i solových částí vořákova „Stabat Mater“
řízením ředitele kůra p. O. Rychnovekého o minulý
velký pátek na kůra děkan. chrámu Páně Jak sbory,
tak i sola prozrazovaly pevnou roku sbormistrovu a
přesné nacvičení. Ze solistů zvláště chvály zasluhojí
sl. Řeháčková, která při píli a vzácném fondu blaso
vém ještě více svůj talent přvecký rozvine, dále slečna
Slédkové s p. Strádal,

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu kosteleckého darovali:

26 K p. farář Císař ve Voděradech . . 936K
12 K p. far. Veselík v Brandýse . 12K
10 K p. far. Šourek v Týništi. < . « . 10 K
6 K p. kaplan Dvořák v Týništi, p. far.

Bezdíček v Sopotnici . . . 12K
K p. kaplan Kočí v Brandýse (nyní

v Žamberka). < <. 22
K p. far. Šindelář v Potštýně, p. No

votný a p. Pořický,kaplani v Kostelci,
p. prof. Vacek a p. katecheta Dvořák
v Kostelci, p. far. Jičínský v Hnátnici 24 K

K p. far. Mencl v České Libchavě, p.

je

“
far. Fiala v Písečné —. . . . « . 686K

2 K p. far. Klenka v Častolovicích, p. ka
plan Beran v Cuelavi, p. kaplan BiskupvJelení... . -+ ** 6K

1 K p. koop. Vašek v Písečné 1K
Ceinem 101 k

Z vikariátu opočenského darovali:
35 K p. vikář Uhlíř v Přepycbách . . . 356K
10 K p. děkan Erychléb v Deštné, p. děkan

Domašínský + Dobrašce . . 80 K
5 K p. děkan Dvořák v Opočně. . 5K
4 K p. far. Flesar v Dobřanech, p. far.

Weber v Olešnici, p. katech. Světel
2 K ský v Třebechovicích . . . . . . 12 K

p- far. Hroneš v Bobuslavicích, p. ka
1 K plan Bavvíř v Opočně ©. . < . 2 4K

p. Kyselo a p. Jirka, kaplaui v Tře
becbovicích, p. Smetana a p. Pleskot,
kaplaní v Dobrušce. 2.. K

Ceikom 50 k
Z vikariátu pardabského darovali:

10 K p. vikář Čermák v Ostřetíně, p. vik.
sekretář Zajíček v Holicích, p. děkan
Starý v Rovni, p. děk. Ulbrich v Par
dabicích, p. far. Kašpar v Dřitči. ©. 650

6 K p. far. Kašpar v Bohdánči . . . . 6
5 K p. far. Karásek v Bejšti, p. far. Hora

v Dašicích, p. far. Krajíček ve Vosicích..< < < 4 eee
4 K p. katecheta Klenka v Bohdánči, p.

far. Sedlatý ve Ždánicích, p. farář
Pilnáček v Kaněticích. . . . . . 12 K

2 K p. far. Janeček v Třebosicích . . . 2KGeko658
Z vikariátu polenského darovali:

K
K

6K

10 K p. vikář Šimek v Polné . . . . . 10 K
6 K p. vik. sekr. Laštovička v Níškově . 6K
4 K p. far. Vítek ve zdírci, p. far. Mach

ka veŠtokách . < <. <... 8K
K 2 p. kanovník Veselý v Polné, p. ka

plan Máka v Polné, p. far. Moravec
a p. kaplan Ježek v Borové, p. far.
Roblík v Kracembarku, p. far. Win
klecr vLosenici, p. vik. sekr. Kotrbe
lsc v Přibyslavi, p. děkan Pin] ve
Šlapánově, p. exp. Váňa ve Stříteži,

. far. Sahan ve Vojnově Městci, p
Řepian Todoveký v Přibyslavi s2 K

Coikem 46 A
hořejších 85 K

00 K
101 K

dříve stvrzených 604 K 38

Pokrač.) Uhrne a 916 K 30

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 20. května 1008. 1

hl pšeniceK 16-00—1620, Sta K 14-00—13-90,jeůma
ne K 1200—00'00,oves K 820—880, proseK00:00
—0000, rikve K 1850—0000, hrachu K 2000
—2400, čočky K 3400-0000, jmhelK28:00—00:00, krap
K 20:00—36-00, bramborů K 610—000, jetelového
semene červeného K 0000—00'00, jetelového semene
bílého K00:00—00'v0, růšáku K 00-00—00-00, máku
K 3400—00-00, lněného semene K 18-00 —20:00, 110
kg žitných otrab K 1400—00'00, 100 kg pěen. otrab
K 18-50—00'00, ! kg másla K 2-60—0-00, 1 kg sádla
vepřového K 1:84—0'00, 1 kg tvarohu K 040—000,
1 vejce K 0-05—0:00, 1 kopa zelí 00:00 —00:00, 1 kopa
petršele K 10*00—13-00, 1 kopa kapusty K 4 00—6:60,
1 g oibule vlašské K 2400, 1 kopa drob. zeleniny K
2'20—6'00, 1 pytel mrkve K 7-20—800, 1 g cerele
80-00—0'0,1 kopa salátu 2-80—38'00, 1 bl jablek 00*00
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 20. měs. května: 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 197, žita 189, ječmene 7, ovsa
176, prosa —, vikve —, brachu —, čočky —,
máku 2, jahel 6, krup —, jetelového semínka —,
lněného semene 3. 3%.)Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 4 kopy, cibule 18 g, drobné zeleniny
168 kop, mrkve 8 pytlů, cerele 2 centy, brambor

ra bnóhodobytka py prooe: jablek — bl.4 ného dobytka: vepřů 28 ku vinčat 896

kusů. kůzlat 12 kusů. P , pode

Listárna redakce.
Za příčinou svátku Nanebevstovpení Páně jest

usávěrka náeled.jícího čísla již ve středu odpoledne,
proto prosíme o včasné zaslání zpráv.

Několik zpráv odloženo do příštího člala.

J.P. LANGHANÍ,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmodernějí zařízený atelier
k vypracovánípodoblzen v každé velikostí
v provedení nejnmělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány atudrjící v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkarence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
ro pány amatéry v cenách továrních jakožiopírovánía vyvolávfilmůa desek.

Zvětšení až do formátu 80-150
centimetrů.

Vhodné dary při mírných cenách při
6

příležitosti.
VWřadě prvních

evropských závodů.

Konkurs.
Při městské obcí Královéhradecké

obsadí se na jeden rok provisorně

dvě mista
policejních strážníků

III. třídy, každé 8 ročním platem K 480, 15%,
drahotním přídavkem, svobodným bytem, po pří
padě s ročním bytným K 240, pak oděvem a jiným
příslušenstvím dle zvláštaího ustanovení.

Žádosti za udělení míst těch vlastnoručně
psané podány buďtež podepsanému úřadu purk
mistrovskému do 15. června 1905 opatřené pru
kazy, že žadatelé jsou úplně zdrávi, statné postavy,
a ne starší 30 roků.

Přednost bude dána těm. kteří podají důkazy
o chvalné činnosti své u některého sboru hasič
ského ve větším městě.

Osobní představení jest vyloučeno.
Po osvědčené jednoroční službě stane 86 po

stoupení z III. do IÍ. třídy se zvýšeným platem
na K 600 a 159/, drahotným.

Purkmistrovský úřad
král. věn. města Hradce Králové,

dne 19. května 1905.

„Starostův nvměstek:

J. Pllnáček, m.p.

Do Hradce Králové
a okolí!

Vlastní výroba ttaloovského zboží.
Uvádím ve všeobecnou známost, že v domě

M v Klicperově ulici č. 263. otevřelasem filialní závod ve

střižném
a plátěném zboží
a budu míti na skladě všechny drahy svých vý
robků, ze kterých ai dovolujiněkteré vyjmenovati:
Kanafasy celopšíznéi bavlněné, loket 10,
12, 14. 16. 20, 26 kr, damašky 12 16, 20,
30 kr., brillantiny, grádie cichové, sypko
viny (nanginy) 10, 14, 16, 20, 25, 30 kr, jemná
košilová plátna celopřizná 12, 14, 20, 30,
40 kr., šiffony 8, 10, IZ, 14, 16, 18 ku., Bis
tinky, šiffony kapnové, plátna slamniková
a matracová, plátna vozová,atlasy na ha

sičeké obleky, plátna pro zřízeni divadela jiné.
Též velký výběr hedvábných sephýrů,

sephýrů obyč. 13, 14, 16, +8, 20 kr., šotyšů,
křížových (keprových) látek 12, 14, 16kr,
Sephýry a oxfordy na turistické košile,
hedvábné šátky a šály z lněného batistu,
kapesniky všeho druhu 4, 6, 10, 20, 25,30,
40 kr, kávové soupravy bilé i barevné,
soubory postelové, utrusy, servity, ruč
niky, běhouny,dečky. milie. Velký sklad
dámského a pánského prádla, piků na.
damské noční prádlo a kravat.

SG* Výbavypro nevěsty. "Ii
Dovoloji si P. T. obecenstvo v jeho vlastním

zájmu upozorniti, že se zde naskytá příležitost
přímo od výrobce nakoupiti a to za velmi levných
konkurenčních cen.

Zvu ctěné obecenstvo ku prohlédnutí mého
závodu v Klicperově ulici č. 263. a prosím, by
mne svojí ct. návštěvou poctilo a donfám pevně,
že jen stálobarevným a dobrým zbožím,
jakož i v pravdě levnými cenami si ct.
P. T. obecenstvo získám.

O hojnou přízeň pro nový tento závod prosí

Alb. Holý,
vlastní výroba tkaloovského zboží
Klieperova ulice číslo 263. v domě pí.

(výroba sodovky).

Patentní wm

divotvorné mýdlo
z čistého loje

jest nejlepší drah mýdla ku praní

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky, které:
čistěnybýti maji. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapáchá.
Patentní divotvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kou

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
Každá hospodyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti.Šat jest pak mnohem

člstáí než by chemicky čistěn byl.
Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

Prodejní kancelář :

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakoasku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(úllálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a botové zbo'í
k výběru fraoko.

Adresování vždy doslovné se v+projuj.

Král.
ndové



Akciovýkapitál K 2,000.000—.
Reservní

ORP“ Založeno roku 1868.

1 Malbu
i| kostelů,

s malby
i| dekorační,
| facadní

| a freskové
š | provádí přesné dle moderních

ý | požadavků, s uměleckým přihlížšením k příslušnému slohu

| ADÍONÍ ÚŮLOUÍA,
| dekorační maliř

| v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

VAVAVAVANAVAVAVA:

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších aoustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Bozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

Výborný osvěžující nápoj skytají

Maršnerooy šumivé
limonádové bonbony

První česká akciová

společnost továren
na orientalské cu

$* Kkrovinky a čokoládu |
žá Čs na Kr. Vinohradech, |
y - A dříve A. Maršner.

ven 8 touto ocbrannou známkou jsou nejlepší.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož 1 veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

|
otevřeny jsou od 9 hodin dopoiedne do

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve

©
©
O

čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek
celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

OEP* Lázně vanové denně. ji

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

zaručeně co Dejso
lidněji a nejvkusNábyt

a y e nějive vlastních
dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
bti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod truhlářský

X. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |
svůj osvědčený a Často vyznamenaný k

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,[

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

se na požádání franko zašlou.
VSÝAPUÁHÁHOKB"OAO4GPrý 101 8 Oodadaduě (6 040-000 00 044 0 80

judnáujjně00004009

„Silk“
výtečná, čistě vlněná
látka v barvě černé,
hodicí se I na taláry.
1 m. zl. 2-80.

Vzorek této látky, jakož i
bohatý výběr moderních
druhů na obleky a svrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách ge na
požádání ku nahlédnatí

franko aašlou.

První český zasflatelský
závod soukenného zboží:

Ed. Doskočil
v Chocni.

Filialní závody: 2:Praha, Vodičkovaul. 52
(vedle vyšší dívčí školy.)

Plzeň, Školní al. 13.

X ČD XCODXEOI XCPI X6B2

Jan Horak,
| 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“
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.
Velejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen! ý
XCPI X662 KGBDX60 X662 X
643X663X663|X|CEIXCBIXCPI

XCBIXCEI|XICEIXRIXBIX

Telefon č. 17. JK
I Paacíl stroj.



NONONON KOVO

Převzal jsem
elegantní, vším pohodlím opatřenou oblí

benouvýletní

restauraci © s

CHICAGO
u Hradce Králové.

čr) obecenstvu zdejšího okolí, ubezpečuji, že 3

jako zkušený odborník obsloužím své příz- k

7 nivce v každoudobu úpravnými a levnými ©
pokrmy i výtečnými nápoji.

©4

VONOROSIOSONOS

a|
Čepuji dobře vyleželé pivo z Kolín

© ského zámeckého pivovaru.

Vkusné a levné aranžování pří

ležitostných hostin.

Znovuzřízená zahrada. — Krytá G
rozsáhlá veranda. ©

O vzácnou přízeň prosí

Karel Miittermiiller,
restauratér.

ŘAKOMAKEMODOBY

dne 3. června £. I.

Okresní starosta:
H. Srdínko.

„SLAVIA
vzájemně pojišťovací banka V Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru šivotním novou sasbu pojišťovací na

dožití s úmrtí

se zaručeným 4" stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-lí se pojištěnec
ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti
tomo zmenšuje se až do nepatrného obnosupojistné. Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnosu, sedmým rokem o 24%, atd.,
takže na př. při 25leté době pojišťovací obnášelo by po

jistné vdosedním roce pouze 49/, počátečního obnosu.Jako jiné sazby tak j tato spojena jest 8 nárokem
na dívidendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou

Všechen zisk náleží čle
pům. Dosud vyplaceno
v celku dividendy . . K

Ve všech odborech bylo
dosud výplat . . . . K 82,737.15957

Podrobné vysvětlení a sasby zdarma zašlo

Generální ředitelstvo banky olavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

v Brně, vo Vídní, v Lublani, vo Lvově a v Záhřebě.
Adresa pro telegramy: Banka Slavia Praha.

K 31,865.380-80

TT
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Donáška do domu se neúčtuje.

Správné a rychlé dodávání
zaručeno.
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Založeno 1853.
a C

Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

Nejlepší doporučení.

V SYCHROVĚ,

řezbářeký pro prácestelní odborně zařízený.

Vlastní malířské atelier.

počty zdarma,



Příloha
(ZoVšeodborovéhosdružezíkřesí.úělnietva).

Spořivosttvoří kapitál, kapitálje pak sou
středěný výsledek ©práce. Kapilalistou je lem
člověk, který moutrácí vše,co byl prací vysískal.

Smiles: Moudrost šivota.

Dovitihodinná doba pracovní.

Kovodělníci v První brněnské strojírně
dosábli právě devítihodinné doby pracovní,
minimální mzdy, pro velikou část dělníků zvý
šení mzdy a uznání prvního května jako děl
nického svátku. Toť úspěch dosti veliký, zvlášť
když k němu došlo zcela vážnou dohodou.

Doba pracovní zkrácena na 64 hod. týdně.
Od pondělka do pátku pracuje se dle toho od
7. bod. ráno do 12 hod. a od '/,2. do 6 hod.
večer. V sobotu počíná práce v 7 hod. ráno
a končí ve "1 odp.; ve "/„Imusi býti všichni
dělníci vyplacení; každou sobotu odpoledne
má tedy dělnictvo úplně volno, Za noční šichty
pracuje se jen v pondělí až v pátek V sobotu
se vůbec nepracuje; výplata jest tu v pátek
večer při vstupu do práce. Ve všech odborech
zavedeny jsou minimální mzdy. Po vyučení po
dobu jednoho roku dostanou zámečníci, mědi
kovci, eoustražníci, kováři, dělníci na obrábě
cích strojích a kotláři 2-40K (po roce 320 K),
modeláři 240 K (po roce 4 K), cídiči 260,
jádráři 3, elévači a formáři 3 (po roce 4), ná
denníci 2-20 (2-40) a po dvou letech 260 K.
Základní sazba akordu řídí se dle denní mzdy.
Všichni dělníci, jichž denní mzda činí 320 až
4 K, dostanou 5"/,ní přídavek na mzdě a při
dobrém chodu půmysla od I. ledna 1906 ještě
dalších 5“/,. Sobotní odpolední prázdno jest
dělníka už samo gebou velkou výhodou. Kdo
nezkusil, nepochopí, jak drahým jest zvlášť
těžce pracojícím lidem odpolední klid sobotní.
Nedivno proto, že sociálně demokratická or
ganisace jásá nad svým úspěchem v Brně při
pomínajíc, že požudavky dělníků jsou podepřeny
doklady rázn hospodářského a technického a
že to stálo hodně práce se strany dělnictva,
než se začalo vyjednávati.

Bez řádné organisace nelze žádných pro
spěchů dělnictva získati. Snaha, která vede
mnohé i do našeho Všeodbor. sdružení křest.
dělnictva, točí se často pouze kolem vlastního
«já“; leckdos myslí toliko na podporu v ne
moci, nezaměstnanosti atd., jakoby Sdružení
bylo nějakou pojišťovnou; za vyššími cíli,
které mají jednotlivce spojiti k povznesení ce
lého atavo dělnického, se mnohému nechce a
pak se oaříká, že je zle. Ovšem bez obětavosti,
vzájemnosti nelze se nikdy dopracovati vý
sledků, ka kterým míří Všeodborové sdražení
křesť. dělnictva. Třeba nám hodně avědomělých
pracovníků. Se spořádanou, organisovanou
řadou dělnictva musí se na všech stranách po
čítati. Jest proto mravní povinností každého
člena Sdružení, aby získal aspoň jednoho no
vého řádného pracovníka do našich řad. Či
se dáme uchvátiti sociálními demokraty

Domácká práce
Domácká práce jest v Čechách neobyčejně

rozšířena. Pracojíť doma tkalci, odvádějíce ho
tové zboží faktorům, továrníkům; také krejčí
a závody konfekční mají v městech a po ven
kově hromada dělníků; domáckou prací bývá
též výroba dýmek, pletiva drátěného, obtížné
stťkování z vlasů, krajkářetví, cvočkářství atd.
Při posledním sčítání živností bylo napočteno
v Čechách celkem 149.669 závodů domácko
průmyslových čili 449, všech podniků prů
myslových a živnostenských. Domácká práce
jest často velikým zlem pro dělnictvo, vždyť
dělníci takoví nepožívají žádné ochrany, žád
ného pojišťování. Zaměstoavatel vykořistnje tu
nejen dělníka, ale všechny členy rodiny jeho.
Celá rodina pracoje pilně od rána do noci a
vydělá vi při té dřiné jenom tolik, aby neze
mřela hlady. Nesvědomitým průmysliníkům
vzskvétá na tomto poli práce bobatá žeň,
zvláště když socialní zákonodárství nemá ta
pražádného vlivu.

Na ochranu dělnictva se v této příčině
se strany vlády nedějí žádné pokusy, toliko
soukromý zustance — Česká společnost národo
hospodářská s odbory v Hradci Králové, Par
dubicích a Chrudimi — oabízí tau částečnou
pomoc. Vědyť: právě ve východuích Čechách
jest na 80.000 domáckých dělníků, kteří pracně
musí zápasiti o kus chleba. Na schůzi uvede
ných odborů v Pardubicích usneseno nedávno,
aby založen byl zvláštní spolek podle vzoral

krajkářského spolka radohorského. Jednáť ee
tu v přední řadě o organisaci odbytu i výroby.

V americkém státě New-Yorském jest do
mácká práce pod přísnou státní kontrolou.
Bez zvláštní licence nesmí se v žádném domě
prováděti domácká výroba kabátů, vest, kalhot,
plášťů, klobouků atd. Domy, pro něž udělena
Jicence, podrobeny jsou kontrole úřadu práce;
každý licencovaný dům masí býti prohlédnat
aspoňí jednou za šest měsíců. Domácká práce
nesmí se zu žádných okolností prováděti ve
sklepních místnostech a smějí se ji zabývati
pouze členové rodiny, kteréžto ustanovení čelí
proti zavlečení nakažlivých nemocí do rodin
domáckých děluíků. Lidé, kteří prodávají do
mácké výrobky, mají seznam dělníků, kteří
pro ně pracují. Zboží, které nebylo vyrobeno
za podmínek zdravotně bezvadných, může býti
i zničeno atd. Přestnpky tohoto zákona tre
stají se pokutou nejméně 20, nejvíce 250 do
larů nebo vězením do 70 dní. —

Dělníkům domáckým velmi by prospělo,
kdyby organisaci naší — Všeodborovému sdra
žení křesť. dělnictva — věnovali větší pozor
nost. Jejich přání a stesků vždy si bude vší
mati, vždyť i organisaci naší jde o to, aby
také sorganisovala výrobu a odbyt.

Socialní rozhled světový.
Stávkující tesaři u zedníci v Brně dosta

vili se už do práce. — V Bodapešti stávkoje

|nš delší dobu na 15.000 slévačů pro nepropuštění mistra v jedné továrně; z ostatních to
váren byli do stávky vehnáni.

Rakouské ministerstvo orby zavedlo še
tření za účelem co největšího omezení práce
žen při hornictví a pomocných závodech s ním
souvisících.

Francouzské strany socialistické splynuly
právě v jednu organisaci, jejíž základnou jsou
okresní spolky, kterým podřízeny jsou místní
skupinv a na jichž základě zbadováno je ve
dení strany.

8. t. m. sešla se v Bernu švýcarském
drabá mezinárodní konference pro ochranu
dělnictva, jejíž předmětem jednání jest zákaz
užívání bílého fosforu při výrobě sirek a zákaz
živnostenské práce žen v noci.

Severoamerický inspektor vystěhovalectví
M. Braun studuje právě příčiny neobyčejného
vzrůstu vystěhovalectví z Uher do Ameriky.

Cbicagská stávka vozků vyžádala si 10
mrtvých a 500 raněných, mimo to 7,495 000
dollarů. Z 3772 stávkujících přijato opětně
pouze 1300,

Věstník všeodb. sdružení.
V plenární schůzi ústřed. výboru

v neděli 7. května při jednání o volbě spol.
úředníka sestaveno terno, do něhož pojati tři
kandidáti a volba odložena do příští plenární
echůze, která se konati bude v červnu. Nové
členky sdružení přijímati se budou od nyněj
ška pouze do III. tř.

Schůze dme 18. května. Podpora
nemoc. udělena: J. Zajícové ve Smiřicích (14)
6 K, J. Teichmanové ve Smiřicích (14) 6 K,
J. Prachařovi v Ústí a. Orl. (10) 8.62 K, J.
Vostřelové v Litomyšli (7) 6 K, K. Votavové
v Sašici (14) 6 K, J. Průchovi v Sušici (14)
6 K. Dvěma čl. podpora odmítnuta. Přijato 5
nových členů.

Schůze dme 28. květma. Podpora
nemoc. udělena: J. Vostřelové v Litomyšli (4)
340 K, Vavř. Šperlovi v Sašici (7) 3 K, Dom.
Faltusovi v Kunčicích (11) 473 K, Fr. Petrlí
koví v Hlinsko (14) 12 K, R. Burianovi vTře
bechovicích (14) 9 K, Mar. Horníčkové v Čá
slavi (7)3 K, M. Vítkové v Čáslavi (7) 450
K, J. Smídovi ve Lhotce (9) 7-74 K. Podpora
v nesam. F. Teplému v H. Jelení 6 K. Jedna
podpora odmítnuta. Přijati 4 noví členové.

Bursa práce. Přijme se truhlářský děl
ník mladší na stavba a nábytek do Vlkova o
Bmiřic, natěračský pomocník (stálá práce), dvě
bezdětné rodiny, obeznalé v práci při hospodář.
strojích, a katol. rolníka. Práci hledá zámečník.

Dopisy,
Z Nácheda. Odbočka všeodborovéhoadru

žení uspořádala v Bražci 80. dubna o 2. bod. odpol.
veřejnou scbůzi spolkovou, již zabájil předseda p. A.
Jipttner. Nato p. Jar. Asttr z Úpice promlavil o tejně
prováděné odborové organisaci v Anglii, o pozdějších
veřejných spolcích, o zakládání konsamních a výrob

<

ních společenstev, kdež sám dělník, bera na zisku
podíl, je též zaměstnavatelem. Dále mluvil o atarob
ním a invalidním pojištění dělnictva, jak bylo ministr
předsedou Kórbrem sněmovně předloženo a jak my si
ho žádáme, aby dělnictu aspoň něco prospělo, atd.
Za svou řeč byl odměněn blnčným potleskem. Po
delší polemice schůze ukončena srdečným provoláním
„Zdař Bůh“

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Pelitický klub křesťansko-socialní
pro okres jičínský, jilemnický, semilský a novo
packý konal v neděli 14. t.m. v Roztokách u Jilem
nice svoji Šestou výroční řádnou valnou bromadu. Po
zahájení schůze a uvítání v hojném počtu shromáž
děných členů i hostí, mezi nimiž vedle místních pp.
duchovních nalézal se i vldp. J. Dohnálek, farář
v Libštátě, ndělil předsedaslovo apoluzakladateli vdp. J.
Koasalovi, faráři v Mříčné, by promlavil „o politické
sitnaci“. Řečník v delší, promyšlené řeči avó ukázal
předem na natnost činnosti politické mezi katolíky.
Němci naši dosud ještě nemobou přívyknoatí na trochu
té rovnoprávnosti národní, Po vydání a pozdějším
odvolání Badeni ových jazykových nařízení asídlil se
ve vídeňském parlamentě málo vítaný host... ob
strukce, Čehož následek byl, že jsme stále platili na
parlament, který za drahé peníze nekonal pro nás
nic, neboť vše se provádělo jen pomocí paragrafu 14.
Konečně přišel Gautech, který sice také nemá pro nás
nic jiného než samé sliby — přes to ale za čtvrt
roka vykonalo se přece jenom víc, než-li dřív za 8
let. — V českém sněmu vystavili sobě Němci mnoho
požadavků, za jíchžto vyplnění slibují upustiti od
obstrakce. Žemnohé z nich je pro nas nepřijatelné,
proto as ztěžka ku smíra e Ndmci dojde. — Hlavní
boje za svoji samostatnost svedli Maďafi v roce 1848,
byli ale pomocí Rasů u Vilagoše poražení. Nám
Slovanům byla po roce 1848 přitažena zda, Maďarům
však ponecháno právo rdousiti jiné národposti, jedna
za drahou. Ministeretva se u nás ménila, až konečně
přišel ze Saska ministr Benst, který zavedl u nás
dualism. Maďaři jsou nyní doma pány v každém o
bledu, usilujíce ještě o úplnou svoji eamostatnost.
Košatovcí pracují k tomu dnestak dobře, jako před
lety, jenom že pozměněnými prostředky. — Co máme
za těchto poměrů činiti? Kdyby se měly aplniti tužby
hlasatelů hesla: Los von Rom —abychom totiž byli
přivtěleni k Prusku, to by hrozilo nabezpečenství ne
jenom naší víře, ale i naší národnosti. Spása naše,
jak dobře řekl Palacký, jest proto jenom v Rakousku;
kdyby Rakouska nebylo, musilo by ee utvořit, musí
to býti ale Rakousko epravedlivé. Proto budeme pře
devším českými a potom rakouskými vlastenci; proti
nespravedlivým vládním vystémům bojujme, pracajíce
vědy k tomu, by nahražen byl systémem spravedli
vějším. Za pěknou řeč dostalo se řečníku díků. Po té
přednešena jednatelem klubu zpráva jednatelská, a
zároveň zodpověděn byl dotaz vdp. J. Dohnálkem před
rokem v Libštáte učiněný: jak to totiž vypadá se
spojením tří katolických utran v Čechách? Jednatel
odpovídá, že ke spojení tomu nedošlo vinou jednoho
pána, který dle všebo si u sebe myalí: Co na tom,
že tím trpí Kristus i jeho církov a spravedlivá věc
katolíků v Čechách zvlášť, — jen když to mé „já“
při tom vrch podrží. — Po přečtení zprávy poklad
niční přikročeno k volbám fankcionářů; byli aklamací
jednohlasně většinou zvoleni dřívější fankcionéři. Nově
zvoleni byli následující pánové: Za I. místopředseda:
vdp. J. Dohnálek, farář v Libštátě; členy výbora: p
Jos. Kozák z Lomnice, p. J. Kařík ze Studence a dp.
J. Tomíček, kaplan z Roztok. Po vykonaných volbách,
byla zdařilá schůze ta za zpěvu národních piení
skončena.

Z Červ. Peček. Křestansko-katolickývzdě
lávací a podporující spolek „Svornost“ se sídlem v Čer
vených Pečkách konati bude v neděli dne 28. května
t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi ve
spolkových místnostech v hostinci p. Josefa Kuchaře,
Na schůzi této přednáší vdp. ThDr. Frant. Šalc, bisk.
konsistorní rada a professor bohosloví v Hradci Krá
lové: „O moderním názoru některých učenců o původu
člověka.“ I nečlenům vstup volný a upozorňujeme
každého předem na přednášku.

Z Kostelce m. ©. Ve schůziKatolickéJed
noty v neděli dne 28. května 1905 přednáší vldp.
Dr. Gastev Domabyl, kousistorní rada, professor bi
storie v Hradci Kralové, o předmětu „Martyrium a
šíření se křesťanství.“ Začátek určitě v 7'/, hod.
večer v sáje na Rabštejně,

Z Humpelce. Dne 21. květnat. r. o 8. hod.
več. byl pořádán Kat. spolkem „Svornost“ zábavný
večer na „Kocoarku“ spojený a přednáškou dp. P.
Odona Vorlíčka, zdejšího kaplana, „o životě a potře
bách Čechů vídeňských.“ Se živým zájmem sledovali
přítomní posluchači pří přeplněném sále krásně zpra
covanou přednášku, z které poznali, jsk nutný jest
český kostel ve Vídni pro 300.000 Čechů tam žijících.
Po přednášce následovala zábavná část, ve které jme
novité nmevšední ochotu ukázali brou na piano pp.
učitelové: Otto Rychnovskýa Karel Nápravník; krásným
přednesem básně o1 Jul. Zesera p. Růžička, solovými
výstapy p. Trnka aslečny: Dabínová, Smrčková, Kon
valinová a Němcová. — Zdá se, že nad kat. epolkem
„Svornost“ opět počíná slance evítiti a Že pe zase
zastkví v dřívějším lesku a slávě. Proto „Zdař Bůb!“
Ve prospěch Čechů vídeňských, na české služby Boží
bylo vybráno loterií 20 K. Zaplať Bůh!88



Různé zprávy.
Organisace zprostředkování práce

zvlášť význačnon jest 1. února t. r. v celém jižním
Německu (kromě Hessenska). Jednotlivé jihoněmecké
státy sestavojí totiž týdně dvakrát až třikrát seznamy
uprázdněných míst, která místními zprostředkova
telnami práce nemohou býti ihned obeszena. Výměnou
a rozšířením těchto seznamů a neprodleným uvedením
jich ve známost zprostředkovatelnám, které náhodou
mají přiblášky na podobná míste, unadněji takto na
stane vyrovnání nebídky a poptávky na jihoněmeckém
trhu pracovním. Rychlou dohodu a výměnu v tom
směru podporuje telefonické spojení všech zprostřed
kovatelen na účet státu, bOprocentní sleva jízdného
na všech tratích jihoněmeckých pro vzdálenosti přes
25 km s někde 1 stát ještě doplácí drabou polovici
hotově. Úspěch této organisace jest patrný. Na př.:
Nedávno vyhořela ve Štrasburku strojírna. 180 jejím
dělníkům, kteří byli náble bez práce, bylo během
týdne v nejrůznějších místech jižního Německa opa
třeno zaměstnání a to bez všelikých zvláštních výloh.
Jak u nás v Rakousku jsme pozadu!

Odměňování čeledi a dělnictva ho
spodářského, návrh to čes. odboru zemědělské
rady, byl i ministerstvem orby vlídně přijat, jež také

če roční příspěvek na utvoření patřičného fondu.ledi mužské a ženské má se za 10letou věrnou a
stálou službu dostati 25 K odměny, za Ibletou 50 K,
za 20letou 75 K a za 25,etou 100 K. Stejnou odměna
může získati i hospodářské. dělnictvo, ale za dobu
vždy o deset let delší. Na odměňování mé býti kaž
doročně určeno 10.000 K vždy pro 10 okresů, tak že
by na každý z čes. okresů došlo vždy jednou za 10
let. Podmínkou se tu činí také nepřetržitý čas slažby
u tébož zaměstnavatele, aneb aspoň v témže hospo
dářství. Podmínka tato, jakož.i příliš dlouhá pra
covní lhůta pro dělnictvo bospodářeké a i velká
desetiletá mezera v udělování odměn jistě u čeledí a
hospod. dělnictva nepřispějí valně k probuzení zájmu
a lásky k bospodářetví a práci polní vůbec.

Agrárníci a dělnictvo. Dělnictvuprů
myslovému dostalo se o av. Janě na agrárním ejezdn
v Praze několik projevů „křeať.lásky“. Jednatel Sdru
žení čes. zemědělců F. Hybě vyslovil se totiž proti
osnově zákona o dělnickém pojišťování. Udřený rolník
může ui ke stára aspoň trochu oddechnouti na vlaetní
půdě, ale zestáriý dělník aby se dle Hybše ploužil
dále bídně za cizím milosrdenstvím. Poslanec K. Prá
šek vytýkal průmyslovým dělníkům výlety, jiché si
těžce pracující rolník dopřáti nemůže. Ovšem p. posl.
Prášek nechtěl asi viděti i radosti rolníků, a pak ne
uvážil, že průmyslovému dělníku, celý den v duené
továrně zavřenému, je nezbytně potřoba, aby Beaspoň
někdy třeba na výletu povyrazil; rolník toho zdravé
ho vzdochu užije až dost. I pro všeob. hlasovací právo
— ovšem nejvíce vzhledem na socialní demokraty —
nemohou se prý agrárníci čeští nadchnonti. Pro práva
dělnictva budou míti porozumění, až i dělnictvo po
rozumí zápasu za jejich práva. Divná to panská dů
slednost. Na jiných chtějí porozamění, ale jiným
zdráhají se přiznati trochu lásky. — Socielní demo
krati u agrárníků zvlášť málo vážejí: Dle slov posl.
Práška milejší jest čes. agrárníkům 70 českých kava
lírů a šlechticů než 70 sociainích demokratů. Útočít
soc. demokrati proti sedlákům nazývajíce je chlebo
vými lichváři, ale sami židovské milionáře nechávají na
pokoji. Přiznávají však přece, že social. demokraté
imponují svou organisací.

Umravněmost sociálně demokra
tieká nejlépe se ukázala za poslední předvolební
voličské schůzi křesť. sociálů ve Floridedorfn u Vídně,
kde sociál. demokrati měli dosud avé rejdiště. Celý
Floridedorf byl tebdy na nohou. Sociál. demokraté
v zimniční činnosti rozšiřovali po domech, dílnách a
továrnách spousty letáků, vybísejíce své stoupence
k demonstracím proti Luegrovi s křest, sociálům, Před
scbůzí podnikli útok, chtíce se násilím vedrati do
sála, ale statečnými vídeň. křest. sociáli jodraženi,
Zatím co se konala schůze, rozzuřil se v ulicích boj.
Sociální demokraté, vzrostlí v mohutný dav, holemi,
klacky, noži a kamením ozbrojení, vrhli se na policii,
z níž 35 jízdních strážníků bylo do krve zraněno a
koním jejich zaemzeny četné rány noši. Takse osvědčilo
sociál. demokratické heslo: Rovnost, volnost, bratratví.
Sociál. demokraté mají rádi pouze tobo, kdo jim dává
pokoj a jich si nevšímá, jinak však dávají cítit svou
Židovskou knutn. Ale křesť. sociálové vídeňětí ani
tentokráte se nelekli a svou organisací na celé čáře
porazili při volbách obec, sociál. demokraty. A u nás
se mnozí za volání po semknutí našich řad mezi
sebou rvou, jiní pohodlně dřepí —co prý jim po toml?

Židovský matrikář. Maďarský okresní
lékař dr. Vilém Grůafeld,jinak žid-matrikář, ocitl ae
nejednou v chládku. Z milosrdenství, jemuž nejvíce
ne plné kapse záleželo, zapisoval 18 až 17leté mla
díky jako 20 — 25leté, kteří pak ovšem jako tělem
gakrelí bývali alašby vojenaké aproštěni. Tak vi velmi
často počínají židovako-maďarští pomocníci na zvelebení
Maďarie.

Z praxe soudruhů. Socialnědemokratický
vůdce Kasper v Cakmantlu odsouzen byl k pokutě 60
K neb do vězení na 6 dní, ježto obvinil policejního
strážníka, že do krve zbil tkalce Můllera. Ale soadrah
Kasper, kdyš proti němu zevedeno i vyšetřování pro
svádění ke křivému svědectví, ukázal Rakousku paty
a prebl do Ameriky. V Cakmantlu si pak na povede
ného otce vzpomínají opuštěné čtyry děti a žena.

Výpověď akordního dělníka. Dó-liza
městnavatel akordnímu dělníku výpověď, jest tato vý
pověď platna i tehdy, když dělník do uplynutí vý
povědní lhůty není hotov s převzatou prací. U živnost.
soodu projednán byl tento případ: žalující dělník byl
u žslované firmy zaměstnán jako slóvač za akordní
mzda a proti dvoudenní výpovědi. Byl řádně propu
štěn, ale před dokončením převzaté práce. Žádal od
firmy plnou mzdu akordní v obnosa 85 K, kdešto
firma přiznávala mu pouze 46 K. Soud roshodi, že
uělníkoví přináleží pouze 45 K ($ 396 civ, řádu soud

ního). Tento obnos representuje podle soahlasného
udání obou stran ona mzdu, která dálaíkovi přísluší
2a fakticky vykonanou práci. Jiného nároku dělník
nemá. V přítomném případě nejedná se o vlastní
smloavu pracovní. Předmětem amioury nebi ade vý
uledek prace, nýbrž práce sama. Dělník so nozavásšal,
že vykoná arčitou, předem stanorenvu práci (dilo). I
když dělník byl honorován od kusu a ne podle času,
nedá se z této okolnosti souditi na azavření »mloavy
pracovní. Smlouva mezi dělníkem a zaměstnavatelem
zůstala smiouvon služební. Na tato smlouvu nelze
použit: astanovení $ 1160 všeob. občan. zákonníka.
Z ustanovení $ 77. živnost. řadu nelze pak vyvozovati,
še by akordní dělník nemobl býti propaštěn dříve,
než vykoná přejatou práci. Výklad takový jest nepří
pastný, poněvadž není v zákoně výslovně obsažen.

Hotel pre dělmice. LordRadstokvystavěl
v Londýně hotel pro dělnice. Každá dostane čistou,
malou svótníci, za niž platí denně 60 hal., 2a 60 hal.
dostane na celý den jídlo. K obědu je polévka, masu
s příkrmem a moučník. Kdo chce, může jísti dle lstka
a pak platí zu jednoduchý oběd 48 L, za lepší 60 h,
Domácí řád je mírný, takže dělnice jsou spokojeny;
o půl 10. se dům uzavře. Lze očekávati, že nastéhojí
se do něbo i dívky, jež jsou v obchodech a jinde.
Doposud se tyto laciné hotely výboruě osvěděily a
jsou vády tak přeplněny, še musí dívka, která v nich
bydliti chce, i několik dní čekati, až so nějaká svět
nička aprázdní. Muži nemají do domu přístapu.

Význam jahody a ohledemna zdravílidské
velmi stoupá. Lekařsky dokázáno, že plod jahody
Čistí krev a arychluje proudění téže. Zvláště pak do
poručuje se při chorobách srdečních, ledvin, močového

měcbýře, žloutenky a při vypnzování šyrkavek a ta
semmc z těla lidského, v němž působí blavně svým
množstvím draselnatých a sodnatych látek, kteráž
rozpouštějí sedliny moče, načež vyvstalá kyselina led
vinami nebo střevem ge odstraňuje. Jahod používá
se uzralých a to buď samotných, nebo s cakrem, buď
se sladkou smetanou, a také zavařených. — Výbor
ným lékem jest i tbé z listů jabodových (za suchého
počasí v lose aa výsluní sebraných a pak ve stínu
usnšených) proti průjmu a krvotoko. Proti písku a
kamenu v ledvinách a měchýři přidává se k listům
jahodovým šalvěj. U nás pěstají se málokde jabody
8 plody obrovskými, veFrancii však a Amoricei na polích,
Kdyby v každé zabrádce měli aspoň záhon jahod, už
by to něco bylo; i chudý dělník mohl by si nějak
opatřiti sebe menší výsluoný kouteček, kde by se jeho
děti jistě s láskou věnovaly pěstování jabod. Také
v hrncích na vknech možno pěstovati zvláštní drub
jabod měsíčních.

Květinářství můžeze vždyckyatáti zdrojem
příjmů našich, třeba nepatrných. Málo domů, kde
by na oknech nebylo květin; i v té poslední obaloupce
pestřívá se okno rozmanitým květem. Leckdos zastaví
se nad sličnou květinou v okně a s radostí by si ji
koapil, kdyby jen majitel k tomu svolil. Zabradníků
není všade « pak květiny bývají u nich leckdys drahé;
odporučovalo by se tedy, aby si milovník květin na
svých oknech nebo v zahrádce hleděl jednoho nebo
dvou druhů, kterým by se tn nejlépe dařilo. Skvostné
květiny samy by se pak okolojdoncím ke konpi na
bízely. Co všelijakých světoznámých karafiátů, pelar
gonií, petanif, fuksií atd. vypěstují do roka na př.
zahradníci k)atovští! Proč by i jinde nemohla pečlivá
ruka vykouzliti podobné skvosty? I udřený dělník
v pěstování takovém nalezl by osvěžající zábavu a
děti nad rašícími kvítky věra by přivykly ušlech
tilejším zábavám; také v šotrnosti by vzrostly, kdyby
jimsprodanékvětinkyi nějakýhaléřdo kapsyzapadl.

Židé ma moravské Slovači. Snad ni
kde se tak makavě nejeví „blahodárná“ činnost židů,
jako právě na morav, Slovácku; města, městečka i
dědiny jsou jim zlatou žilou, rájem. Na venkově jest
žid majitelem obchodu, kořalny, obecního hostince, a
trafiky ; prodává vše, co venkovský lid potřebuje, dá
vá lacino a na úvěr, neapomíná, vypomáhá sedlákovi
v tísni (na směnku), avšak běda neopatrnému, který
vleze do jeho rakou! Úslažnost, poníženost, slnžbo
volnost šidoveká jest příkladným znamením „dobrého“
obchoda. Žid si lásku lidu zakapuje za růené věci a
složby a zítra sí to na kupujících vynahradí. Žid na
Slovácku neoře, neseje a přece obchodaje s obilím,
soleninou, vínem, dobytkem; žídé mají tu v rakou
pivovary a jiné velké obchody všeho druhu. Mesi se
bou mají pevnou organisaci s žádný, ať bohatý nebo
chudý, neodváží se ji překročiti. Dělníci na drahách
a utrážníci jsou křesťané, ale vyšší úředníci a země
měřiči json židě, V krámě, účtárně a písárně jsou
křesťanské síly, ale obchod provádí pán nebo ceste
jící žid. Správa obecní v mnohých alováckých obelch
jest vlastně v rukách židovských, třeba žid není sta
rostou. (Co chce žid, to se musí stát, Při volbách
obecníchmá blavní slovo žid. Mocžidovaobjevíse ta
ké tehdy, když se jeho Ráchel dostane „do kouta“,
Ta slovácké panímámy jedna přes drabou přinášejí
NYsnešenékoutnici“ husy, kachny, slepice, máslo, vej
ce atd., samy si vše od úst ntrbujíce. Žid bere takto
se všech stran a ještě si z lidu dělá blázna, po
směch. V jedné dědině, když Slováčkové byli v ho
spodě kořalou již hodně rozkuráženi a zmoženi, žid
hostinský polil libem opilému strejcovi klobouk a sa
páliljej; jinémupřidaldokořalkyrtatě atd.; toťuoví,
že pak žíd a rozjaření strojcové měli velkou švandu.
V téže dědině připravil žid několik aedláčků o atat
ky, sfalšoval směnky na jména Slováků, a konečně,
eby ušel kriminálo, prohl do Ameriky. —A naše inteli
gence mezi lidem slováckým Často tábne se židem ta
jeden provaz a ne-li, jest k lidu lhostejna, necítí
s ním, nedivno pak, že se Slovák ku všem rzděla
nějším jako učitelům, lesntkům, správcům při dvo
rech atd. chová nedůvěřivě, zvláště když tito k jeho
náboženstvínejeví často náležitouúctu, šetrnost...

Že se dosud Slováci nevysuli s nadvlády židovské,
hlavní vína má nevšímavá inteligence,

Tělesná práce a me pouhý sport.
Věsobecný nářek na tělesnou zrůdnost moderní gene
race vede vychovatelské kruhy k tomu, aby byla tě
locvika věnorána větší póče nežli dosud. Někteří vidí
ve uportu, jiní v tělocvičné uzavřené síni odpomoc
pocíťovaného nedostetka. V „Máji“ uvádí ze však
mnohem moudřejší rada k tělesné práci. „Máj“ píše:
„Je třeba, aby se tušilo stejnoměrně celé tělo na zdra
vém vzdachu a zároveň, aby z této námahy tělesné
plynul určitý prospěch pro celek. Dnes, kdy sociální

poměry nutí člověka, aby všechnu svou energií zužitoval, prodal, je na příklad sport marnívostí, která
asi zůstane výhradně údělem vrstev zámožnějších. Tož
tedy: je nutno tašiti tělo účelně. Nejen tělocvik, nejen
sport, nýbrž hlavně také fysická práce musí být po
jsta do programu reforem našeho školství. Jaké práci
měl by se intelizent věnovati? Hlavní podmínky jsou:
prácí dravé, rozmanité, na čerstvém vzduchu a pří
jemné. Tedy rozhodně nejvhodnější je práce v země
dělství. Buďme konkretní! V Praze nemůže míti každá
rodina zahrádku, to by předpokládalo jiné sřízení
velkoměsta. Daly by se však zaříditi prázdninové ko
lonie. V jižních Čechách (snad i jinde) jsou rozaáhlé
lány půdy dosud nevzdélané (pastviska obecní, kame
nité pozemky, atd.). Nikomu dosud nenapadlo zúrod
nit tuto půda placenými silami dělnickými. Kolik
nervosních stadentův, professorů, úředníků našlo by
ta o prázdninách přjemnou a užitečnou práci! Jed
notlivé skupiny těchto pracovníků kdyby se usadily
ns jeden dva měsíce do různých obcí — jaké výhody
všestranné by ee tím docílily. Styk a lidem, šíření
osvěty, poznání místních poměrů hospodářekých, aoci
álních atd. A nijak by se neuškodilo jihočeským děl
níkům, jichž poměry jsoa tak bídné. To je tedy první
určitý návrh, který zaslouží a vyžaduje ovšem dů
kladné diskusse. Mimo to uopozorňajeme: kolik je
venku nebožáků, kteří nedabem, utářím vysílení musí
s napjetím všech ail pracovati na poli, aby aživili sebe
s rodinu. Hle, přišel by účastník naší kolonie, požádal
by takového chudáka o vidle, plub — uboký dělník
by odpočinkem sebral své síly a mladý, zdravý člověk
by pracoval za něho. Jak jednodnché a pěkné! A
druhý náš návrh, ještě konkretnější a přístupnější jest
tento: V roce, zvlášť na jaře, ve volných chvilkách
dne, mnoho intelligentit našlo by práci v zahradách
pražských a předměstských. (Loni několik studentů
pracovalo v zabradě dra Lumbe-ho na Hradčanech a
jsk si libovali.) Snad j myšlenka prof. Drtiny, aby in
telligence na náklad města Prahy zalesňovala stráně
v okolí pražském, dala by se uskutečniti. Konečněani
na práci v dílnách nemasilo by se poblížeti skepticky.
Je-li zde zmenšen zdravotní moment nedostatkem čer
stvého vzdachu, nutno aznati moment methodický.
Drobná práce řemeslnická učí dovednosti. (V Americe
jsou veliké dílny zřízené pro studenty.) Professoři pří
rodopisu měli by mládež vésti ku praktickému zaměst
nání v zahradě botanické a výcvik v pěstování stro
moví aneb květin prospěl by jim mnohem více nešli
nestravitelné darvinské theorie, jak by to všecko v pří
rodě mohlo se díti, kdyby se totiž dělo dle lidských
výmyslů. Kandidáti učiteletví jsou vedeni ku prakti
ckému atudiu přírody, ale choť ku tělesné práci v pří
rodě na svěžím vzdachu měla by se buditi usilovněji
u všeho žactva a vládní dotace měle by myšlenku
tuto dostatečně podporovati. — I dr. Keller z Badenu
s obledem na rozšířenost nervových chorob mezi prů
myslovým dělnictvem a nemajetnými třídami v městech
doporučuje, aby se dělnictvo a chudší třídy městské
věnovaly v létů tělesné práci na venkově pod širým
nebem a že by mnohý rolník za nynějšího nedostatku
pracovních sil s ochotností přijal na Čas dělníka měst
ského, továrního. Několik neděl v prácí zemědělské
jistě by posloužilo mnohému. Práce zemědělská nyní
tak opovrhovaná jistě v budoucnosti nabude sábe
patřičné váhy a důležitoatí.

První basilika v Bakouska —Sv.
Hora u Příbramě v Čechách. Sv.OtecPinsX.
zvláštním brevem ze dne 21. ledna t. r. poctil a po
výšil kostel na Sv. Hoře a Příbramě za basilika. Jest
to první basilika nejen v Úechách alo v Rakousku
vůbec. Aby se to vyznamenání, jak náleší, oslavilo,
konati se bude sa tím účelem třídenní slavnost a
sice 2., 8., a 4. července t. r. J. E. kardinál Leo ze
Skrbenských, kníže arcibiskap pražský, zahájí dne 2.
července slavnost: přečte dotčené papožské breve a
bude sloužiti pontifikální mši av. Druhéhodne pon
tifikální mši av. slonžiti bude adp. biskup dr. Frant.
Krásl a třetího dne ndp. biskup budějovický dr. Martin
Říba. Po tyto tři dny jak dopoledne, tak odpoledne
budou slevnostní kásaní. J. E. kardinál udělí prvního
dne slavnosti jménem a mocí Jeho Svatosti Pia X.
na základě brove ze dne 11. dubna t. r. sv. apoštolské
požehnání, s kterým spojeny jsou plnomocné odpustky.
Mimo to všichni účastníci této pobožnosti získají
plnomocné odpustky, kdyš v některém z těchto tří
dnů sv. svátosti hodně přijmou a na úmyel sv. Otce
obvyklé modlitby vykonají. Posléze udělaje sv. Otec
všem věřícím, kteří alespoň se skroušeným srdcem
přítomní jsou některé z dotčených pobožností,odpustky
7 leč a 280 dní. Všecky tyto odpustky mohou též
doším v očistci věnovány býti. — Na Sv. Horu pří
cházejí přečetní poutníci — každoročně asi 300.000,

z nichš 70—80 tisíc přjímě av. svátosti. Ze všechstran Čech po dobu letní bývá vypraveno mnoho
utních vlaků, £ Prahy, ano ne jeden i s Králové

radecka. Četné průvody přicházejí každoročné o svátcích
avatodušních s Bavoraka a dva vlaky vypraveny bý
vejí z Vídně. Také z Moravy každoročné od Telče s
v posledních letech od Olomouce ano í ze Slezska při
cházejí sbošaí poutníci na Sv. Hora. Vhodná nyní
naskytá se příležitost, aby ctitelé Rodičky Boží Sva
tohorské avon přítomností a sbošností oslavili Její
vyznamenání a úctu Její rozšířilí dál a dále. Vnitřek
kostela Svatoherského jest nyní ve slohu barokovém

Katar a skvostně obnoven. Na slfledanou tedy nav. Hoře!

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a „OBNOVU«!
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Spiragův lidovýkatechismus ©

) Německéhooriginálu prodáno dosud 30.000 výtisků. Colkem vyšloJi
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Roh

NakladatelR. PROMBERGER v Olomouci
1Lzedestati též v každém řádném knihkupectví,

£)2
0

v 8 jazycích. Česky v překladu prof. Frant. Kalvody vyšla během
a let 3 vydání. Cena úplnéhodíla (3 díly) 6 korun.
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»Velectěnému

duchovenstvu:
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

[UST RI |
každého slohu,

první odborná dílna pa
siřská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.

č.83. u a č.83.
Palackého třída. '

re ZACLONY5
krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story), záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

4 JAN OTOUPA
v Praze, Václavské nám. č. 32,VKUSU

První výroba

véžních

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 obcena splátky;

cena levná, jakost výborná,

O

Umělecké

řezbářské práce
jeko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářký

vHradciKrálové,Malénáměstí,číslo116.
Práce solidní. Ceny velmi mírné.

gothický ollář
dubový,

bohatě vlacený, vyznamenaný státol medailí.

Sochy dle přání vyměním.

Frant Jirouš,
odborný závod pro práce kostelní

wSlatiňanech.

p
| OW*pod cenou výrobní

|

Provádístavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadně,
Sochy svatých, uměleckyprovedené a jemně polychromované. — Jesle. —

M- Nákrovy,
zkáze dřevokazem.



Veledůstojnému duchovenstvu

dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený
A>skladfi

obrásků svatým ©
k oastávajícímu velikonočnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v růsných tvarech

a jiné druhy za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu hodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vášené přízně odporučoje se v bluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel skladu obrázků

v HradciKrálové, Tomkova ulice.
A

Piana,
pianina,

varhany
nejnovějších

soustavy —levně,

téžnasplátkyavýměnunabízí
ý prvníkrálovéhradockátovárnaAL.HUGOLHOTA,
FIRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino 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.

Továrnare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek |
M ve Vysokém Mýtě,
k dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený 4 W
PTÁr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 j
P) — nabízí —

koňek, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ov
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi! levný koňak a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomemslažtémedatlle, a mnohýmiji
mými diplomy s právem rašení slaté (me .

Vzorky zdarma a Iranko,

POOOONEVEPENA EPEE EEE

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Rrálové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby s snovazřisování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

a

diEbkěieoHotooEHEEEEEEEEoicHotěioHEběžEh obedEkoEHoHookořeEEE HočdokokuĚhEl HečžeEeEiedločkElužieěk

ph;dmů,hostel, rheum., lochias,

SAookrovnnkjíl et
Letní sídlo.

XXI.ez. od 0./5.-20./9. 100 5
Snížené ceny obd rži: důstojsíci,vojenětí

úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemští úředníci a
sluhové (s Čech, Moravy a Slezaka), důst. svět. kněžstvo
(s Čech, Moravy Aa Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku šelezničních úředníků ve Vídní.

Rybalě. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské

Chrámové svíce
voskovéa svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové m zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
lustčnísvíce sry.

velikonočnísvíce- svíce kostelní ste
(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be

arinové,
zápalkový drát,

ránkemvelikonočním,| gvice obětní >

třínožky hladké, ve všeoh velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
l k

svíčky ke křtu, polovoskové,

|
Rheumatismus. - Dna.

an: Jogefov-Jaroměř,
h| Suchá poloha

š u lesa. en Ksrata.
©| Poštovnía tele
s úřad v lázní.

ě Lázeňsk HKJe: 3
9 Více neš M

100 š
i pohodlných pokojův pěti pěkných vílách. šVýborná restaurace (plzeň
2 aké). Ceny mírné. $

Vojenské koncerty. — Bližší ('
I ochotněsdělí © správa lázní.

| Ženské nemoce. Anemie. |

Veledůstojnému
4duchovensóvu!

Praha-l, ul.
dan Staněk, 2 ss

J čís. 19 n., roh
Konviktské ul., ý paslř spe
aielné ma kostelní náčiní, dovoluie
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílněrmčně praco
vaných kostelních nádob a máčini,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

x patenky,nádob. atd, vše
v ém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba s

aklad v Praze k volnému nahlédnotí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnéjšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Merkurem.
SKLAD OBUVI

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.
Vhodnépříležitostnédárky. “i

OB* provedení

jakož i veškeré do oboru

Voho padající Mkn Ar: : ručuje veledůst. m.
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiálnísklad:Praha, Ir. Vinohrady Škrétovaul.č.3.
Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkys cenníky zdarmaafranko. ;—

OKO KOK

Levné ceny. Největší výběr. Š8

Motocykle
velocipedy ©

s úploou zárukovo, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

E'r. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

av. přijímání a 8v.

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 20
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků oa Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
MM| od nejjednoduššího aš k boha

tému figuralnímu provedení a
sice1 se želemmýmirámy, sí

těmi vsasením.

jl Veákeré rozpočty, akizzy i odborná

k E rada besplatně, bezovši závaznosti— ku definitivní objeduávce.

PRE NeečetnáveřejnáI písemnápochvalná uznání.jjj
Založeno roku 1836.
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Moderní smysl pro pokrok,
IL

(3) Kolik lidí obírá se nyní pončnou a
vskatku vzdělávací četbou? Vážné kniby hi
storické i jiné odborné spisy pokrývají se vo
skladech prachem; neujme se jich ani ten
čtenář, který má stokrát příležitost viděti je
ve výkladních skříních knihkupeckých. Kolik
lidí čte Tomka, Palackého, Kalouska? Jest
smutnou pravdou, že títo bistorikové psali
zase jen pro historiky; jména jejich jsoa sice
v várodě populární, ale obsah jejich spisů jest
neznámý. Aby známost dějin Palackého pro
nikla v nejširší vretvy lidu našeho, uspořádáno
Jidové vydání jeho dějin. Odpomoženo tím až
úžasné povrchnosti v poznávání domácích dějin?
Do dneška dobrých osmdesát procent české
intelligence sotva padesát stránek z Palackého
přečetlo. Co teprve může znáti z dějin těch
„prostý dělník, který má daleko méně ča-a ku
čtení takovémunež intelligent? Snadno si tadíž
vysvětlíme, proč mají na př. v době Husových
oslav značný odbyt šestnáctistránkové brožury,
které jsou hotovým paskvilem na skotočnou
historií a které jsou v tolik smělém odporu
s historickými vědomostmi v Palackého ději
nách uloženými. Nemýlíme se zajisté, předpo
„vidáme-li, že se i letošního roku prodají celé
spousty podvodného pamfletu „Pogiova“, třeba
že Dr. Kalousek již dávno ten švind) zvluštním
spisem odsoudil. A hromadně ohlapovati lid
takovým vyloženě prolbaným pamfletem — toť
horší věcí než krásti mu jeho majetek. Jeme
národ „pokročilý“ a proto — žádný „pokro
kový“ list takové švindle neodsoudí.

. Vážné denníky a týdenníky nemají veli
kého štěstí. Lid byl dlouho již otravován
krváckou četbou, sensačními výmysly, jízli
vými novinářskými výpady; čtenářstvo již
dlouho se „vzdělávalo“ neurvalými novinář
skými útoky mířenými proti svědomitým po
eitivním pracovníkům, než aby samo dovedlo
klidně, nestranně přemýšlet a časopis předsta
vající práci positivní si zamilovati. A tak na
př. denník „Hlas národa“, ktsrý se pilně při
Čiňuje o národohospodářské povznesení české
země, trpí úbytěmi. Aby vůbec tento denník

FEUILLETON.
Žabí kantáta.
Napsal Josef Váňa.

Májová noc, pozdní májová nocí
Jaké to kouzelné slovo, jaká to čarovná mocí
Zatajíte dech, rozšíříte nozdry a polootevře

nými rty ssajete do sebe opojnou vůni vzduchu,
sílu, život, rozkoš, mládí, A hned zabouří vám to
v prsou, zavíří v žilách, zajiskří v srdci. Oddych
nete z hluboka a mžikem jakásí síla omlazující,
znovu zrozující rozlije se celou vaší bytostí, roz
proudí se v celém vašem nitru...
„© Mějová noc, pozdní májová noc! Láskou

vře plnou každý tvor. O lásce šeptá tichý mech,
kvetoucí strom, slavík, hvězdy i ubledlé luny,
krásná tvář,

V májové noci i starý kmen obalí se kvě
tem, v májové noci i staré srdce rozezvučí se
písní lásky, aneb obalí se aspoň květy vzpomínek
na mládí, na lásku...

Vy májové noci, vy chvíle prvních rozváš
nění mladických, vy chvíle křečovitých vzdechů a
sladkých roztoužení, vy palčivé okamžiky nedo
čkavých setkání, vy zžíravé hodiny nekonečných
žárlivosti! Vás každý prožil, ve vás každý hořce
trpěl, na vás, vy milosti plné noci, každý rád
vzpomene.

O vy chvíle nevyslovených tužeb a neujas=
něných blažeností ... „11

V pozdních nocích májových bývaly pro mne
a jsou dosud zvláštním požitkem — žabí koncerty.
Celé hodiny vydržím utajené naslouchati prazvlášt
ní hudbě té. A všechny barvy a odstíny a výšky
a hloubky podivných těch melodií uvědomuji si

————

vycházeti mohl, tiskne se na zlepšení jeho fi
nančního stava sensační denník jiný, v jehož
čele aspoň každý čtvrtý den „stkví“ se vyo
brazení nějakého mordu. Zato prolbané listy
Právo lidu a Zář mají stokrát více čtenářstva,
ač jsou to hotové fabriky na gesarovování lidu.
Pak čekejme, že čtenářstvo hltavě trávící ne
urvalé výpady těchto listů bude schopno též
strávit četba nestranuou, skutečně vzdělávací.
Místo pokroku — zkažená chut.

Jak veliký počet máme v Čechách „vzdě
lávacích „spolků! Jest skutečně předním cílem
těchto sdražení nestranné vzdělávání? Nikoli;
v těchto spolcích vychovávají se členové hlavně
na stranické bojovníkyjisté kliky, jisté strany.
A vůdcové jejich starají se úzkostlivě, aby
myšlenkový pochod členů pohyboval se jen a
jen v rámci programu strany, a aby v žádném
členu nevznikly nějaké „kacířské myšlénky.“
Zde se vzdělává člen nikoli pro hlabší pro
hloubení svých vědomostí, ale hlavně k boji
proti stranám jiným. A tu často žalno sledo
vati ta vzdělanostní úroveň členů spolka proti
katolického.

člověk nic. A dejme tomu, že vydá inuž kato
licky smýšlející obranný spis proti ubohému
nevěreckému pamífletu té neb oné protikato
lické strany. Příspěje taková obraua k vytří
bení názorů a příslušníků té protikatolické
strany? Ani v nejmenším; stranníci takové
obrany čísti nebudou a redaktoři jejich listů
místo vážné kritiky odbudou vše lacino po
směcbem u hrabými slovy. Vytýká se kuto
lické církvi ztrnulost; ale zkoumejte srdce
takých protikatolických spolkařů. Ti se ohra
žojí číbskou zdí proti všemn poučení jiných
stran, lpí přímo 8 moslemínskou zanjatostí na
politických a sociálních dogmatech své strany
a místo co by se poučili, pronásledují často i
nepěknou mstou toho muže, jehož pravdivým
výtkám věcně odporovati nemohli. Čím zvuč
něji dolehají k našemu slocha hesla o svu
bodném myšlení, tím ve skutečnosti méně sa
mostatně přemýšlejí. Spokojají 8e s pestře na
barveným štítem, 8 reklamní firmou; zda se
však svoboda smýšlení u nich v praksi uplat
ňuje, o to již se málo starají. Dostačí fráze,
stačí heslo. A setkáš-li se i 8 intelligentem
českým, varoj se pronésti své mínění o tom———————
a rozpoznávám a jsou mému sluchu pochoutkou
nemalou.

Žabí kantáta v luční kalužiné zahalené v sple
titou síť vodních trav působí na mne dojmem
prazvláštním, nevylíčitelným, Zdá se mi, že ten
kus země, dříve mrtvý, nyní žije, že cítí, mluví,
vzdychá, zpívá. Nevidite nikde nic a přece třese
se vzduch řehotem, kuňkáním, trilkováním.

Jaký to prazvláštní ruch v pozdní májové
noci v přírodě stichlé a k spánku se chystající)
Jaký to ruch v přírodě, jejíž žíly a kosti byly do
nedávna ztuhlé, beze zvuku, bez ruchu, bez ži
vota, bez písně, bez jásotu| Jako by se země ny
ní otřásla, jakoby sesypalu se sebe studené, smr
tící roucho, jakoby odhodila ledové okovy a roz=
chechtala se bujným, nezkroceným, ve společnosti
nezvyklým smíchem.

Žabí kantáta! Jaká to zvláštní muzika!
Drsná, řehotavá, hrčivá, primitivní a přec

úchvatná, veselá, bujná.
Žabí kantáta! Jaká to prazvláštní píseň lásky!
V posdní májové noci i žabákoví srdce se

chvěje touhou a milostí a on láskou spit večerním
zastaveníčkem skládá hold vyvolené srdce svého.

O vy májové noci, vy chvíle lásky bez kon
ce! Ve vás rozezvučeti se musí každé srdce k pís
ním milostným| Ve vás každý tvor, každý kvítek,
každý lístek chvěje se milostí a pěje píseň o lásce
věčné,o lásce bez konce...

by nikdy ani viděti jsem nemobl a přece
tolik půvabu nacházím v jejich kantátách. Hnusí
se mi ošklivý ten tvor, k zbláznění téměř mne
dohání příšerná ledovost a neforemná bachratost
jejich těl, ale jejich májové kantáty miluji a ob
divuji.

úbu za nic na světě nevzal bych do ruky,
štítím se jí až k hnusu, ale její písně lásky v pozde

fmsiertyse počítají Icuně.
Obnova vychání v pátek v poledne. | Ročník XL

neb onom zjevu politickém a kultarním dříve
než jsi 8e vyptal řádoě, ku které straně, ku
kterému spolku náleží. Promluvíš-li jen dost
málo proti některému dogmatu jeho strany,
učiníš si ho ihned nepřítelem, i kdybys měl
pro svůj názor důvody nad slunce jasnější.
Zájem exaktní vědy i nestranné vzdělávání
lida musí ustoupiti před zájmem strany.

Lidové vzdělání, lidový pokrok jest dán
většinou v Šane lidem, kteří se nikdy ničemu
pořádně nenaučili; tací lidé, kteří nevydali
nikde slušný odborný spis a jež kompetentní
kruhy po několika pokusech musily vyloučiti
navždy z řad skutečné intelligence, najednou
zakládají listy, poučují každého, pronášejí „zdr
cující“ kritiky o všech svědomitých pracích ;
kritisují a kritisují anebo místo faktických
vědeckých objevů jednoduše s velikou smělostí
vydávají beze vší předběžné práce celé dlouhé
úvahy, vyplněné květnatými frázemi — ovšem
beze všech vážných dokladů. Tito „pracovníci“
jsou ovšem pouze tactové jepice, rakety, které
8 obzora mizí, sotva se objevily. Ale za jednoho
odstaveného „pokrokovce“ vynoří se „náhra
dou“ deset nových, kteří pokračojí. A v „po
krokovém“ křiku hlavy vážných učenců úplně
zanikají,

Jen tam se většinou vážně na pokroku
pracuje, kde toho vyžadaje kšeft; pro vědu
samu málo kdo hne nezištně prstem. A čím
více hřmí hesla moderního pokroku, tím méně
v pravdě pkrokové práce vidíme. Jako dříve
učinili mnozí pro sebe výnosnou živnost z vla
steuectví, tak nyní právě lidé velmi málo
vzdělaní hledí pro sebe něco uloviti junáckým
braním jména pokroku nadarmo.

Volné listy.
(Bourgetův „Žák“.)

(8) Jak již v minulém článku pověděno,
kniha Bourgetova jest rozamající, odkudž vy
světlaje se ta její vlastno-t, že bojuje proti
okoli. Mluví sice mezinárodně, pokad zmíněné
učení materialistického determinismu protíná
inteligenci všech národů, ale obzvlášť obrací
se k mládeži francouzské. Má také proč. Ve
Francii dotčený myšlenkový proud zahnízdil se
velmi opravdově a mravní spousta ve fran
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ních nocích májových naplňují duši mou pra
zvláštní rozkoší a lahodou.

Ubohá žába, tolik nepřátel má, snad jen
proto, že není hloupějšího a nevinnějšího zvířete
na světě. I já kdysi v dobách klukovských vraždil
jsem je z jara v rybníce klackem s jinými roz
pustilci. Za to pak v noci v horečce lezly mi žá
by po rukou, po nohou, plazily se po těle a já
ouzkostí se svíjel a naříkal....

Ubohé žáby! Jsou v pravém slova smyslu
havěť, potěr. Jest jim nepřítetem kde kdo.

A přece jen jejich stehýnka způsobila nej
větší vymoženosti moderní doby a vědy, jen jejich
neforemné zadní nožky daly podnět k telegrafu,
telefonu atd. atd. Professor Galvani, když neaesthe
tické ty nožky na pavlači své zavěšoval, nepomý
slil, že celá studnice dosud neznámých tajů a sil
v nich ukryta, nepomyslil, že tím buduje stroje
a sloupy pro telefony a telegrafy.

Ubohé žáby |! Zasluhují, aby jim byl posta
ven pomník u každé kalužiny, pomník nikoli z mra=
moru, nýbrž z vděčné uznalosti největších vědátorů
a vynálezcůsvěta a zatím...

Přichází surový bezcita s tupým, rezavým
nožem, oderve chvějící se zadeček od bachratého
tělíčka, odhodí dosud živý předek a nechá ho pla
ziti se po ostré metlici a v palčivých paprscích
slunce ukrutně odumírati.

Žába! Ošklivý a hloupý tvor k nepopsání,
Na žábě nic, ale pranic není hezkého, ani jedno=
tlivě ani v célku. Nohy nepřiměřené, tělo bach=
raté, ústa široká, oči z důlků vytlačené. Neznám
neaesthetičtějšího tvora,

Proto také nijak pochopiti a vysvětliti si nes
dovedu, proč lidová filosofie pokřtila hezounkého,
mladistvého tvora ženského slovem v+žába«. Že
starou bábu nazvala šerednou ropuchou, tomu s



couzké společnosti okagzuje,v jakých rozměrech
stal se životním názorem. Aotor živě a bolestně
procituje ještě události z války prusko-fran
couzké, kdy nepřítel deptal domácí půdu k úšasu

a syděšenámu podivu všech těch vlastenců,kteří nemohli pochopiti, že by potomci slav
ných armád Napoleonovýchmohli býti poraženi
od Němců, jež zdrtil velký dobyvatel u Jeny.
Spisovatel jako milovník své vlasti ohledává
příčiny, proč ve válce r. 1870 Francie podlebla
a dobírá se toho přesvědčení, že materialism
jako názor životní oslabil a rozleptal zemi roz
košnictvím a oslabující poživačností, v kterémě
bodu myšlenkovém stýká se s bratry Margne
rity, kteří rovněž v knihách svých totéž roz

oznání učinili a kteří ústy francouzského vo
Jenského lékaře karakterieují německé vojíny
takto: „Byl jsem překvapen povahou ráznoa
a prostou vírou raněných Němců.Jaký to rozdíl
oproti duševnímu stavu našich vojáků, kteří
nevěří v nic! Nutná jest víra ať v cokoli! Ná
rod ten jest také vzdělanějším nežli národ náš;
skoro všichni znají čísti a psáti a mají zápis
ník cestovní, do něhož zapisují své dojmy. Pro
hlíže) jsem některé z nich, v nichž vyjádřili
svá přesvědčení, že vedou válku spravedlivou,
že Bůh je podporuje! Kmen silný, méně sjem
nělý, ale přemítavější.“

Není divu tedy, že Bourget poučen minu
lostí a přítomností, e úzkostlivou obavou po
hlíží do budoucnosti a leká se dalších osudů
Francie. „Žák“ jeho jest tedy plodem toho
přání, aby inteligentní Francie vybavila se
z mravní zchátralosti a stala se mravněa fysicky
silnou. Krásnými slovy promlouvá k mládeži
v předmluvě, z níž některé vzácné a všeobecně
platné «myšlenky tady uvádíme. „Tobě chci vě
novati tato knihu, mladý muži, krajane; tvůj
morální život je morálním životem Francie
samé — tvoje duše jest její duší. A co sebereň,
co seberete v našich dílech? Při této myšlence
každý poctivý literát, sebe bídnější, muní se
chvěti nad svou zodpovědností... Nejstarší
z nás, vzpomíná Bourget dob válečných, odtáhli
právě do války, a my, kterým bylo zůstati
v koleji, cítili jsme již tenkrát z nitra polo
prázdných tříd, jak tíží nás vznešená povinnost
znovu povýšiti vlast. Jakkoli jsme byli tehdy
mladí, věděli jsme, nančivše se tomu od mi
strův — a to bylo nejlepší jejich poučení —
že triumfy a porážky zevnitřní jsou účinkem
a následkem vlastností a nedostatků vnitřních,
věděli jsme, že obrození Německa na počátku
století bylo především dílem duševním a byli
jsme si vědomi, že duše Francie byla tou ve
likou raněnou bytostí r. 1870 a tó že třeba
pomoci, obvazku a léku.“

Bourgetoví nelíbí se také přílišná sháňka
Francouzů po duchapinosti, která nešetří ani
statků nejvyšších. Tuto snahu po dachaplnosti,
která provázena jest úzkostlivým úsilím po
vytvoření společenské formy, potírá Dostojevský
vesvém„Hráči“: „Tojenu Francouzů,a možná
u některých jiných Evropanů tak hezky se vy
krystalovala forma, ža možno hledět s neoby
čejnou důstojností a býti nejnedůstojnějším
člověkem“ Vzhledem k frivolnímu smýšlení
francouzské inteligence Bourget v předmluvě
k „Žáku“ napomíná takto: „Neběží již o to
býti duchaplným, lehkým, nevázaným, vtip
ným, pochybovačným, rozpustilým; toho už———>"—MMÓU
nedivím, ale nazvati mladičkou, fešnou dívčinku
»žabou«, to je snad přece jen trochu opovážlivé,
Vždyť přec takový šestnáctiletý žabec je zrovna
k zulíbání. Nožky jako srnky, tílko jsko jedle, oči
jako trnky, zuby jako sníh a rty jako... Eh,
darmo mysliti a mluviti. Člověku se jen zbytečné
špulí ústa,

Takovýhle pak ženský žabec není pranic
hloupý, naopak dovede svým zjevem a svými
řečmi a rozmary splésti mužům hlavu náležitě,
Náhlý zjev takové roztomilé žabky a už je jinoch
zamilovánpo uši...

O vy mladé lásky, vy obnivé květy na mla
dém stromu života! Kvetete jen jednou, mraz ne
úprosné životní skutečnosti spálí vaše něžné lístky
najednou, než přece jen jste a zůstanete chvílemi
blouznění nejsladšího a blaženosti nejvyšší,

Vy mladé lásky, vy květyvůní omamujících|
Př'nášíte s sebou vzdechy, sklamání, útrapy, ne
jistotu, žárlení, ale nřece jste a zůstanete rozkoší
a štěstím smrtelníků nejtoužebnějším.

Vy mladé lásky, vy květy barev nejnádher
nějších a nejzřivějších| Kvetete v životě jen jed
nou, Opadáte často jen na plano, a předce i ten
plod vašich květů jsou aspoň vzpomínky, vzpo
mínky pony půvabu, vzpomínky kouzlící na tváře
úsměv a lahodu.

Vy mladé lásky, vy chvíle sladkých zápalů,
v okamžiky mladistvých poblouznění, vy doby

s.lených nápadů!
Vyvclená srdce často ani nevěděla, že vjí«

platí tolik vzdechů, jen sjí« tolik snivých pohledů
a přece u? jen ejejí« zjev činil neskonale šťastným,
unylý »její« pohled Žinil neskonale blouznivým..

Takovými blouznivci byli jsme však jen my
mludíci venkovští, samorostlí, kterým nenaskytla
se příležitost pchybovati se v lepších rodinách.

dosti,sepoš na čas. Bůb, přírode,práce, sňatek,láska, dítě, to vše jsou válinévěci, velmi vážné
a staví se předtebou. Nutno, aby všechno to
žilo, nebo bysty zahynal“.

Spisovatel oceňuje střední třídy francouz
ské, chválí jejich zdatnost fysickou a duševní,

při čemž vyslovuje se zajímavě o všeobecnémlasovacím právu. „Měšťanatvo zřelo, kterak
vládci jednoho dne dávají do klatby jeho nej
dražší víru, politikové náhody si hrají se vše
obecným nlasováním jako s vládním strojem
a uvolebojí svou lživou prostřednost na místa
nejvyšší. Ono sneslo všeobecné hlasování, tuto
nejhroznější a nejnespravedlivější tyrhnii —
neboť síla množství je nejbrotálnější ze všech
sil, nemajíc pro sebe ani odvahy ani nadání.

Mladému maži, jemuž věnoje kniha, Bour
Get představuje dva vzorky mladých lidí; jed
noho užívajícího cynika, pachtícího se po —
úspěchu. Vypůjčil sí z přírodní filosofie zákon
o všeobecné soutěži a užívá ho všude tak, že
se z něho stává civilisovaný barbar. Ničeho si
neváží kromě úspěchu a v úspěchu zase jenom
peněz. Ideál mu jest komedií a národu lže do
očí, aby dostal několik hlasů. „Takový mladý
člověk jest ohavoa, není-li pravda? Nebo toť
obavné přece, míti jen pětadvacet let svého
věku a za duši míti počítací stroj, jenž jest
ve službách stroje zábavného.“ Bourget ta vy
hledal a určil člověka, s nímž, bobužel, tak
často dnes se v životě potkáváme. A neméně
dobře vystihl jiný drah pochybeného člověka,
jenž má nadání a schopnosti, ale nicméně jest
delikátním ničemou. „V pětadvaceti letech
vykonal už cestu všemi ideami. Jeho kritický
duch pochopil poslední výsledky nejjemnějších
filosofií tohoto věku. Nikdy nevěřil v žádné
náboženství a dobro i zlo, krása i ohavnost,
neřesti i ctnosti zdají se mu býti pouze před
měty obyčejné zajímavosti. Duše lidská veskrze
a naekrze jest pro něho jenom umělým strojem,
jehož rozebírání jej zajímá jako předmět po
kusu. Jemu není nic pravdou, nic falší, nic
mravností ni nemravností. Jeho mravní skleu
lost jest ostatně tak hlaboká, jako u onoho
užívače, ale jinakým způsobem jest utvářena a
nosí krásné jméno diletantismu, jímž ji vykra
šluje na ukrytí ledové krutosti a děsného su
choparu.“ A což není tento druh „vzdělanců“
všeobecně rozšířen a nevyskytuje se také v Če
chách? Čtěte výplody jejich ducha a poznáte,
kterak tito velikáni všechno vědí, všechno roz
loštili a není pro nich žádného tajemství. Jak
se rodí teuto druh inteligentů? Bourget odpo
vídá: „Málem byli bychom takovými také my
všichni, ačarováni byvše příliš výmluvnými
paradoxy mistrů.“

Když Bourget tyto dva drahy lidí svému
čtenáři představil, vyvozuje pro mladého muže
toto nančení: Nebuď ani prvým, ani drahým
z těch dvou mužů, ty, mladý můj bratře! Ne
buď ani surovým poživačem smyslného světa,

zneužívajícím světa rozumového a citového.
V tomto věku zmateného svědomí a odporu
jících si nauk zachvť se jako spasné větve slov
Kristových: Štrom se posuzuje po ovoci. Je
jakási skutečnost, o níž nemůžeš pochybovati,
neboť ty ji máš, ty ji cítíš, je to tvoje duše.
Mezi ideami, útočícími na tebe, jsou některé,
jež činí duši tzoji j |
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V takové žsbině viděl každý z nás ideál ženskosti,
ideál svých snů a tužeb. V takovém žabci viděli
jsme anděla, s kterým my ubozí pozemšťané ne
dovedeme ani promluviti s s jehož Čisté duše by
chom svým přiblížením se setřeli nadpozemskýpel.

Kollegové městští už byli jiní. Mnobý po
dobným citům se jen vysmíval. Dnes poplašil
žabku jednu a zítra už zas plašil druhou a po
zítří dělal si legraci a blázna ze třetí. Ti nebrali
to už tak ideálně, jako my nezkažení a nezkušení
venkované. Častodo duše šlebající ironii a uráže
jící poznámky bylo nám od nich slýchati,

»Ha, v tom slyš, již se rozlebne
s kostelní věže poledne!
A študenti v řadách za sebou
k obědu ze školy domů jdou
a právě v tuto hodinu
vždy potkávají žabinu,
a žabí havěť divoce
se na mládence řeboce.«

»Habahal« smáli se, když viděli, jak se čer
venáme, když jsme měli potkati dívky jdoucí v po
ledne ze šití,

A z nás byl každý v devátem nebi, jen když
jsme mohli aspoň zříti tu, která byla nám na
světěvším, vším...

Vy mladé lásky, vy květy ohnivé na mladi
stvém stromu života! Kvetete jen jedaou, kvetete
jen v prvních dnech vlažných nocí májových. I
starý strom obalí se snad také v posledním máji
květem i staré srdce rozezvučí se snad v pozdní
májové noci k písni milostné, ale to uš není hrd
liččin hlas, jest to jen zbortěné harfy tór, strbané
struny zvuk... — — —ašie

nější vůle. Ujisti ai, še idee tyto jsouradské
jmen. jsou podporovány nejstkvosto jšímimény. BRozněcuj v sobě tyto dvě síly, kromě
nichž jest jenom vadnutí: Láskua Vůli. Věda
skromná, upřímná poznává, že na hranici její
rozprostírá se říše Neznámého. Starý Littré,
jenž byl pravým světcem, velkolepě mluvil o
tomto tajemném moři, jež bije do našich bře
hův a které vskutku před sebou vidíme. Těm,
kteří ti řeknou, že za tím mořem jest prázd
nota, propast černa a smrti, vzmuž se k od
povědi: „To nevíte.. ."

To jsou hlavní myšlenky předmluvy ke
knize, jež má všechny nároky nazvána býti dí
lem znamenitým pro opravdovost cílů a pro
zásady, jež mají vtištěnu pečeťpravd životních.
Dokaznje v ní auťor, jaké epoasty způsobují se
neověřenými tvrzeními vědeckými, které jsou
druhdy zhoubnější, než mluva děl a moderních
opakovaček. Vzhledem k výroku spisovatelovu,
že každý literát musí se chvěti nad svou zod
povědností, budeme sledovati postupně líčení,
ve kterém ukazuje, jak knihy filosofa vtisko
valy se a tvořily život své oběti. (Pokrač.)

Obrana.
(3)Stále stejná legika „Českého Uěl

tele“. Farář mylně se domníval, že ostrý člá
nek „Školského Obzoru“ se vztahuje na něho;
a již také pojal podezření na jednoho učitele.
Promlavil proti domnělému pisateli na kaza
telně několik břitkých slov. Jakkoli ho ne
jmenoval, přece jen ze souvislosti dalo se lehce
uhodnoati, na kterou adressu míří. Konec kon
ců byl, že na něm vynuceno odvolání oněch

slov. Nadiktováno odvolání hezky obšírné;panfarář totiž musil uveřejniti i ostrý přípis,
rý mu p. učitel po onom kázaní zaslal. Tak
za osudnou obybou následoval trest dosti znač
ný. Ale tohle všecko „Českému Učiteli“ nestačí.
Z praménku oné aféry upletl karabáč na kněž
stvo celé. Jednotlivý případ slouží mu k obviňo
vání kněžstva vůbec. Prý takový farář „v každé
vsi, městečka a městě jmenuje se jinak. Na
tom nezáleží, jak se jmenuje. Pro nás jen platí,
že existuje jako člen temné noci, obestirající
svými chápadly život celého národa od kořene
do posledních ratolístek. Ten pan farář exi
stuje tu v celé stupnici figurek, od vypaseného
pána koulícího v plamenném zanícení tmavý
ma očima (z těch mladších), až k oné smutné
postavičce, která je ubohým vykonavatelem
energického a výbojného pana kaplana, pana
vikáře a na polovic svaté konsistoře, ale ten
pan farář tu je, má ho skoro každá ves, každé
městečko a v množném čísle v různých kate
chetech a kaplanech každé větší město“. —
S takým „svatým zápalem“ tedy sděluje orgán
organisovaného učitelstva velice pohodlně cha
rakteristiku kněžstva vůbec. Chytl po dlouhém
slidění k veliké radosti své jednoho lososa a
na základě svého podařeného lovu uveřejňuje
celý úvodník, který se přímo hemží nespra
vedlivými potupami celého stavu kněžského.
Tímhle způsobem snad chce připravovati vele
nutnou shodu kněžstvas učitelstvem| Tak snad
chce získati přízeň kněžstva k snahám orga
nisovaných pánůl Opakuje se tu jeho stará
logika. Když vešly v obecnon známost defran
dace prováděnévŠvatováclavské zálošně, hned
strkal Český Učitel všecko kněžstvo do jed
noho pytle s Drozdem; kněžím, kteří byli touto
záložnou okradeni, hleděl dáti „útěcha“ tvrze
ním, že oni jsou vlastně také Drozdy. Ovšem
že přešlechetná redakce Českého Učitele nej
většího zloděje, husita Ortha, nechala etranoa
a neodvážila se strkati všecky moderní husity
na tatáž lavici obžalovaných, na kterou posa
dila kněžstvo.

Už tedy Čes. Učitel pohodlným pátráním
a moderním logickým přemýšlením dospěl k ná
soru, že stav kněžský jest stavem nepoctivcův
a nekřesťanských utiskovatelů včitelstva. Ho
tová moslemínská zášť jeví se v tomto praný
řování celého- stavu. Kdy pak katolický tisk
pro jednotlivý škandál napadl stav učitelský
vůbec? — Takové smělé pomluvy stavu celého
ovšem jsou pouze výkvětem mravouky sociali
stické, stran socialistům přisluhujících a —
orgánu organisovaného učitelstva. Za takové
příklady „osvícené mravouky“ pěkně děkujeme;
nenakazíme se tím řáděním. Nadto se domní
váme, že sama Škola soastavného a nepo
ctivého štvaní, jakou k „zušlechtení“ svých
čtenářů zavádí Český Učitel, nedovedla poka
ziti ani všecky pány organisované. Ne — ne
napadá nám ani tyto pány obviňovati šmahem
z takového zaslepeného zášti proti kněžstvu,
ačkoliv i ti snášelivější placením Českého Uči
tele nepřímo takové soustavné řádění proti
kněžstvu podporují.

A teď slovíčko, Jak by bylo, kdyby na
odvetu náš tisk zase lačně slídil po každém
škandálku z řad učitelských a roztřepával afé
ru jednotlivcovu oa ostousení celého etava uči

„Pokrokcvci“, vychovaní Českým



vědy s největším gustem každý kněžský pře
stapek; s tím se však nepochlubí, kolikrát
jim byl katolický farář dobrý; nikdy se aepo
Ghlubí, jak k vůli dosažení svých osobních sáj
mů dovedli se tvářiti jako horliví katolíci s
Švibli po knězi ihned bičem, jakmile ho nepo
třebovali.

Známe dost s dost případů, že farář trpěl
nejštvavější rejdy některého „osvícence“, že
věděl, jak učitel ve škole dovedl ohlupovatí
děti vymyšleným líčením katolického „tmář
ství“, „svobodomyslnosti“ Husovy, kolporto
váním nejprolhanějších brožurek a pod. a přece
takovému pánu ničím neublížil. A když přišlo
do tabého ještě projiné horší věci, ještě ta
kový dobrák bledě) chyceného| protivníku
z útrpnosti omlaviti. Takové případy Českému
Učiteli ovšem žádný organisovaný nesdělí. A
čím některý organisovaný méně svede 8 dětmi
ve škole, tím se pokládá za povolanějšího po
učovati o všem možném kde koho. Hezkou
armádu si to Úes. Učitel vychovává. Sám se
jednou neobratně přiznal, že to zrovna budí
úžas, co někteří jeho věrní k uveřejnění zasí
lají. Ovšem že ty eprosťácké dopisy jsou hlavně
mířeny proti kněžstvu. Divme se té „vyšší
vsdělanosti“, když representativní list organi
sovaných sám tolik štve atrpělivé své čtenáře

oblapoje smělými vědeckými nepravdami; dokázali jsme již častěji, jaké lži dovede Český
Učitel předkládati jako „pokrokové názory“,
jedná-li se mu o boj proti církvi. Ale ta jeho
logika — jak je vidět — jest ještě zvláštnější
specialitou než jeho věda. A dělá-li svým boz
blavým štvaním Čes. Učitel svědomitému uči
telstva hanbo, měli by v zájmu vlastní cti
všichni řádní a nestranní učitelé proti takové
mu způsobu psaní rázně protestovati. Myslíme,
že by ee „pokrokové“ klatby Čes, Účitele pra
nic báti nemusili, poněvadě nestranných učitelů
přece jest dosud většina.

Nevé ukázky vědeckého šesáctví
„pokrokového“ listu. Nedávnojsme podali
důkazy, že vážní učenci odsozují Haecklovo
dílo „Záhady evěta“ jako nevědecký švindl a

pověděli jsme svým čtenářům, jak nepohrdl
Haeckel ani smělými vědeckými podvody, jen
aby křesťanské nauce zafal ránu. A po tom
všem „Český Učitel“ obřívá znovu Haecklovy
protikřesťaneké bajky, Ačkoli tento „pokroko
vý“ orgán dobře ví, že Haeckel ve svém díle
súmyslně lže, přece staví na odiv tato pokry
tecká slova Haecklova: „Kniha (Záhady světa)
je otevřeným a poctivým (I) vyznáním muže,
který usiloval po půl století o poznání prac
dy“. — Tak, tak!

A teď následují pravé perly hluboké uče
nosti „pokrokového“ Čes. Učitele. Prý „římští
papežové snažili se především (!!) adržeti lid
stvo v nevědomosti. Teprve reformace a Ko
perníkova soustava, jíž byl odstraněn geocen
trický názor světový, otevřely dalšímu bádání
brány“. Tyto šosácké lži už stokrát vyvrácené
nestydí se „pokrokový“ list opakovati znovu.
Sami jeme je již vyvrátili častokrát, žádný
pokrokový orgán nemohl nám vyčísti, že jsme
obranu provedli nevěcně anebo chatrně, ale
staré fráze se opakují znovu. Snad tím chtěli
papežové udržeti lidstvo v nevědomosti, že
sakládali university?

A jakým způsobem ta „reformace“ další
mu zkoumání cestu otevřela, o tom Cos. Uči
tel nemluví. Ale my prozradíme aspoů něco.
Když se dostaly university do rukou těch „re
formovaných“, zavládlo v nich až komické
šosáctví. „Reformace“ století XVI. přivedla
nestrannou vědu na pokraj záhuby. Z úzkoprsé
pověrečnosti protestantští kazatelé a mistři
brojili proti znamenité opravě kalendáře, ja
kou papež Řehoř XVI. po dobrých výpočtech
provedl; pastoři balamotili docela lid tvrze
ním, že sám měsíc sestupuje „v podobě zastře
né ženy“ na zem, aby varoval před tou „anti
kristovou“ změnou. „Učenci“ protestantští za
to si vypočítali, kterého roku v století XVI.
nastane soudný den; a při tom pastoři spílali
papeži, že „učeným“ výzkamům o dni posled
ního sondu nevěří. A jaká to vědychtivost

na „probostaniokých universitách jič za věkuLotherova vládla! Přední pomocník Lutberáv
musil zakazovati studentstvu v Lutberově pů
sobišti Vitenberce hanebnosti všeho druhu.
Souvěký Schwengfeld vypravuje, že ve Viten
berce je divoký, drzý a nezvedený pronárod
studentský, zvláště mezi žáky Melanchthono
vými. Ten prý často v přednáškách nad tím
prolévá slzy, říkaje, že ta svóvole mladíků jest
znamením brzkého konce světa. Učený hvězdář
Tycho de Brahe byl vyštván od protestantských
apolnkrajanů, protože prý svými přístroji ča
ruje. Zato v týchž krajích vládly a pastory
byly rozšiřovány pověry tak šosácké a komi
cké, še by se jim i pohan zasmál. Jak refor
mace otvírala cesty učenému zkoumání, to ví
me také z toho, jak ge Lother zachoval k ve
likolepérnu objeva hvězdářskéma zbožného
kanovníka Koperníka. Když tento kanovník
vědecky odůvodnil svůj názor, že země točí
se kolem slunce, nazval jej Luther ztřeštěným

hvěsdářem. Prý „tento blázen chce převrátiti
veškeru vědu bvězdářskoa“. Ovšem že ovečky
Latherovy věřily i nyní mistru oa slovo. Tedy
nikoliv reformace a Koperníkova soustava,
nýbržKoperník proti vůli obmezené
reformace otvíral brány učenémuzkoumání.
Tak jest to, Český Učitelil

Bylo by zbytečno opakovati snovu ještě
křiklavější doklady „reformační“ učenosti; naši
čtenáři je již znají a Český Učitel bude lháti
proti církvi dále, i kdyby se mu udělila sebe
delší poučná lekce. Chtěli jsme hlavně podati
nové doklady, še Čes. Učiteli se jedná nikoliv
o poučení, ale o strannický protikatolický boj,
k němuž ožívá bez uzardění prostředků nepo
otivých.

(3) Americká svebeda. Plno různých
„osvícenoů“ odporočaje i našema národu ná
sledovati příkladu až příliš volné svobody
americké. Při tom snadno zapomínají, že avo
boda a nevázanost jsou dvě zcela různé věci
a že nevázanost přivádí na národ vědy jen po
pobromu. Správce apglikánského kostela v Nov.
Yorku Dr. MorganDux podal přehled rodin
ných poměrů v Americe. Dle jeho uvědectví
jest ve Spojených státech v jednom roce na
na 700.000 manželských rozvodů; to znamená
1,400.000 rozvedených osob. Počítejme, že by
z každého manželství bylo jenom jedno dítko.
Tu se setkáme s trapuým zjevem, že 700.000
dítek jest zbaveno buď otce neb matky, čili
že tak obrovská řada dětí pro lebkomyslnost
a necitelnost rodičů neokusí pravého štěstí ro
dinného. Sami rodiče činí svévolně avé dítky
sirotky. A kde se rozpadá život rodinný, kde
mizí láska i k nejbližším příbuzným, tam jest
hotovou frází láska k vlasti. A dějiny nás učí,
že rozrošení a nespořádanost života rodinného
přínáší státům úpadek. Jak úžasně rozvody
v Americe se vzmáhají, patrno z tohoto obráz
ku: v samém Chicaga povoleno za jeden den
na 300 manželských rozvodů. Jeden soudce,
nemoha v práci postačiti, musil si přibrati zá
stupce. Jak bylo asi ten den dětem, když se
navždy loučiti musily buď s matkou nebo
8 otcem ?

vůči sobě nebo vůči těm, kteří jsou mu nejblíže.
Život ami vlastně nemá hrubě ceny, není-li po
svěcen povinností. I nejobsáhlejší duch můše býti
bes nejmenší špetky velkodušnosti, neboť velkodušnost
pochásí s nejvyšší síly ducha lidského, totiž se
svědomí a s nejvyšší schopnosti, toliš rozumu G

víry, kterou člověk postřehuje více neš mu smyslovémo poskytovat.
Smiles: Moudrost šivota.

Politický přehled.
Nad zemským sněmem království Českého

přece jednou rozklenulo se slunéčko míra.
Němci nechali obstrukce, pracaje se. Sněm
vyřídil již prozatimný rozpočet, jenž na rok
1905 vykazuje schodek 13,271.039 K, ač na
hrazení jeho vypisuje se 5D, přirážka. Úbroná
spotřeba činí 75,546.672 K; povoleno i 22 mi
lionů K nových zemských dluhů. Němci ať už
s ohledem na všeobecnou nouzi, nebo na vy
zývavost maďarskou, či enad pro dobré slovo
v kopferenci předsedů sněmovních svolili též
k projednání předlohy o upravení Vltavy a
Labe a o noozové akci, ale vymínili si za to,
že v vynějším zasedání bude schválena stavba
dvou místních drah v něm. území, v příštím
pak zasedání stuvba dalších tří místních drah
v něm. území a regalace Obře. Vymohli si
také, nad čímž se věru musí zastaviti všecka
česká veřejnost, že úřednictvopři kanalisačních
a splavňovacích pracích v něm. krajích bude
jen německé. Čeští úředníci budou tedy z ně
meckého území úplně vyloučení. Místodržítel
jim i slíbil, že bude přiblíženo k něm, živlu.
Dle tobo tedy Němci ovládají český sněm.
V pondělním zasedání jednalo se v druhém
čtení různých zprav rozpočtové komisse o ho
spodářských otázkách. V úterním zasedání
vyřízena opět řada hospodářských potřebzvlášť
meliorace pozemků se týkajících. Příštíschůze
koná se dnes; zatím pracuje se v komisích
sněmovních. Sném zasedati bude do 14. června,
kdy se nejde říšská rada.

V Uhrách svěřeno bývalému honvedskémo
ministru bar. Fejerváryma sestavení nového
ministerstva, ale pokus se zase nezdařil. Co
se stane nyní v Uhrách, o tom není potachy.
Při tom roste v Uhrách zmatek víc A více a
strana neodvislých nabývá čím dále většího
vlivu.

Některá roská městská gymnasia ve vaitra
Roska osnesla se zavésti nezávazné vynčování
polštině. — Ve Varšavě udály se krvavé rvačky
židů se židy; židovští dělníci drancovali domy
židovských lichvářů a umajitelů vykřičených
domů; prý přes 300 osob raněno a na 100
mrtvých.

Na Rus a její přátele dolehl z dálného
bojiště zase zármutek, ač dosud nezcela ještě

oprávoění: Strhla se totiž v úžině Korejské,která dělí Japonsko od poloostrova Koreje,
velká námořní bitva, v níž dle zpráv povětšiné
japonských a londýnských velké baltické loďstvo
ruské většinou zničeno.

Za mlhy vrazil Rožděstvenský s loďstem
baltickým do průlivu Korejského. Věděl,že upro
střed trčí co nejlépe vyzbrojený ostrůvek Ču
Šima a naproti při opevněných přístavech
japonských spojené loďstvo japonské že čeká
na nepřítele. Chtěl proklouznouti, ale hbití Ja
pončíci v příhodném okamžiku vyrazili. Z hr
dého loďatva ruského, o němž se psalo, že čítá
na 60 lodí, uniklo prý do Vladivostoku pouze
12, ostatní lodi dílem potopeny, dílem prý za
jaty i e admirály Něbogatovem a Fólkersamem
a 3000 mužů; 5000 námořníků rus. zabito; o
Rožděstvenském neví se taktéž nic orčitého.
To také jest záhadou, jak najednou ruské loď
stvo mělo pouze 20 lodí, kdežto japonské prý
81. Příští dni přinesou ovšem více světla o
celé bitvě. Loďstvo ruské vzalo zkázu svou
z torpéd a podmořských člonů, hlavně však
s podmořských min, jež byly po úžině korejské
rozsety.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 29. květnat. r. sneseno: Panu Fr.
Prouzoví v Břeshradě uděleno bylo povolení ka po
stavení stolů pro výletníky v Borovince u Březbradu.
— Ku projednání lesního rozpočtu na rok 1906 budou
vedle členů odboru Jesního přizváni též členové odbora
revisního a lesní úředníci. — Žádost c. k. okr. bejt
manství za vyjádření o žádosti paní J. Richtrové za
udělení koncese hostinské a výčepnické v domě č.p.
26. postoupena byla živnost. odboru. — Vzatobylo
na vědomí díkůvzdání paní Udalrikové za projevení
soustrasti nad úmrtím jejího chotě pana Josefa Udal
rika, — Návrh tech. kanceláře na zřízení letní tělo
cvičny na dvoře obecných a měšťanských škol byl
schválen a přidělen rozpočtovému odbora. — Tech.
kanceláří předložený rozpočet oprav ve farní budově
novohbradecké předloží se c. k. okres. hejtmanstrí ku
schválení. — Žádost zemského výboru za jmenování
někoho pro pozorování bouřek a kropobití postoupí
se ředitelství vyšší realky k návrhn. — Objedná se
u pana Roberta Holzra, dek. malíře Národního divadla
v Praze, nová dekorace selské světnice pro městské
divadlo Klicperovo. — Národní Jednotě Severočeské
v Praze udělen byl jnbilejní dar K 100-— a sice pro
školu v Těchoníně. — Podpůrnému epolka pro pro
puštěné trestance zde udělen byl příspěvek K 20—.
— Sdělení okresního výboru, že pozemek na stavbu
okresní stravovny obnášeti má 450—600 čtv. metrů,

ztoupí.se technické kanceláří k návrhu. — Technickou
Řanceláří seznamenané staré pomníky na hřbitově
pouohovském prodají se va veřejné dražbě po před
chozím vyhlášení. — XX. valné hromady Národní
Jednoty Severočeské v Praze súčastní se pp. městští
radní Halounek a Růžička. — Kostelníku B. Houdkovi
povoleno, aby drahou polovici kauce aplatiti mohl
v menších splátkách. — | Návrh zdravotního odbora
na natření podlah ve školní tělocvičné postoupen byl
technické kanceláři k podání zprávy a návrh, aby
žactvo cvičilo ve střevících postoupen byl místní školní
radě. — Schváleny byly návrhy téhož odboru, ab
nařízeno bylo, by k vymývání sklenic v hostincích
používáno bylo pitné vody a aby provádělo se časté
a důkladné čištění tlakoatrojů horkým sodnatým roz
tokem. — Paní Ant. Audrlické povolen byl prodej
mléka s podmínkou, když zřídí si v krámě dřevěné
pažení se zasklením, aby mléko bylo od ostatních ví
ktualií isolováno a nebylo vyhověno žádosti mlékařů
za zrašení nařízení ohledně ažívání pip. — Vzata
byla na vědomí zpráva lesního úřadu, že následkem
loňského sucha objevil se ve smrčinách motýlek zvaný
amrkový obolec kůrový, jenž je ničí, — Vyhověno bylo
žádosti A. Kabelky, důchod. praktikauta,ze propuštění
ze služeb obce dnem 1, června 1905, — Požitky z na
dace Vojtěchovy za vyučování zpěvu uděleny byly

k návrhu ředitelství měšťanské školy ohepecké panuJenu Diveckému, učiteli zde —Panu F. Rokosovi pro
najat byl byt v obecním domě čp, 34. po panu Brink
masnovi. — Maso prohlédnuté a známkované, z něhož
oplatek jateční byl zapraven, po dobu od 1. května

do 30. září bude se moci již o 6. hodině ranní vy
vážeti. — | Zamítnota byla jedna žádost za zvýšení
podpory a jedna žádost za ndělení příspěvku na byt
a ponkázánybyly některé účty k výplatě.

dl Z rodiny hradeckých Poapíišilů.Na29. květen t. r. připadla památka 80. narozenin Sta
nislava Pospíšila, českého knibkapce, jenž se narodil
r. 1825 v Hradci Králové jako třetí syn Jana Hosti
víta Pospíšila, a zemřel jako majitel knibkapectví
v Chradimi r. 1896. A právě 30. května jest tomu
120 let, co se r. 1786 „na Přítokách“ na kutnohorském
předměstí Čechu narodil zakladatel vlastenecké firmy
knihkapecké a knihtiskařeké Jan Hostivít Pospíšil,
jehož přičiněním a pak pobídnutím se strany vlaste
neckých hradeckých profossorů Zieglera, Klicpery a
Chmely stal se Hradec Králové jistým střediskem lite
rárním a dům Poeplšilův otevřen byl pobostinně kaž
dému, kdo jakýmkoliv způsobem souvisel a literatarou.
Rach literární odtad šířil se po kraji, po království,
ba i na Moravu; kofžky hradecké byly vítanou da
ševní potravou; a tak jazyk mateřský nabýval větší
úcty, zvláště po venkově. Jan Host. Pospíšil mimo
mnohé drobná spisy vydal divadelní spisy Klicperovy,
překlady Chmelovy, Magdaleny Rettigové, vydal též
Roráte, Komenského Orbis pictus, s pak vycházol jeho
nákladem oblíbený časopis Jindy u Nyní, změněný
později v Květy. Časopis ten soustřediv v sobě vše
chno mladší apieovatelatvo, byl mocnou vzprahoa
v literárním a společenském rozvoji českém. J. H, Po



opíšil salošil i v Praze koihtiskárnu, kterou odersdal
synu svéma nejstaršímu Janu (Jaroslavu), od něboš
pak přejalji seť jeho Jen Otta, jenž ji přivedl k ne
bývalému rozkvětu. Chradimskon tiskárnu předal J. H.
Pospíšil nahoře jmenovanému synu Stanislavu. Sám
zemřel v 84. roce věku svého. — V květnu r. 1891
zemřel také syn Hostivítův a jeho nástupce Ladislav
Pospíšil, otec r. 1895 zemřelého knihkapce Jana Po
spíšila, jednoho £ nejzaslonžilejších občanů králové
hradeckých, jehož podnětem nestátněny realné školy,
vystavěno Klicperovo divadlo, zřízeno museum, hlavně
však zrušena pevnost.

Osobní. Pan JUDr. Alfréd Radolf obdržel od
císařea krále našehodovolení,aby smělnositiv Ra
kousku čestný komandórský kříž bulharského civilní
ho řádu, jejž obdržel za své zásluhy o balbarskoů
literatara a j. od knížete Ferdinanda I. Živiol —

V posledních dnech odvoláno ustanovení pana okres.hejtmana Otakara Pirchana do Poličky. Kamjinam
bude povolán,dosud se neví. Četní Hradečtí přátelé
páně Pirchanoviovšem jen mají potěšení s prodlou
žení jeho pobytu v našem městě. — Pan dr. Frant.
Zachoval, professor obchod. akademie v Hradci Král.,
jmenován ředitelem české obchodní školy v Českých

udějovicích.

BRodimané. Slečna Božonka Charfreitágová zo
Žamberka a p. Jiří Vladimír Tolman, cbef firmy „B.
E. Tolman“, východočeské knihkupectví v Hradci Krá
lové, slaví sňatek svůj v úterý dne 6. června 1906 o
11 hod. dopol. v děkanském chrámo Páně sv. Václava
v Žamberku.

Úmartí. Dne 29. května t. r. zemřela v Hradci
Králové ve stáří 65 roků pí. Ludmila Richter-ová,
vdova po obchodníku a měšťana Královéhradeckém.
Pohřeb konal se ve čtvrtek dne 1. června odpoledne
na břbitov Pouchovský.

Naše zlatá mládež. PanKočívydal„Krá
su ženského těla“, aby se prý ne těch nahotinách
tříbil umělecký vkne. Kde kdo z pokrokářů a liberálů
schválil tento nastrčený účel. A naše mládež odporu
čením takovým se řídíc leckdes do knihovny avé
vpašovala tu „krása“. Nedivno proto, že se už i na
stolku dvoa královéhradeckých gymnasistů, hochů to
patnácti a šestnáctiletého, rozevírá „ve vší kráse“
všecka nahota z nákladu Kočího, že chlapci tito na
mlsaní přesládlým otravným jedem tím kupují aii
německé škváry plné oplzlostí v obrazích i slovech a
že kde jakou literární smeť jen hltají. Věecku tu
otravnou duševní stravu berou si u jednoho zdejšího
knihkupce a zlatá jejich matička vždy za měsíc při
jde do Hradce, zaplatí vše sa synáčky, zajde tedy i
ke knihkupci, jenž jí předloží seznam odebraných
knih a jistě i při prohlížení bytu jejich namane ae jí
leckterý „skvost literární“, ale atarostlivá matička,
jinak nóbl dáma, ani muk; hoši vedou ci dál, jak
sami chtějí. A pak je nářku a křiku, když (takový
dvacetiletý synáček uživ již všech rozkoší, jichž avět
poskytnouti může, nemá síly k dalšímu boji životní
mu, když další život takového tělem i duší rozruše
ného mladíka stává se jemu samému irodičům trýmní,
místo co by se měl vlastně ze života radovati. Snad
sepoň stravovatelé studentů ustrnou se nad svěřenou
mládeší, když rodiče sami toho nedbají, a přesvědčí
se leckdys, co studenti jejich čtou, kam chodí, jak si

čínají — vědyť to ijejich povinností. Coš snad
udoucnost mládeže, národa není nám ničím?

Pěvecko-dramatická akademie. Řeč
pioko-literární kroužek chovanců bisk. Borromaes
v Hradci Král. pořádá v neděli dne 4. června 1905
na počest Františka Pravdy, knězejubilara a povídkáře
českého, pěvecko-dramatickou akademii. Program: 1.
Ouodlibet z čes. národních písní. (Orchestr.) 2.) Řeč:
O působení a význama F. Pravdy.3.) J. Malát: Písně
lidu českého. (Mužský sbor s průvodem piana.) 4.) F.
Mazas: Oaartetto. 5.) V. Novák : Zakletá dcera. (Smíš.
sbor s průrodem klavíru.) 6.) a) N. Kubát: Vlasti,
b) K. Pospíšil: Hvězdičky (čtyřepěvy.) 7.) Haneman:
„Finale“ (orchestr). Začátek o 5. hodině odpolední.

Počasí od neděle do čtvrtka bylo nádherné.
Slunce s bezmračné oblohy prašilo sice jako prostřed

léta, nicméně jaro posud mocně vydechovalo opojnouvůni; noci byly však přeceještě chladné. Úroda vsbu
suje velkou naději, jen třeba opět deštíčku.

Zkušební produkee žákyňhudebníškoly
Školských sester de Notre Dame v pensionátěcísaře
Františka Josefa I. v Hradci Králové konela to sice
jiš ve čtvrtek, sle opakuje se ještě s programem smě
něným v neděli 4. června 0 4. hodiněodpolední. Vstup
volný.

Péče © sady městské. Dokudna Žiškově
náměstí v Hradci Králové stály kolny, byly jimi za
kryty ty polozbořené tarasy s ohyzdnými ploty a ze

těmi některézahrádky„pe rumu a smetí. Po odklizení kolen ozvala se zdejiš mnohokrát slova: Do
Dlouhé ulice a Malého náměstí haj! k Žiškovu ná
městí však faj! Ale spousta zvlášť na dvou sahrád
kách trrá dál a ploty zřisují ae všelijak „truc na
trnc“, třeba že sl. městská rada sama u majitelů se
přimlouvala, aby dali sabrádky do pořádku aopatřili
je vkusným plotem, že sama jim v tom ochotně bude
nápomocna. Poslední baráčník v některé zastrčené
Lhotě by ai zahrádku [takovou beze všech výloh u
pravil mnohem vkusněji a účelněji než leckterý
měšťan. — Taktéž jest na čase, aby brzy ve
skutek bylo uvedeno usnesení slav. měst. rady se dne
18, t. m. týkající se zřízení dosorců nad městskými
sady. Ta dovolujeme si všsk upozorniti, še ani deset
dosorců neprospěje, dokud ti všelijací hafálkové a ha
fani ve měst. sadech budou — ať jiš sami nebo

„jeone doprovázeni“ — pobíhbati. Dále jest nutno,aby děti jen pod dozorem osob rozumných, které mají
cit pro krásu a které při spatření vkusně upraveného

sada avašují, jak Br jim bylo, kdyby děti cisí a jejich majetkem si tak vedly, jako to činí v městských
sadech. Děti a dosti často sa ními jich dozorkyně po
bíhají po mladém pašitě a kypré půdě, ulamují vět
višky keřů a stromů, houpají se na drátě u stezek
napnutém, hásejí kamením s dřívím po květech a

ptástch, motyčkami, rýčky a brabičkami opatřené

opravují“ prácezahradníků, — Dokudto nepřestane,
koda tak velikéhonákladu, "

Spolek domácích pámů v HradciKrá
lové v nejbližší době uspořádá aschůsi, na níš 60 po

jedná o významu rogalace Labe pro Hradec Králové.Tedy aspoň na těchto místech věímají si tak důle
titých otázek, zatím co se na ostatních stranách jeví
ke všemu neobyčejná lhostejnost.

Podivná choulestivost. Na cestě od
Hrásky ku Hradci Králové potácel se vočer stařec, až
savrávoral a padl do příkopu. Šlo několik osob žen
ských z májové pobožnosti s — pominuly. Za nimi
v neveliké vzdálenosti zase asi tří a — opět pomi
nuly. Myslily oi: „Beztoho to bude nějaký opilec.“
Ale i kdyby byl, nebylo vhodno té kalamitě věnovati
s praktické lásky k blišnímu větší rnost? Od
Hrázky se blížili tři pánové — dobří katolíci — a
jedna dáma. Ti se ubožáka ujeli; byl celý vychrtlý a
vyrazil ze sebe pouze, že jde „do špitálu.“ Stařec do
veden do nemocnice a odtud poslán jako člověk ma
rasmem trpící do Žamberka. Choditi na pobožnosti
jest velmi pěkná věc; jistě se zde člověk povznese,
poučí a k dobrému povzbudí vícé neš na některém
výletě. Potřebí však, aby to, co slyšeno, bylo prak
ticky prováděno. Ony návštěvnice májové pobožnosti

zajisté byl Často v marianském kázaní poučeny,jakoumoc poskytaje Panna Maria všem ubožákům; vědí
épe než kdo jiný, že svaté srdce Matky Neposkvrněné

bylo zermouceno docela i nedostatkem chudých sva
tebčanů, tak že milostná Panna hned se za ně u Syna
přimlouvala. Proto svědčí o veliké nedůslednosti, že
se nechaly návětěvnice májové pobožnosti zahanbiti
katolíky jinými, kteří v ten den při pobožnosti ani
nebyli. — Ale daleko většího ještě pokárání zaslouší
ti, ktefí ubohého starce z domova ve stavu tolik zbě
dovaném bes průvodce, bez povozu z domu vyhostili.
Či nepozorovali sami, že chorý maž sotva do nemoc
nice dojde?

Obecné kuchymě v Hradci Králové,ješ
počala vařiti 1. října 1904, skončí ve středu 81. května
t. r. Závěrečná schůze výboru 7. června.

Zábava v Jaroměři. Ve středu dne 7.
června 1905 pořádá učitelský abor chlapecké školy
v Jaroměři v sále „Sokolovny“ zábavu, při které cho
vanci c. k. učitelského ústava z Hradce Králové sa
příležitosti výletu svého do Kuksu obstarají hudební
a zpěvní čísla.

Něce o návštěvě tanečních zábav
školní míládeší. Upřítise nedá, že návštěvata
nečních zábav školní mládeží jest okolností jednou
z nejzboubnějších, kázeň školy nejvíce podrývajících,
Kdo tak několikrát aspoň na chvilku zašel do ně
které z těch naších vesnických dupáren, jistě že se
málo potěšil vybranými řečmi a písněmi, jimiž náš
bujarý dorost v nynější době dává na jero veselost,
Tanec našeho venkova pozbyl až onobo idyllického
rézu, řekl bych skoro prostonárodně poetického, a
stal se jen vhodnou příležitostí k vybouření nejhor
ších vášní. Čteme o tom důkazy v denních listeob|
A proto, kdo jest přítelem mládeže, koma leží mrav
nost její na srdci, ten zajisté již z daleka chránit
ji bude všech tekových zábav. Než kolik jest tako
vých přátel, kolik jest jen rodičů tak rozamných?
Měl jsem to štěstí působití právě v eousedství osad,
kde rodiče po většině dětem v tom ohledu nejen ne
bránili, ale je i v tom podporovali, ba dokence pro
ně i takové zábavy pořádali. A výsledek byl, že prá
vě ty osady pověstny byly školní mládeží nekáranou,
dospělejší pak oddanou všem neřestem, zvláště opil
ství, snrovosti a nemravnosti. Není divou, že i počet
nemanželských dětí byl £ takové osady veliký. Znám
jednu osadu, o které se všeobecně s posměchem říká,
že se tam ani jedna dívka poctivě nevdá. A pravě
tam není jedné muziky, aby tam nebylo přes přísný
sákas Školy plno dětí. Mládež tam uš od malička jest
voděna do bospody. Osada ta jest daleko široko po
věstná. Proto a povděkem uvítal jsem nařízení al. c.
k. okr. hejtmanství Královéhradeckého (v jehož okr
sku jsem) r 15. října 1902, jímž co nejpřísnéji sa
késáno mládeži až do 16 let navštěvovat! taneční zá=
bavy. Myslil jsem, že důsledným prováděním jeho
bude přece nešvaru tak zhoubvému učiněna přítrž,
Než sklamal jsem se úplně. Pp. starostové, jimě na
řízení posláno, sice je vyblásili, ta a tam hostinští i
nařízení to vyvěsili v hostincích, ale konec všeho:
mládež školní (o starší do 16 let ani nemlarim) chodí
do tanečních zábav veselo dál a to i po novém, r.
1904 opakovaném nařízení. Proč ? Protože není, kdo
by nad prováděním nařísení toho bděl a proto ho ni
kdo nedbá, an! starostové ani bostinští. Zoám případ
(děti to s gustem ve škole falovaly), že po tomto
drahém usnesení starostovoděvče,mající úlevu,
tedy školeještě náležející,zavádělo kolo (!) Ovšem
sl. c. k. hejtmanství nařídilo správám škol, aby dbaly,
by nařízení jeho bylo prováděno, ale co může samot
ná škola dělati, když ostatní orgány — a to po před
nost! ty, které jsou od c. k. okr, hejtmanství usta
noveny,aby si toho všímaly— se oto nikterak nestarají.
Myslím, kdyby se takhle sa čas podíval četník o ta
neční zábabě do hospody, více by to vydalo, neš
vícero napomínání a trestání učitelovo. Neboť co může
v tom ohledu škola dělati, kdyš už je slořád sako
řeněnf Učitel vyslechnežulobu (To jest věru jedním
z jeho nejtrapnějších zaměstnání, Ono pondělí, když
vím, že byla před tím v některé vsi musika,
jda vždy do školy rostrpěen. — Půl třídy ruce vzhůru.
Jedna část vítězně so usmívá, druhá samračeně, po
sepně hledící. — A se školy ještě víno.), nechá
provinilce buď státi před lavicemi nebo po škole.
Co více může dělati? Snad ještě še takovému zhorší
snámku £ mravů. A s toho si neposlucha tuze málo
dělá. Má ještě s mrantosti p. učitele radost. Vědyť
ví, le sa ním stojí nerozomný tatínek a maminka.

Však mu tatík včera povídal (s s tím se chlubí před
dětmi ve škole): Klaku, pojď, nie se učitela neboj,
jak by ti něco udělal, jen to řekni, však já mu po
vím. A tak mevídéno. Trochu po škole? Ha o nej=
bližší muzice půjdu učiteli na vzdor zas! Může více
škola dělati? Má snad udávatí ueposlošné rodiče a
hostinské c. k. hejtmanství a tím se ještě více vy
stavovati zášti lidí ? Toho zajísté nikdo rozumný na
škole žádati nemůže, zvláště kdyš od toho jsou or
gány jiné. A proto prosím, všimne-li si této ateti sl
č. k. okr. hejtmanství Královéhradecké, sby mi pro
minulo, že touto cestou se na ně obracím a ve jmé
Du svaté povinnosti naší k mládeži, jejíž mravnost a
blaho mi nade vše na erdci leží, co nejsnažněji šá
dám, račiž al. c. k. bejtmanstrí svým orgánům exe
kutivním v prvé řadě naříditi, aby ony především to
ho dbaly, by nařízení svrchu zmíněné a zajisté mlá
deži na výsost prospěšné co nejpilnějí bylo prováděno.

A kdyby snad Zádalo, milerád vystoupím z roservy, S
věc objasním. Jest toho nám potřeba co nejnaláha
věji, více péče mládeži naší věnovati, vždyťta. naše
naděje vlasti (1) až hrůza teď brabne. tea

Flašinotáří. V žadném snad městě nejsou
všecky východy do přírody tak nestydatě obsazeny
Hašinetáři, jako to je v Pardubicích. Jediná cestička
tu noní v městě, aby tau nestál vrzavý kolovrátek a
někdy třeba tři za sebou a mezí nimi ta i tam žebrák

z povolání, I v Hradci Král. obtěžování jsou jimi
občané ubírající se do Malšovic, do lesa přes Hrázku
nebo i na Nov. Hradec Král. V neděli i ve všední
den, od rána až do večera číhají tu a obtěžají cy
nicky kolemjdoncí. Běde, kdo by nedal. Toho vypro
vodí „krootící dáma anebo pán“ vybranými kompli
menty. A tento nešvar a břemeno musí si obecenstvo
v Pardubicích dáti chtíc nechtíc líbiti. Už ua to bylo
několikrát poukázávo, ale marně. Což uení žádná
mocnost, aby takový dotěrný a drzý způsob žebrání
se překazil? Jinde se už tak atalo a kdy pak to
bade v Pardubicích!

Průmyslové museum podkrkonoš
ské v Heořleleh otevřeno bude slavnostně v ne
děli 4. června v budově c. k. odborné školy o 10. bod.
dopol. Téhoš dne o 8. hod. večerní v o. k. odborné
škole přednáší dr. Frant. Jiřík „O vývoji plastické
dekorace nanášené a štukové:*“

Z Parduble. Minulý týden v noci jeli na
kolech tři páni ze BSezemics pardubského nádraží
domů. Jeden z nich pospíchaje předejel ostatní a když
dojel na Bílé předměstí, byl z nenadání přepaden
třemi neznámými muži. Nemoba se přesile ubrániti,
počal volati o pomoc a když druzí dvu soudruzi obro=
šenému na pomoc přispěli, rozutekli ve pouliční ban
dité do postranních olic, ale jeden z nich byl dostižen
a odveden na strážnici. Vyšetřováním vyjde na jevo,
jací to jsou noční ptáci, kteří drze uprostřed Par
dubic ohrožají osobní bezpečnost.

Z Vamborka. Hezky se nám vydařiltam
borašský koncert 14. května pořádaný, Spolkové
místnosti u p. J. Frydrycha byly do posledního míste
naplněny inteligentním posluchačetvem. Tamboraši
Královéhradecké katolické jednoty se řízení dp. V.
Gyurkovicze drželi se statně a odměňování hlačnou
pochvalou. Při témž večírku zahrál dp. J. Sabula
s plným porosuměním několik sólových čísel na housle.
Slečna Marie Pánková přednesla Valouškova úvabe
o vřelé úctě slovanských národů k Panně Marii a
slečna Marie Ublířová dvě případné básně. Mistrné
přednesy jejich působily v posluchačstva hlubokým
dojmem. Velikou radost jsme měli při patření, s jak
vapjatým zájmem sledována všecka čísla programu.
Upřímný dík všem, kteří jakýmkoli spůsobem ku zdara
pěkného večera přispěli|

Namlsaný dleuhoprsták. Přednedávnem
přinesly některé noviny správičku o drzé krádeši,
která byla ospáchána v bytě dp. Čečetky, kaplana
v Pardubicích, odolsením peněs v obnosu přes 200 K.
Po pachateli stopa nadobro zmizela. Ale sdá se, že
se zloděj namlesl. Podařený vydatný lap vábil jej
obnoviti znovu zlodějský pokus. V neděli odpoledne
totiž za nepřítomnosti velebnébo pána vloudila se ja
kási ženština velice rafinovaným způsobem do pokoje
téboš a byla ta pouze náhodou přistižena právě, když
odborným svým způsobem skoamala zámek u stolku,
v němě asi výtečným svým čichem něvo tušila. Právě
kdyš chtěla provésti bedlivě své ohledací šetření, vešel
do pokoje ministrant. Na útěk nebylo pomyšlení,
Cblapoc. vida. podezřelou osoba v podivné činnosti
učinil poplach a poběblice byla lapena. Nechtěla se
přisnati, še by měla nějaký slý úmysl, ba v kritickém
okamžiku si vspomněla, še by jí s nepříjemné situace
mohl snad pomoci nějaký křestní list. Alo živou mocí
pemobla si vzpomenouti, pro koho ten křestní list
chce. Protote pak také i jinak ve svých výpovědích
se pletla a nechtěla udati své jméno, byla odevzdána
policii, která bude nyní nucena pátrati ve světě po
jejím vlastním křestním listě čí aspoň nationale a
zesnámiti se blíže s její minolostí. Patrně to bude
nějeká probaaná jarmareční světoběžnice.

Dar. Vysoceurosený pan Bohuš hrabě s Ko
lovrat daroval farnímu kostela v Kačerově stkvostný
kalich, za kterýšto vzácný dar +vsnešenému dárci
bediž srdečné „Zaplat Bůh!“

K meuvěření a přece pravám. Ne
dávno přinesli jeme správa, že okresní školní rads
v Hranicích na Moravě ohledně obsazování míst po
ukázala na nedůstojné obchásení učitelutva, aby se
učitelstvo dle- toho také řídilo. Nyní právě se nám
eděluje: Jest vypsáno v okrese sounedícím 68 hra
deckým jedno místo! K místnímu dp. faráři přišel



se také jeden pen učitel předsteviti s prosbou atd.,
ač právě o toato pána všeobecně je snámo, le vše,
co katolické, mu jen čpí, dachovenstro je ma solí
v očích; ale pokrokový pán tozto tak se zapřel, še
bledá útočiště na faře. Jeme věru svědaví, jsk se
teď zachová!

Preklatě pemíze. Není snad měsíce,aby
se nerozhlásilo, še v některém peněžním Ústava v se
mích českých byla způsobena defraudace. Počátkem
května objeveno spronevěření « Plaňevech, koncem
měsíce sbledán schodek 70,000 K v První občenské
zálošně v Žižkově a zároveň v městské spořitelně
náchodské dopustil se podvodu pokladník Al. Smrž,
přisvojív si celkem 9850 K, ač měl slušný plat,
9000 K služného a 400 K remunerace. Ovšem jako
všede jinde i v posledním případě příčinou podvodu
byl lebký život,

Z Javormice. Den 22. květns 1905 dlouho
utkeí v milé opomínce všem osadníkům zdejším, kdy
do osady naší zavítal náš njd. vrchoí pastýř dr. Jos.
Donbrava. Hned na hranicích obce Javornické na Ja
roslavě u slavobrány uvítalo p. biskupa četné bande
riom a depatece obecního zastupitelstva; u čtvrté
brány očekávali příchodu jebo ostatní členové obec.
zastapitelstva, sbor hasičský a budbs, u páté pak
olavobrány uvítána J. B. M. dochovním správcem, p.
Hdícím obec. školy a žákyní z V. tř, která mo po
dala velmi krásnou kytici. Ne oslovení tato velmi
vlídně a dojeuně odpověděla J. B. M. Nato odebral
se špalírem školní mládeží utvrořeným do farní bu
dovy; mezi tím uspořádán na silnici velkolepý prů
vod, který sskončilo as 60 družiček, za nimiž ubí
ralo se duchovenstvo počtem 9 a ojdp. biskupem do
chrámu Páně, Před vstupem na hřbitov byla šestá
slavobráne, Kostel zevně opraven a uvnitř snova vy
malován a květinami četně ozdobený. Zvláště 2 nové
skvostné oltáře v barokovém slobu od firmy Petra
Baška v Sychrově zhotovené velice ae všem líbily s
J, B. M. též se o nich pochvalně vyslovila. Po měi
sv, a po pobožnosti sa zemřelé vystoupil ndp. biskap
na kazatelnu a dojemnými slovy promlovil o tom pra
vém míru a pokoji, který člověka v pravdě šťastným
činí. O '/12. byla ve velmi vkusně osdobené školní
místnosti zkouška s náboženství, po níž žákyně A.
Bartošová J. B. M. poděkovala a podela ma kytici
Při odchodu J. B. M. dostavil se sbor hasičský s hudbou
a velké množství lidí. Velmi tklivými slovy se ještě
roslončil odp. biskup s osadníky, uděliv jim své spošt.
požehnání. V mnohém oku zaleskla se slze, když
láskyplný vrchní pastýř podávaje všem ruku volal:
„3 Pánem Bohem|“

Z Nové Paky. (Sr. missie). Od 18.—21
května konaje se ve sdejším klášterním chrámu P. ov.
missie, jiš řídili vdpp. Ostrčilík z Prahy a kejsek
z Hradce Král. Byly to v pravdě duchovní hody pro
obyvatelstvo města sdejšího i celého širého okolí.
Vždyť jiš po 140 roků zde žádné missie ae nekonaly
— byly tedy tím vzácnější. Počaly úvodní promlavou
Da slova Kristova „Pokoj Vám“ a účastenství stou

pao den ode dne. Zejména o nedělích a svátku ev.ans Nep. byl chrám P. do posledního místa naplněn.
S velikým zájmem aledovány byly zvláště promluvy
k jednotlivým stavům, jež měly výsledek zajisté po
těšitelný, še přes 4000 kajicníků přijalo sv. avátosti,
tedy náhodou tolik, kolik jich obsáhnouti může ara
tyně klášterská| O avátku sv. Jana Nep. a o svěcení
missionářekého kříže kónaly se průvody, které svým
uspořádáním imponovaly a vzbuzovaly respekt. Tohoto
posledního účastni) se téš nepřehledný zástop družiček,
jskož i zdejší spolky. Při slavnosti svěcení kříže pří
tomen byl téš vážený p. c. k. okr. hejtman JUDr. Bob.
Pecka a p. náměstek atarostův lékárník Jos. Geoisler,
Po doslova, v němž místní dachovní správce podě
koval pánům misaionářům za jejich obětavost, přistou
pilo ještě množetví žen a dívek ku oblékání škapolíře.
čímá slavnost skončena. Zajisté, že si dpp. missionáři
= „marianské“ Nové Paky odnesli dojem nejlepší —
oož dosvědčil sám dp. Ostrčilík « kasatolny, kdyš
pravil, še — poměrně k počtu obyvatelstva — nikde
takového účastenství nezažil jako v Nové Pace! Tento
dojem byl ještě zvýšen výnosem ul. c. k. okr. hejt
manství, kterým se zakazují epiritistické schůze ve
sdejším okresu. Spiritismus se sde počíná rosmáhati
spůsobem povášlivým. Vědyť asi před dvěma měsíci
jistý občan v osadě Přibyslavi a Nové Paky přímo
nešílel ze spisů a schůsek ducbařských, tak že scela
oprávněno bylookresní hejtmanství po důkladném vy
detřování vydati konečně v době missií kýšený zákaz,
jejš k vůli zajímavosti zde doslovně uvádíme: „Bylo

e pozorováno, še v poslední době v některých ob
cích sdejšího okresu pořádají se spiritietické (dachař
ské) schůze. Sohůse takové, nesoucí se duchem nábo
ženským citům se příčícím a zásadám mravnosti od
porojícím, měly — jak sde bylo ejišténo — opětovně
jiš za následek, že osoby, schůze takové navštěvující,
na smyslech se pomátly a nebezpečně onemocněly.
Následkem toho zakasojí v základě 8 7. císař, nařís.
dto. 30./4. 1864. čís. 96. říš. zák. z ohledu veřejného
blaha pro nebespečí mylného učení epiritistického vů
bec a pro jeho účinky, nebezpečné zdraví lidskému,
svláště odbývání spiritistických (duchařských) echůsí
a ochůzek, tudíš také i schůzek domácích a na zvané
hosty omezených. Proti veškerým účastníkům schůzí
s schůzek, odbývanýchpřes tento zákaz, zakročeno
bude trestně dle $ 11. svrchu nasnačeného cla. nařís.
peněšitou pokutouaš do 200 K, po případě vězením
až do 14 dnů.C. k. okr. hejtmanství v Nové Pace
dne 16. května 1905. Dr. Pecka, c. k. okr, hejtman.

„Čáslavský Kraj“, listy pro sběrstaré i
nové kulturní práce na Čáslavskus v okresech s0u
sedních. Program: Historie, místopis, národopis, sta
tistika, školství. Paměti a vzpomínky kohokoliv a
© čemkoliv v našem kraji.Obsah čísla 1, jest velice

bohatý a sejímavý. avní expedice avsk'boKraje“ jest v knihkupectví J. Lorého vČáslavi, kamě
veškeré objednávky zasflány buďte. Rukopisy a veškeré

redakční sásilky adresovány buďte V. V. Jeníčkoví
V Čáslavi. Předplatné jest 5 K 80 h na ročník.

Z Německého Brodu. „Osvětalidu“ 1
ukrutně rosbněvala, še jí u nás přestává kvést růše.
Nedivte se, p. dopisovateli, še konečně občanstvo ito
dřímající masilo trochu prokouknout „koltarní“ úro
veň tohoto prolhaného listu. Myolil jistě, že pro Ně
mecký Broď jest kašdý šlágr dobrý dost, jen kdyš
nese punc pohrokovosti. Ale my a nás nejsme tak
potěšilí, abychom nedovedli rozeznávati věcné výtky
od nedávek a nepoctivé Iti od poudování.Jestliže se
hnusí způsob psaní „Osvěty lidu“ i listům blísko jí
stojícím, nemůžese nikdo diviti, že takový sesurovělý
list zdejší vzdělanější obecenstvo tím méně může
chváliti. Činíte některé ploblavé poznámky o církvi,
které svědčí o Vaší úžasné nevědomosti. Jinak byste
nevypisoval hned odměnuna vyvrácení poznámek téch.
Dobře tedy; v příštím čísle vrhneme světlo pravdy na
Vaši „učenost“ nasbíranou z některých socialistických
pamfistů. Kdybyste aspoň trochu dějepis znal, vybral
byste si poznámky trochu šikovnější. Ale takhle si
jen utržíte trochu ostudy. Po naší odpovědi prohlédne
sdejší občanstvo ještě líp, jaký to vědátor osměloje
se je vósti „k pokrokovým cílům“. Jen nás bude za
jímati, jsda taky svému slibu doatojíte.

Z Chrudimě. Májovástředa s turnajemhé
dankovým vydařila se nad očekávání a poskytla pří
jemné a veselé zábavy všem zavítavším hostům v plné
míře. Každý spěchal od pokladny přímo do dvorany,
sby si prohlédl vkusně sestavené a na stěnách mesí
kosáckými snaky rosvěšené hádanky, rebosy anoi
originelní skrývačky, Největších zásluh o zdařilé jich
provedení získal si předevšímmilý všem kos Venci
Vancliček, pak kos Kecinks starší kos Matějček s
jiní. Největší zájem na rozlušťování dosti těškých há
danek měly dámy, avšsk i mnozí páni s nimi čestně
závodili. Tichá hudba s tanec, udržující omladinu
© dobré náladě, byly tentokráte horlivým luštitelům
skoro na překážka.V každé přestávce hrnuli se všickni
opět k číslovaným rebusům, aby pokračovali v luštění.

ejvíce jich rosloneknouti podařilo se našim dámám.
Když pak Svrchovanost Obrkosa prohlásil 11. hodina
«a půlnoc, a když oznámil, že Ihfta k odevzdání roz
luštění touto chvílí vypršela, a když konečněrozkázal
své levici, t. j. rokosovi Thomásovi, aby veškeré há
danky, šarády, rebusy a skrývačky rozluštil, vyhrnali
se všickni hosté z vedlejších místností do dvorany,
aby zvěděli, zda-li jsou jich rozluštění správná. Srdečný
smích a chechtot rozlehal se dvoranou při výklada
žertem a vtipem překypujícím a to v tónech různých.
Jenom pokladník si chvílemi zabručel, shledav, že se
mu z čistého výnosu na slíbený závoj chudé vdově
nedostane. Stačíť to sotva asi na japku a punčochy.
Mezitím prozkoamávala k tomu zvlášť zvolená komisse
lístky a rozluštěním a sestavila pořad odměn vyzna
menaným, kterých byl slušný počet a většina jich byla
i cenná a vtipná. Bylyť to dary kosů Kecinha, Fil
mona, Kakrdy, Nygrina a j. Po výkladu předěítal

poda komisse jména vyznamenaných a Svrohovanýbrkos odevzdával dary ty vyznamenaným. Hadba
každému oslavenci zabrála interady. Na to všickni
bosté vysnamenaným gratulovali a slavnost tato za
končena byla pakveselým tancem. Zojisté, že každý
k ránu s uspokojením prahnízdo opouštěl a pořada
telům provolsl blnčné: Klapl

Z Blašejovic u Ledče. „Sdruženíkatol.
českých zemědělců“ svolalo na minulou neděli rolnio
kou schůzí du Blažejovic, jejímž úkolem bylo porzba
diti zdejší rolnictvo ku založení hospodářské Besídky.
Schůze súčastnilo se celé široké okolí; pozorovali jeme
účastníky = Vojslavic, Koberovic, Píště, Ježova, Světa,
Zahrádky a j. V obsažných řečech promluvili řečníci

Pp. F. Šafránek a Milo Záruba o povinností rolnictvasdražovati se k hájení práv národních, stavovských
i náboženských. Řečníci byli pozorně vyslecbnati a
vývody jejich odměněny hojnou pochvalon. — Po té
k slova se přihlásí) vůdce socialistů zdejšího hraje
občan Smítek, kteróho sdejší socialisté až z Hampolce
objednati ai nelenili. Důvod jeho, jakoby náboženetví
bylo věcí soukromou, pro veřejnost bez ušitku, na
pravou míra uvedl jednatel „Sdružení“. V ostatním
pak občan Smítek loyalně usnsl pravdivost vývodů
předřečníků. Schůze pak o 7. hod. več. akončena. Na
domácím rolnictva nyní jest, aby do Besídky v plném
počta přistapovalo.

Různé zprávy.
komgres v Praze. Veliká

katolická slavnost marisnská, kterou dokončeny budou
oslavy jubilea neposkvroéného Početí P, Marie, vzbu
suje na všech stranách a ve všech kruzích katolíků
šivý zájem. Přihlášky se množí a to nejen z krubů
duchovenskych, nýbrž i lafctva a to svorně z řad
Intelligence, řemesluictva 1 dělnictva. Jenom spolkům
katolickým bylo doposud vydáno na 2500 legitimací
a mnoho přihlášených opolků ještě ai legitimaci ne
vyzdvíhlo. Všecbny diecóse české pošlou své zástupce
ke kongresu. Zvláště katolické apolky upozorňuje ko
mitét, aby se co nejdříve přihlásily a osnámily záro
veň, má-li jim býti připraven byt buď bezplatný
hromadný, anebo laviný sa plat. Logitimace spolkům
saslané buďtež opatřeny spolkovým razítkem a vypl
něny jménem účastníka. Ve schůzí sahajovací v pon=
dělí dne 12. června večer upoutá účastníky předná
ška známého cestovatele dp. Aloisa Svojsíka, jenž
promluví o poutních místech marisnských. Přednáška
bude provázena četnými avětelnými obrazy promíta
nými skioptikem, které byly zvláště k toma opatřeny.
Předvedou nejen naše česká poutní místa marianská,
nýbrž i památná uvětová místa marlunská a svatyně.
Schůze ulavnostní v úterý dne 12. večer zahájena
bude slavnostním sborem „Vesel se nebes Královno“
pro mušský sbor s průvodem žesťových nástrojů, kte
rý komponoval professor pražské konservatoře p. On
dřej Horník. Zpěv proveden bude mohutným sborem

pražských bohoslovců. V téže schůzi promluví J. Em.
kardinál arcibiskup prožský. Slevnostní řeči promlaví
hrabě Sylva Tarrouca „Maris a vzdělanost“ a pak
alovotný sociolog český Dr. Radolf Horský „O socislním
poslání Panoy Marie“ Ke kongresu vydán bude al
mansch marisnský, do oěhož přispěli všichni katoličtí
spisovatelé. Bude to trvslá a cenná památka ns slav=
né tyto dny; možno již nyní činiti objednávky.. Spol
ky mobou jej objednávatí nejlépe hromadně na adres
su kopgreseo. Leg:timace spolkové se vydávají při
blášeným zdarma. Všecky přiblášky, dopisy a zásilky
buďtež adressovány na „Marianský koogres“ Praba-lI.,
Pětrossova ul. č. 200. Tam ae též nalézá kancelář
kongresu.

70. marozeminy Adolfa Hoeyduka
Dne 7. června slaví své 70. narozeniny Adolf Heyduk»
jeně patří nejen k nejlepším a nejplodnějším, ale *
k nejpopalárnějším básníkům naším. Jeho Lesní
kvítí“, „Dřevorabec“, „Hořec a srdečník“, „Dědův
odkaz“, „Cymbál a husle“, „Sekerník“ a četná díle
jiná dojemně působí na srdce čtenáře, zvláště tu,
kdo líčí náš český lid s jeho život. Pootavský slavík,
jak Heyduka zovou, i v kmetství svém zvačí stranou
básnickou; dosud v různých časopisech jovívají se
zářivé práce jebo. — Pan professor Eo. Miřiovský
s Hradce Králové zaslal oslevenci k památnému dni
jeho vzletnou báseň, na níž se ma dostalo dojemného,
vřelého poděkování.

Nevlastmí bratří. Co Svozil tropí mezi
Čechy, to současně provádí mezi Němci jiný odpadlý
kněs katolický, Mach. Svozil vydal „Světlo“, kterým
nejlépe osvítil blubiny odpadlé duše své. Německý
jeho kolega a nyní bratr v odpadu, takto bývalý ka
techota na gymnasiu v Žatci, vydal nejnověji také
podobný spis a názvem: „Krise křesťanství a nábo
ženství budoucnosti“ Tento v „Krisi . .“ onen ve
„Světle“ hledí utlamiti svoje svědomí a omlaviti svoje
odpadlictví. To jest smutné a smatnější tím více, že
nejhlubší a nejmocnější důvod u obou nešťěstných
bratří přes všechny protesty zůstane známé: Cherchez
la femme! — to jest nepopíratelno a nota bene ne
zvratná skutečnost.

Na kom vime? V předminulémtýdnu jza
střelil se Ant. Městecký, jenž po 25 roků byl účetním
záložny v Plaňanech a Kolína; učinil tsk pro zpro
nevěru svěřených peněz. Při ročním služném 1600 K
prováděl všecky možné aporty a hrál první roli vo
společenském životě plaňanském. Aby ei mohlzříditi
anglický park, skoupil zahrádky, jež s jeho zahradou
sousedily, s choval si v něm ochočené srnky. Podobně
si počínali všichní známí zpronevěřilci v českých pe
něšních ústavech. A naše občanstvo k podobnému
jednání jakoby bylo slepo; jemu často imponuje „drzé čelo
více než celý poplažní dvůr“; a pak u mnobých úplná
Ibostejnost naproti zjevům podobným. Co mi po tom
— ozývá se z fad takových — nač si prsty pálit?
Nedirno proto, še „peněžní chlapíci“ hýří vesele dál;
vědyt by se vystoupením proti nim i svoboda poru
šila. — Karabáčna takto vychovávající společnost naši !

Česképotřeby národohospodářské.O této zajímavé otázce přednášel nedávno dr. Bráf
dokládaje zvláště: Mohou nastati chvíle, že na půdě
této naší země krví tolik zbrocené odehrají se děje,
které budou stejně důležity a závažny, jako kterékoli
£ oněch velikých minulých dějin našeho národa. K tomu
mosíme se obrniti a upevniti, abycbom byli dostatečně
nilni, aby, pokud možno, hned z předu zašla chuť
těm, kteří by nás chtěli podmaniti. Tomá dnes cítiti
kašdý český člověk. V tom není žádný pessimismua,
Je-li tu nebezpečenství, které se na mne valí, jsem
povinen především podívati se mu odhodlaně v tvát,
čeliti mu a změřiti prostředky, které mám po ruce,
abych je odvrátil. Proto pravím: Obrození české není
hotovo, obrození české vstupuje snad ve své poslední,
ale nejtěžší úkoly, napraviti to, co zanedbala doba
minulá. To je nárolohospodářské obrození české. —
Protože nemáme státní moci, nemůžeme při tomto ú
kolu následovati Colbertovy Francie a dnešních Uher
s pod., nýbrž můžeme jej provásti toliko pomocí ho
upodářské avépomoci národní. Nás všechny masí tedy
proniknouti láska k českému výrobku i obchod český
musí sloužiti výrobcům českým; za tuto ochota od
běratelskou musí však český výrobce převzíti téš po
vinnost k zdokonalování a pokroku své výroby, jínak
by heslo „Svůj k svéma“ nám nepomohlo s namnoze
i škodilo. S touto pudmípkou heslo toto není ani ne
aprávnéani nerozamné, naopak, jsouc prováděnov Uhrách
a blásáno v Anglii jakožto prostředek k národohospo
dářskému povznesení a osamostatnění národa, jest
v úplné souvislosti s velikými hesly doby vůboc.

Němoctví v Čes. Budějovicieh adržo
váno jest vlastně také šidy. Z 19 tamějších advokátů
jest 6 české národnosti s 13 německé. Z těchto
Němců jsou pak 4 křesťané a 9 židů. Podobný poměr
jest i mezi lékaři. V našich vlastech jest žid téměř
všude podporovatelem Němců.

Kde bohatme = mašich drak. Trať
státních drah rak. uher. privil. společnosti táhne se
s Vídně Moravou přes Čes. Třebovou do Praby a odtud
do Podmoklí; prochází tedy většinou ryze Českým
krajem, Jest to jedna £ nejvýnosnějších po dráze Fer
dinandově, která procházejíc Moravou spojuje Vídeň
— Brno — Krakov. Společnost jmenovaná měla mi
nulý týden 50. valnou hromaduza předsednictví ryt.
Tanssiga. Čistý výnos za uplynulý rok činí 9,908.,868
K, = čehož vyplatí se celkové dividendy na akcii 27
franků. Dlužno poznamenati, že tyto miliony z českých
mozolů získané jdou ročně do rukou francouzských,
ponejvíce pařížských finančních židů, kteří jsou ma
jiteli akcií této dráhy. Celkový majetek této dráhy
počítá se na 1.166 mil, K. Každý člen správní rady
mé ročně 32 tisíc K slušného. Ve správní radě s pre
sidentem Tanssigem sedí několik židů. Žid Taussig
jest ještě presidentem spojovací dráhy jihoseverní a
sároveň i členemsprávní rady dráby košické a seve
rosápadní. Jenom se státní dráby a severozápadní má
tento židovský rytíř na 200.000 K příjmů. Takmají
didé obsasenu správu všech ostatních drab. Nedivno,
že se pak vší mocí vzpírají sestátnění drah.



O významu hospodářského prů
smyslu. Hospodářské průmyslové závody na našem
venkové jsou důležitým činitelem, aby dělný lid při
poután byl více k té hroadě a nebrnol se jen do
měst. Co ta rozmanitých závodů i menších, v nichž
rolník může své plodiny zpracovati. Rolník musí se
státi i průmyslníkem, posloužíťt tak hlavně sobě a děl
nictvo věru více by ei Jibovalo v průmyslových zá
vodech na venkově než v městě. Podobuě soudíval i

dr. Fr. L. Rieger, když si na svém statko v Malči
zřídil cukrovar. Dle Červinkových vzpomínek va dr.
Riegra v Osvětě Vlčkově říkával: „Ani si představit
nemůžeme, jak mnoho života přináší jediný bospo
dářský průmyslový závod celé krajině. Vlastně jest
celá krajina závodem tím žíva. Jindy touto doboo
v celém okolí bývalo již ticho (za večerního ticha,
když se Rieger vracíval s pole domů), nyní všechny
ty postavy, které zde ještě končí práci, všecky ty po
vozy pohybují se jen caukrovarem, Co tu peněz přijde
do oběha| Uo se alašně obživí lidí, kteří by bez zá
vodu toho vůbec výdělku neměli, nebo za výdělkem
na zimu odešli z krajiny |“

Zemědělství japomské. Hlavnímzaměst
náním Japonců jest zemědělství, jím se obírá přes
809, obyvatelstva. Pochopitelno, jak se při tom musí
drobit země a jak vysoká je intensivnost zemědělské
kult:ry, když obyvatelstva na 10) km připadá prů
měrně 116, někde 384, čímž daleko překročena norma,
Ustanovená pro zemědělství (40 obyvatel na 1 km),
Postavení stává se ještě spletitější tím, že povrch Ja
panu zaujat na 630, lesy, na 809%,horami a pouštěmi,
8 jen na 179%,je půdy přístupné vzdělání, Za to už
v těchto roeměrechkaždý kousek země pečlivě vzdělán,
tak če hospodářství polní podobá se spíše zahradní
etví. Drobné hospodářství zde převládá. Prostřední
velikost selského bospodářetví rovná se 0'8 hektaru,
— mnozí rolníci mají jen asi '/, míry pole — a to
třebas najatého — 2 až 3 hektary považují so uš
za veliké hospodářství. Naskytojí se v Japanu takové
maličké koueky orné půdy, jež snadno lze přikrýt
rozprostřeným pláštěm. Třeba poznamenat, že takové
drobné hospodářství nevede sevždy na vlastní půdě;
z 5,518.040 japanských rolníků na vlastních půdách
hospodaří 3,121.076, ostatní pak 439, pronajímají si
půdu od šlechty nebo buržoasie. Nájemný plat často
bývá velmi vysoký; z rýžových polí odvádí se ná
jemné in natura, — *'/, nebo 1/, vší úrody. Nouze rol
níků japanských a zvláště jejich dělníků bývá veliká.

Život mnabojišti. V raských táborech ro
jenských v Mandžarsku, ať už před bitvou nebo po
bitvě, jeví se málo sklíčenoati, rozmrzelosti .. Na př.
v Charbině hýří se vesele, peníze rozhazují se plnými
hrstmi. Je tam cirk, divadlo a zvláště mnoho šantanů,
Dlouhé chvíle zahání se mnohými rozpustilostmi.
Podnikaví lidé bobatnou tak brzo, jako šťastní hráči
v Monaku. Číšník vydělá si měsíčně přes 500 rnblů.
Stejně jest ve Vladivostoku a jinde.

Důležitost medu mělaby u nás býti více
oceňována. Zvlášť nyní na to třeba pamatovati, kdy
včeličky co nevidět kde jakou buňku v úle naplní me
dem. U nás jest med pouze pamlskem, ačby měl být
vlastně často užívanou potravinou. Med, jsa nejje
mnějším výtažkem bylinným, jest žaludkem včelím
tek upraven, že z lidského žaludku přechází přímo do
krve; tělo takto občerstvnje aposilňaje. Slabé děti po
silníme nejlépe a zbavíme je různých slabotu způso
bujících neduhů, když jim denně okolo 10. hod. ranní
a kolem 4. hod. odpolední dáme krajíc dobře vypeče
ného chleba domácího, medem včelím dobře namaza
ného. Všecky piškoty, výtažky, moučky dětské a jiné
posilojící prostředky proti medu jsou bezcenné ná
bražky. Medprospívá lidem trpícím chndokrevností,
při nemocech krčních, hrtanových, plicních, zimnicích
a j. Medu lze užiti, když se hojí hnisající rány. Při
tom jest ovšem dbáti toho, aby rána byla dříve pe
člivě vyčištěna a lysolem desinfikována, než se na ni
položí med a pak zaváže. Ve Švýcařích každému hostu
podají k snídani chleba máslem namazaný a na to
medem. Kdo neoknsil, nepochopí, jaká to pochoutka.
Ovšem med musí býti nefalšovaný, nejlépe přímo u
včelaře koupený. Kilogram pravého medu českého
stojí 120 K — 160 K, lacinější jest obyčejně paděl
kem, nebo méně cenným cizozemským medem, Nějaká
láhev medu má býti v každé domácnosti.

Svatba maostrové Andamanu. Jostliže
mladý ostrovan přeje si některó děvče za ženu, po
žádá za ně u rodičů. Tito nikdy nápadníka neodmítají.
Seberou dcerku a ukryjí ji v pralese, kdež ji hoch
musí vybledati. Najde-li ji, jest jeho, ne-li, nesmí si
na ni činiti žádných nároků. Není zajisté potřebí při
pomínati, je-li děvče mladíku nakloněno a přeje-li ei
bo,že mu pátrání usnadní. Právě tak jako dorede se
ma obratně vyhnonti a před ním ae ukrýti, je-li mu
mladík protivným. Vlastní obřady svatební dějí ee
následovně: Hoch vyšplhá na štíhlý stromek a
děvče vyleze na sousedící strom. Vylezou oba nahoru
a když octoou ae až na vrcholcích, tíže jejich
skloní štíhlé etromky, které jako dva galantní Jidé se
uklánějí, až konečuě hlava hochova dotkne se hlavy
dóvčete « zdola ozve use jásavé volání sbromáždě
ných soukmenovců, neboť vzájemné setkání se blav
enoubenců zaklácá uddavky. Obřady tím jsou ukon
čeny a štěstí mladých lidí počíná,

O nebezpečných zhoubcích mašich
ovocných a okrasných stromů sdělujevý
zkamná stanice hospodářsko fysiologická českého od
bora zemědělské rady pro království České: V poslední
době měroa povážlivcu šíří se v našem království na
jabioních rakovina. Jeví 86 obyčejné zprvu tak, že
kůra na určitých místech naduří, načež schne, trhá
se a odprýskává, čímž vznikají hluboké, až na dřevo
váhající otevřené rány, jež mají na svých okrajích
boule. Jindy jeví ae rakovina jen jako nadařenina
s větší nebo menší trychtýřovitoa problubinou. Dopo
račuje se místu rakovinou stížena čistě vyřezati a po
tříti zabradnickým voskem nebo mnohem lépe vápen
ným mlékem, do něhož se dají 2 proc. modré skalice
a pak pokrýti eměsí z hlíny, hbovézí krve a telecích
chlupů (tak je nejlépei všechny rány na stromech

vůbec hojiti), Nesásejme též ovocné stromy do půdy
příliš vlhké, leda „do kopečku“! Nebnojme jen du
síkatými hnojivy (močůvkou), nýbrš itakovými, která
obssbují kyselinu fosforečnou a vápno. Pěstujme kůra!
Hodně světla a vzduchu do sadu! Dále poškozovány
bývají v poslední době hojně různé stromy pěstorené
(zvláště jasany) a z ovocných zvláště jabloně honsen
kami drvopleně maďalového, žijícími v dření kmene
nebo větví, Chodba vyhlodaná tluton a černě tečko
vanou housenkou touto jest vždy spojena s povrchem
stromu děrou, kterou se provětrává a skrze kteron
vyvrbuje se rozhlodané dřevo i true, dle čehož ji
snadno posnáme, jakož i podle vytékající z ní někdy
mísy. Díra takovou vyčisťme, pak do ní vetřikněme
malou stříkačkou trochu síroahlíku a ibned těsně
ucpejme! Páry sírouhlíku proniknou do chodby a
usmrtí housenku. Také dloubým drátem na konci
s báčkem podaří se nám někdy housenka vytábnouti
neb aspoň téžce poraniti. Sírouhlíkem ničíme též čer
venó housenky drvopleně vrbového, rovněš hojně ae
vyskytujícího, které takřka všecbny drahy stromů obý
vají a dřevojejich různě točenými chodbami provrtá
vají. Také dlužno sbírati během června, Července a
srpna motýle obou drahů na kmenech ve dne tiše
sedící. Bližší zprávy o těchto škůdcích podá na čádost
český odbor rady zemědělské (Václavské náměstí čís.
799), jenš prostřednictvím své výzkumné stanice fysi
ologické při české technice zodpovídá bezplatně všechny
dotazy po chorobách rostlin pěstovaných. K dotasu
připojeny buďtež chorobná rostlina nebo její část a
domnělý škůdce. Dopisy a vzorky na český odbor rady
semědělské jsou porta prosty, když zašlou se prostřed
nictvím obce neb hospodářského spolku a když na
obálce napsána je poznámka: „K vyzvání rady země
dělaké prosto poštovného“,

C. k. poštovní úředníci a posl. dr
Kramář. Při valné hromadě politickéhoklubu nár
strany svobodomyslné v Pardubicích podal odbor c.
k. poštovních úředníků v král. Českém tento dotaz:
Před jednáním výbora r-zpočtového v nynějším zase
dání říšské rady odevzdány všem našim pp. poslancům
společné tištěné informace a požadavky výkonných
úředníků poštovních a telegrafních a mimo to ústně
před zasedáním do Vídně vyslanou deputací některé
detaily vysvětleny. Hovořeno s mnoba pány poslanci
a slíbena všemožná podpora požadavkům těmto. S ne
dočkavostí očekáváno projednání položek ministerstva
obchodu v rozpočtovém výboru a s roztrpčením a ne
důvěrou vzato na vědomí problášení předáka naší de
legace pana dra Kramáře, který opřel se formalovanou
řečí evon proti provedení hlavních a životních poža
davků našich — 36 elužebních let. Činíme na vele
váženého pana poslance uctivý dotaz, zda známo mu
jest, z jakých důvodů se tak stalo a proč žádný li
dový poslanec náš, delegovaný klubem ve výboru. roz
počtovém, jsa přece podrobně a řádně o požadavcích
našich zpraven, účinným způsobem jich nehájil a se
nezastal? V uvážení, že veškeré poštovní úřednictro
České ve všem a vždy na slavnou delegaci českou se
obracelo a s důvěrou očekávalo splnění slibů — tím
trpčeji a s odůvodněnou obavou hledí budoucnosti
vstříc a prosí tudíž slavnou delegaci, by při hlavní
debatě o resortu ministerstva obchodu na radě říšské
spravedlivé a oprávněné požadavky naše řádně byly
podporovány. — Josef Bouta, t. č. předseda. Josef
Schlouvzoveký, t. č. jednatel.

Akelové svíčkárně a voskárně Ho
mopol v MI. Boleslavi udělena byla na letošní bo
spodářeké výstavě v Praze za vystavené voskové a
polovoskové svíce první cena, diplom čestného uznání.

Našim obchodníkům a průmyslní
kům. Obchodnická Jednota pro Moravu a Slezsko
v Brně má v záznama 35 obcí moravských, v nichž
lze buď převzíti aneb najmouti, po případě i nově za
ložiti obchody zbožím smíšeným, střižním, koží, dří
vím, stavebními potřebami etc. Pro dobré podniky
průmyslové i obchodní hledá společníky s kapitálem
6 až 250 tisíc koran. Ve větším městě moravském
mohl by se usaditi český drogista. Dovedný sochaf a
kameník usadil by se rád v obci, kde není dosud 80
chaře Čecha a kde jsou alespoň trochu dostačající
podmínky ku provozování této živnosti, K dotazům
račte přikládati známky na odpověď.

Pozor předclzozemskými loterními
firmami! V poslední době množí se případy, kde
osoby nejrůznějších zaměstnání, hlavně z tříd méně
majetných, získávány jeou prostřednictvím časopi
seckých anoncí od uherských a cizozemských loter

ních firem pod všemi možnými záminkami a sliby
k tomu, aby dělaly agenty s prospekty o splátkových
losech rakouských i oizozemských, nebo o společnostech
loterních nebo t. zv. seriových hrách loterních. Po
něvadě- přes opačnéujišťování v dotčených prospektech
— vědy ve jedná o obchody, které v Rakouska podle
sákona ze dne 30. Června 1878 čís. 90. ř. z. jenom
sde v Rakouska protokoloraným firmám a jen pod
přísnými podmínkami dovoleny jsou, podléhají nejen
ony cizí firmy, nýbrž stejně i agenti přísným pokatám
a po případě vězení. C. k. okr. finanční ředitelství
v Chradimi varuje proto před následujícími firmami:
Wahrman á Cie, H. Fuchs, směnárna, Fischer A Rieu,
Bank- und Wechselstuben Aktiengesellechaft, Scbón
d Breitner, Hauptstádt. Wechseletabengosellucheft
Adler K Co., Elfer A Adler, Merkarbank, „Hermea*,
Fleissig G Sandor vesměs v Budapešti a Kornfeld k
Co. v Záhřebu.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 27. května 1006. 1

hl přeníce K 15-80—16'20, čte K 12'00—1%00, je'm-ne R 11'00—11'20,ovsa K8600—840,prosaK24-50
—00*00, vikve K 14800—0000, brachu K 1900.
—?000, čočky K 35-00-0000, jahel K27-60—00:00, krop
K 34-00—28:00, bramborů K 6-00—0'00, jetelového
semene červeného K 110-00—00'00, jetelového semene
bílého K00:00—00:00, růšáku K 00'00—0000, máku
K 36-00—0000, lněného semene K 1900 —00'00, 100
kg žitoých otrab K 14-00—0000, 100 kg pšen. otrub
K 18*60—00*00, 1 kg másla K 2:60—0-00, 1 kg sádla
vepřového K 1:80—0'00, 1 kg tvarobu K 040—0'00,
1 vejoe K 0'06—0'00, 1 kopa zelí 00:00—00'00, 1 kopa
petršele K00:00—00:00, 1 kopa kapusty K 4'00—5'00,
1 g cibule vlašské K 0000, 1 kopa drob. zeleniny K
8 00—6"00, 1 pytel mrkve K 7-20—800, 1 g cerele
00-00—0'0, 1 kopa salátu 2-10—3-00, 1 hl jablek 12:00
—16:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne %7.měs. května 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 276, žita 177, ječmene 26, ovsa
248, prosa 1, vikve 4, brachu —, čočky —,
máku —, jshel 12, krap —, jetelového semínka—,
Iněného semene 4. 3.) Zeleniny: petržele — kop,
kapusty — kopy, cibule — g, drobné zeleniny
165 kop, mrkve 7 pytlů, cerele — centy, brambor
— hl, salátu 92 kop. 38) Ovoce: jablek 4 bi.
4) Drobného dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 635
kusů, kůslat 8 kueů.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice chybětl. —

000
Žádejte výhradně Jen původní ba
ličky 60jménem Kathreiner« anikdy
nekupujte zbožiotevřené(vyvážené).
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Do Hradce Králové
a okolí!

Vlastní výroba tkalcovského zboží.
Uvádím ve všeobecnou známost, že V domě

v Klicperově ulici č. 263. otevřela
sem filialní závod ve

střižném
a plátěném zboží
a budu míti na skladě všechny druby svých vý
robků, ze kterých si dovoloji některé vyjmenovati:
Kanafasy celopřízné i bavlněné, loket 10,
14, 14, 16, 20, 26 kr, damašky 12 16, 20,
30 kr., brillantiny, grádle cíchové, sypko
viny (nanginy) 10, 14, 16, 20, 25, 30 kr., jemná
košilová plátna oelopřízná 12, 14, 20, 30,
40 kr., šiffony 8, 10, 12, 14, 16, 18 kr., šir
tinky, šiffony kapnové, plátna slamníková
a matracová, plátna vozová,atlasy na ha
sióčskéobleky, plátna pro zřízení divadel
a jiné.

Též velký výběr hedvábných sephýrů,
sephýrů obyč. 13, 14, 16, !8, 20 kr, šotyšů,

křížových (keprových) látek 12, 14, 16 kr,
sephýry a oxfosdy na turistické košile,
hedvábné šátky a šály z lněného batistu,
kapesníky všeho druhu 4, 6, 10, 20, 25,30,
45 kr., kávové soupravy bilé i barevné,
soubory postelové,. utrusy, servity, ruč
niky, běhouny, dečky, milie. Velký sklad
dámského a pánského prádla, piků na
damské noční prádlo a kravat.

(> Výbavypro nověsty."W
Dovoluji si P. T. obecenstvo v jeho vlastním

zájmu upozorniti, že se zde naskytá příležitost
římo od výrobce nakoupiti a to za velmi levných
onkareněních cen.

Zvu ctěné obecenstvo ku prohlédnatí mého
závodu v Klicperově ulici č. 263. a prosím, by
mne svojí ct. návštěvou poctilo a doufám pevně,
že jen stálobarevným a dobrým zbožím,
jakož i v pravdě levnými cenami si ct.
P. T. obecenstvo získám.

O hojnou přízeň pro nový tento závod prosí

Alb. Holý,
vlastní výroba tkaloovského zboží V
Klicperova ulice číslo 263. v domě pí.

(výroba sodovky).
dové

|trgngogatut16104:Vajejjaýnom

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
a (protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hebkadiy, (aráře ro Yýprachticlok)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praperů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

se na požádání franko zašlou. 3

+
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Patentní wu

divotvorné mýdlo
= člstého loje

jest nejlepší drah mýdla ku praní

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky, které
čistěnybýti mají. Patentované divotvorné

mýdlo nezapáchá.
Patentní divotvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
Každá hospodyňka může si evůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnobem

čísteí než by chemicky Čístěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

Prodejní kancelář:

PRAHA Karlín 331.

Výborný osvěžující nápoj skytají

Maršnerovy šumivé
limonádové bonbony

e chutí citronovou, malinovou, mařínkovou
třešňovoua jahodovou. ———

První česká akciová

společnost továren
A na orientalské cu
Čs krovinkya čokoládu

f; U na Kr. Vinohradeci,dříve A. Maršner.

CBD X663 XGODXCBDX GB X

Jan Horák,
soukenník č

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších 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.

Velejemnélátky na taláry. $

či]C3X63X683X

Též na oplátky bez zvýšení cen!

XCODXCBDKEBDX CBDX GP X

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Juda[aut
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji

říkově třídě v Čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

C0XCB3XČP3

První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve

čtvrtek a v sobořu, ro dámy v pátekcelý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.
SEP- Lázněvanové denně.jjj

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

ODOOOOO00
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Surová: GR
Bourbon, jemná . . 1$—
Jamaica, velejemná . 1250
Scemanic, zvl. chut. 13 —
Ouatemala, velejem. 13-20
Zlatá Java, velejem. 14—
Portorico, spec. Piz. 16—
Ceylon, výtečná . . 17
Menados, specialita. 17—

OB" Pražená: K
Perlová, jemná . . 16—
Liberia, obrovská . 16—

Směsi:
Kavárenská, velej.. 1676
Pařížská, specialita. 17-76
Prašaká, výtečná |. 19-70
Čaj, jak příbal40,60,80 h.

Zkuste!

„Silk“
výtečná, čistě viněná
látka v barvě černé,
hodící se | na taláry.

1 m. zl. 2-80.
Vzorek této látky, jakož i
bohatý výběr moderních
druhů na obleky a srrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se na
požádání ku nablédnutí

franko zašlou.

První český zasílatelský
sávod doukenrého zboží:

Ed. Doskočil
v Cheoni.

Filialní závody:
Praha, Vodičkovaul. 22
(vedle vyšší dívěí školy.)

Pizoň, Školní ul. 13.

Řádný
a spolehlivý

kočí
se přijme v továrně

na mýdlo

J. Pilnáčka
v Hradoi Král.

Ilastež se jenom
řádní, kteří se del

šími službami vy
kázati můžete a na

trvalé zaměstnání

počítáte.

benouvýletní
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Práce solidní. Ceny velm! mírné.



Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PRE“ Založeno roku 1868.

V zaručeně co nejsc

a y e lidnějia nejvkusněji ve vlastních
dílnách praocovaný za Ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
bti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cem,
na každou stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož idámských apanskýchlátek jest u Tkalcev. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronevě. Téžlze
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 13-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.V
JC/

M ) VĚŽ,

)Z 9))
AZ

D4
V/|

Balíčkypo“ kg90

SDD
haMl

Jarní a letní

1 LTA
sladem,

i..

novotiny
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SROV(CDC

P)j lze objednati

v prvním královéhradockém
knihkupoctví a antikvariátě

Bohdana-
Melichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu se neúčtuje.
Správné a rychlé dodávání

zaručeno.
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Chrámové svíce
voskové "G8 svíčky a obět.před
-dle liturgickýchpřed- měty promístapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří
padvými obrázky o

polovoskové | zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry,

Onškaly) s krápě svíce kostelní ste
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "BE

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, slonpky voskové a

svíčky ke křt polovoskové,

jakožPoe do„oborasv. přijímání a 8v. o spadající výrobky do

biřmování se stubami porněnje veledůst. krahůmch j .
a případnýminápisy, Ant “ vod: spoci

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiálníaklad:Praha,Kr.VihehradyŠkrétovanl.č.2.
Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkya cenníkyzdarma afranko

Telefon č. 17.



Luiteratura.
Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův slov

ník naučný, dvoudílný | Přírační kniha obecných vě
domostí. Řídí F. A Šubrt. Sešit 50,—52. obsahuje
výkladslovNánšnice—Ortels mapkouMoravy,Slezska
a mořskýchproudů. Sešit za 60 h. —Slaviscbe Roman
Bibliotbek. Sešit 46.—50. obsahují jihoslovanské no
velly přeložené od Kolpina, dr. Veličkovičea Vevera.
Sešit za 32 h.

Z makladatelství „Unie“ v Praze. Spisy
Julia Zejra XXII. Seš. 1. a 3. Ossianův návrat a jiné
básně. Sešit za 40 h. — Válkarasko japonská slovem
i obrazem. Vychází redakcí J. Klecaody v týdenních
sešitechpo 80 b. Sešit 30.:Bojeu Ljaojanu.—Obra
zový zpravodaj. Vychází dvakrát týdně čísla 22. a 23.,
roč. II. obsabují obrazy z Ruska a z bojiště. Číslo
za 10 h. .

Nákladem J. R. Vílímka v Praze V říši
stříbrného Iva. Cestopisný román dr. K. Maye. Sešit
80.—83. po 30 h. — Malý Čtenář. Obrázkový časopis
pro mládež. Řídí S. Smetana, J. Zelený a F. Pro
cházka. 20 čísel ročně za 2 K. Čís. 17.

světa, listy pro rozhled v umění, vědě a po
litice. Řídí a vydává V. Vlček. Roč 86., čís. 6. Obsah:
Jubilejní den Adolfa Heyduka. Od El. Krásnohorské.
— Vzpomínka na dr. F. L Riegra Píše V. Červinka.
— Valašské písně. Od J. Kalnss. — Zlatoděj. Histo
rie ze „slatého věko“ od Čečetky. — Aischylos a jeho
doba. Píše dr. V. Niederle. — Vládní předloha k ú
pravě kongray. Od F. Polívky. Atd. — Vychází mě
síčně na Král. Vinohradech za roč. předpl. 1440 K.

Průvodce po Praze a okolí vydal právě
Spolek ku povznesení návštěvy cizinců v Praze. Pří
račka tato ozdobená četnými obrázky a plánem jest
věra velmi praktickým rádcem každémn k sblednatí
Prahy a její památností. Cena 1 K. Dostati lze u
všech knibkapců.

Slunné chvilky. Humoresky Jiřího Sabuly.
Ilustroval K. L Thuma.—Život na vesnici a v městě,
kde jest vojenská posádka a atadenti, má mnoho ve
selých stránek a rozmarných událostí, jejichž líčení,
svižně a plynně vypravované, dobřese čte. Autor po
slouží sobě i čtenářetvu, když z toboto prostředí vy
švihne se výše a bude hledati humor plynoucí zcha
rakterů, sestrojí si zauzlení děje a dalším stadiem
divota a osvědčených vzorů spisovatelských zprvního
svého pokusu přičiní ae o práci větší literární ceny a
přísného měřítka. Základy má: plynný eloh a puzo
rovací talent. 3 těmi hřivnami dále!

Causeries frangaises. Besedník francouzský
zábavný i poučný. Na prospěch škol a sumouků řídí
a vydává Jos. Kubín, c. k. prof. v Jičíně. Roč. III.,
čís. 7.—9. Vychází měsíčně vyjma prázdniny za 3 K
ročně.

Obzor. Zábavný a poučný čtroáctidenník. Řídí
VI. Šťastný. Roč. 28., čís. 8.—10. s cenným obsahem.
Roč. předpl. 4 K přijímá administrace v Brně.

Náš Domov. Obrázkový zábavně poučný měsíč
ník. Nákladem Jednoty Našebo Domova. Řídí J. Vé
voda. Roč. 14., čís. 6. Předpl. 4 K roč zasílá se ad
mivistraci v Olomouci.

Nákladem I. L Kobra v Praze. Rokojeť
dějin všeobecných. Sepval dr. J. V. Prášek. Sešit 1.
Celé dílo vyjde asi v 15 seš. po 40 h. — Velká vzorná
česká kuchařka. Úprara všech drubů pokrmů a ná

ojů Upravila B. Jermářová. S četnými vyobrazeními.
fretí vydání. Sešit 1. a 2, po 32 b.

O výchově rodinné. Příloha kazatelny av. IV.
Napsal Bedř. Konářík. Spisek tento každému kazateli
velmi prospěšný. Za 60 h. Zasílá R. Rapp v Pelhři
mově.

Přiíležitostné řečí duchovní. Napsal Fr. Va
něk. Příloha Kazatelny ev. III. Seš. 7. a 8. Nákladem
R. Rappa v Pelhřimově. Na Příležitostné řeči před
plácí se na 5 seš, 3 K, na 10 seš, 6 K.

Co měsíc dal. Zpravodaj čtenářů a odběratelů
knih a česopisů českých a cisích. Roč. I., číe. 4. Vy
dává knibkapectví Bursík a Kohout v Praze. Vychází
nejméně desetkrát do roka za předplatné 2-20 K.

Rozhledy po lidumilství vycházejí redakcí F.
C. Vlka ve prospěch Jub. ženského asylu cís. a král.
Alžběty v Praze. Roč. 13., čís. 5 s bobatým obsahem.
Předpl. 4 K roč. přijímá pí K. Banmgartlová v Karlíně,
Pobřežní 9.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčník lidový. Vy
dávají a vedon členové řádu Tov. Ježíšova na Sv.
Hostýně Roč. I, čís. Celor. předplatné 70 h.

Nová zemědělská knihovna. Vycházíkaždého
10. dne v měsíci jako příloha dobře řízeného „Hospo
dářského listu“ v Chradimi. Sešit 2. obsahuje: Cizo
pasníci domácích zvířat se zřetelem k jejich přenos
nosti na člověka. Napesl H. Moravec. Za 50 b.

Slavorum litterse theologicae. Conspectus
riodions. Zvláštní vydání doplňku čae. „Časopis
tol. duchovenatva“. Roč.I. č. 1. Redigají dr. J.

Tumpach a dr. A. Podlaha. Vychází 6krát do roka sa
předplatné 6 K.

Máj. Belletristický týdenník. Odp. red. Frant.
Herites. Roč. III., čís. 37. Vydává Nakladatelské
družstvo Máje v Praze ze čtvrtletní předpl. 2:50 K.

Roshledy. Týdenník pro politiku, vědu, litera
tora a amění. Řídí a vydává Jos. Pelc] v Prase. Roč.
XV., čís. 35. Předpl. na rok 16 K.

Praktické zahradnictví. Pro sabradníky,hos
podáře, lesníky a přátele čes. zahradnictví sepsal a
vlastním nákladem vydal Karel Morava, městský za
bradník v Písku. Spis tento jest v každém ohleda
výborný a pojednává ve v něm o plánu zebrad, o
kompostu, pařeništi, zelenině, květinácb, růžích,o bo
bulovém ovoci, o šlechtění stromů, medonosných, 16
čivých a jedovatých rostlinách, atd. Spis jest bojně
ilustrován. Cena 4 K

Šolcovy příračky pro učitelstvo. Vyučování
| psení a krasopisu ve škole obecné i měšťanské na zá
kladě tvarů písma úředně schválených napeal Ladi
slav Nágl, řídící učitel. (Dosud dva sešity). Obsahuje
velmi bobatý a cenný výběr vět, což dokazaje, kterak
myslící a praktický učitel působiti může.

Sedláci u Chlumce, dle historického románu
s dob Marie Terezie sepsaného, od J. Svátka vyda
ného nákladem Dr. F. Bačkovského, pro dospělejší
mládež upravil Ladielav Nágl, říd. učitel. Nákladem
J. Rokyty v Praze. V poutavé knížce joví ae snaba vy
stibnouti zároveň náboženský rozkol výstřední strany
bludařské, která brala se zs účelem docela jiným než
sa kterým bojovale strana rolnická.
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Svůj k svému!

1 Podporujte křesťanský ©
. závod!

) t

; Kněžské
U'kolárky, *

P n

látky pro Ďámy,
s veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Baf nákrčníky, "Je

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

OWE>kanafasy, "JW
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
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h Doporučuji velectěnému P. T. obe
M censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
M můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
i hlédlo s přesvědčením, že většího výběru

a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.
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U

U

U

i
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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.

BAEEEodioihodihrikdiodLAU oko i I „i AML„AMU

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradci Králově, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslušebného

re stříbra, bronsu a ji
ných kovů

všejeliněv ohnizlacené
a (břené, zač ae ručí.
Vlastní| výroba | umožňuje
velkeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuszlacení a atříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svécené še stvr
sením jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje ae tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na av. oleje,

a

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
dkálů, schránekna Nejsvětější,patenok atd. co nejvíce.

aje

První výroba

věžních

v Čáslavi

M ZARARARAJAJKA) ARA RAZ RA xé

Vavaťava“

| kostelů,
s) malby

dekorační,
facadní
a treskové

provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohuZAZARAZAÁZAAAAZKADA

PZTVLITZITIZIZLIZXCIZLIZCIVTLYVXYZLYÝYKYVKVKKGYXLYLYVYMXab:
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š dekorační malíř
Po v Chrasti u Chrudimě.

ě Rozpočty sestavají zdarma.

ší |
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©JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, johly
a j. v nejmodernějším provedení

3 úplnou zárukou/

Solidní obsluha pří mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

na výběr téš 6na splátky

Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král., Malé náměstí.

Veškeré součástky volocipedů stále na skladů.

í Opravy a předělávky rychle a levně.KAKOAKNROKX



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. “

"De

pevné

s i Václav Čálek,
| © majitel

| p dílny krejčovsképro pány
v Německém Brodě, |

filialní zastupitelství v Čáslavi,

Váchova ulice číslo 146 (u tržiště) ve
vlastním domě.

dan Kryšpin
(J. Sylvaterův synovec, ná

stapce)
odborný umělecký závod

málbuokenkostlnch
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
sice i se čelesnými rámy, sí

těmi vsasením.

č | Veškeré rospočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bozevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetné veřejná i písemnápochvalná uznání,"B
Založeno roku 1836.

Továrnaeros
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na sušitkování ovoce, salošený A |
Oechách 4 |

a
Pí r. 1866, nejstarší svého druhu v

p — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské). |

„pozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové |jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

Ef 1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasiií
-státní a diplomemslaté medaile, a mnohými ji

nými diplomy s právem rašení slaté mc ,
Vzorky zdarma a franke,

Veledůstojnému

duchovenstívu!

Kar. Bvětlédan btaněk, ro,
Konviktské ul. pastř spo
olelně nakosielnů náčiní dovolnie
si doporučiti svůj hojně zásobený

A Sklad ve vlastní dílně ručně praco
vamýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

y přtenky, nádobcv at d, všev přemém slohu církevním. Staré
: předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem o ohni slaté a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédautí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l,ul.

l Ehheumatismus. -. Dna. |
Stani ť
dráhy JOSEČOV-JATOmĚĎ,

ě Suchá poloha přímo k
z“ lesa. Vzornáčistota. Š
3 Poštovní a tele

úřad v lázní. © ž
Lázeňský lókař K

M 8

> Více než JN
| »3

pohodlnýchpokojů| ©
v pěti pěkných vilách.| Š

Výborná restaurace (plseůň| E
ské). Ceny mírné. 3

Vojenské koncerty. Bližší|
ochotněsdělí epráva lázní.

Ženské nemoce. Anemie.

|
3
oEoboBoEžotvoĚleeokPEBL

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele.
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a snovuzřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k pshlédnatí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

PEEbobkžekěbobekHoFitbFooElotoživí EobHokeodiodeEetoEiedioočiHožžeěioHožoH-oeeoEoiiěiděřěř
FbbiikěkěžikěkěkéhčiEkčvěžeěžěěžějěch

P* podcenouvýrobníij

gothický ollář
dubový,

bohatě «lacený, vyznamenaný státní medailí.

Sochy dle přání vyměním.

Frant. Jirouš,
odborný závod pro práce kostelní

v Slatiňanech.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameníů
prádia, praporů, příkrovů, koberců aovového máčímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždydoslovné se vyprošuje.
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Konec.

ui4) Je mi trapně u srdce, co toto slovo
píša; po pádu Port Arthura skládána všecka
naděje do Kuropatkina, po jeho porážce do
Rožestvenského, dnes však je téměř po naději.
Třeba to vše neznamenalo ještě konec války,
tolik je jisto, že mír dopadne za všech okol
ností pro Rusy se škodou a že přístap k Ticbému
oceánu nezůstane jim již otevřen, což je totéž,
jako konec panství na východě.

Náš list velmi málo pozornosti věnoval
této válce, protože 1.) neschvaluje válek vůbec
a je zásadním odpůrcem militarismu, třeba
pokrokářeké neb socialistické listy sebe více
opakovaly, v kostele že se káže válka, církev
že se za vítězství těch kterých zbraní modlí
a jim žehná. Nemůže-li církev válce zabrániti,
pak ovšem žebná zbraním křesťanským, jinak
však je papež vždy mezi prvními, kdo po
zdvibují hlasů svých za mír. Nepsali jsme
o válce rusko-japonské též proto, že 2.) zdálo
se nám všecko předpovídání, všecky kombinace
zbytečným mlavením, kterému se však žurna
listika, jako každý jiný obchod, vyhnonti ne
může, protože je mnoho a snad většina čte
nářů, kteří nečtou ničeho jiného, než válku.
Kdykoli však jsme o válce psali, vždy vyzněly
řádky naše v naději, že konec konců válka
přec jen skončí vítězstvím Rusů; patrné byl
však jeden žid, který hned na počátku války
8 důrazem pronesl k společnosti své v jednom
hotelu pražském: „povídejte sj, co chcete, Ru
sové dostanou bití“, lépe než my informován.
Tenkrát nazval jsem to v duchu drzostí, daes
nutno mi nazvati to pravdou.

Socialního politika nezajímají zprávy,
kolik tisíc padlo, kolik bylo zejatých, mnoho-li
děl, skladišť atd. ukořistěno, nýbrž jak se věci
na východě vyvinou, až budoa Rasové nuceni
uzavříti při vnitřních neutěšených poměrech,
pokaženosti státní správy, při dnešní své opu
štěnosti, jež opět následek neschopnosti raoské
diplomacie, mír, který nedobře dopadne, i
kdyby Rusové na souši sem tam nějakého
úspěchu se dodělali a to proto, že nemají dnes
již loďstva, které by Japoncům čeliti mohlo a
jejich svobodnému pohybování se v čínských
vodách překáželo. Především je tu mapa vých.
Asie, kterou nebude dělati pouze Japonsko,
ale i jiné mocností, hlavně Aoglie, Amerika,

FEUILLETON.
Chytrá vdova.

Píše J. S—a.

|

Muž jí umřel přede dvéma měsíci. Byl to
takový dobrácký moučka; lidé říkali, že má
místo krve syrovátku. Trochu truhlařil a hodně
se dřel na poli — podle toho, jak mu Barča roz
kazovale. Barča repetila ostrým jazýčkem od rána
do večera každý den, a její Lojzík si na tu me
Jodii brzo zcela zvykl, tak že mu byla skoro
dlouhá chvíle, když očkdy v kázání a plísnění
udělsla pausu. Byl na to hrdý, jak se Barča umí
v hospodářství otáčet; a konečně byl rád, že
všecko přemýšlení a starost brala jeho žena na
sebe. To tak! Ke všemu lopocení se ještě trápiti
starostmi! Však Barča ví, co je potřeba. Ta mu
vždycky v pravý čas řekne sama, co má dělat.
Nu — a z vděčnosti nad tím, že žena sama pře
vzsla obtížné vrchní velení v domácnosti, dřel se
Lojzík tak důkladné, až mu hoblík vypadl z ruky
na vždycky.

A teď teprve zase Barča začala vážně roz
jímat, že by) Lojzík pro ni pravým pokladem.
Drsná skutečnost ji poučovala, že jeho zásluhy
o zdar domácnosti přece jenom podceňovala. Dvě
malé děti chtěly jíst každý den, úspory se sesý
chaly, Barča ani při největším dření nemohla na
hraditi dvě pilné ruce zesnulého Lojzíka. A nej
horší věc — nikdo se nehlásil o uprázdněné
místo po Lojzíkovi, Jakkoli byla Barča posud

Francie a Německo, jež za svou práci budoo
žádati odměnu. Amerika musí dostati — třeba
prozatím ve formě nájmu — Sachalín, ostatní
mocnosti spokojí ge snad s nějakými činskými
přístavy, Korea připadneJaponsku a Mandžnris
Číně, ale asi tak, jako je Bosna a Hercego

vina dnes pro forma územím tureckým, Ja
ponci tam totiž budou pány. Dráha, jež Rasko
stála miliony, spadne jako zralé jablko do
klína Japonců a obchodní lodě anglické, jimž
hrozilo nebezpečí, dostati se do starého železa,
kdyby Rusko zůstalo pánem přístavů Tichého
oceánu a postavilo dvoukolejnici, čili postaralo
se o zlacinění dopravy z Evropy do vzdále
ného orientu a naopak, budou na dále pro
jížděti Snezem a ožinou Malackou, jest-li Ja
ponci sami obchod námořní do rukou nevezmou,
což by ovšem mohlo vésti k novým zápletkám.
nÁsie Asiatům“ stane se heslem novým a to
především na poli obchodním, ježto v poli
tickém ohledu rozhodnuto o něm nešťastným
výsledkem války samým. Za deset iet vycvičí
v technických vědách Japonci ostatní Semity
a Evropa může býti připravena na nové mon
golské vpády.

Katolickému listu mimovolně vnacují se
následky války, jež mobou nastati v ohledu
náboženském a tu vzpomínáme si na slova,
která jsme četli v předmlavě k dogmatice
Schellově. Učený tento muž prorockým duchem
píše: „Theologie musí na novo býti připravena
na duchovní rozpory 8 náboženskými názory
východu.“ Dvě jsou možnosti, jež v těchto
duchovních názorech nastati nohou; buď pro
budí se s vítězstvím Japonců ve větší ještě
míře náboženský fanatism Asiatů, aneb Japonci
zůstanousi věrní posavadnímu rationalistickému,
t. j. atheistickému náboženskému nazírání a
vtisknou jej ostatním soukmenovcům. V tomto
případě prorokoval bych křesťanství vůbec a
katolictví zvlášť lepší budoucnost v zemi mu
čenníků japonských a to proto, že církev ne
povede si tam jako delegátka těch kterých
mocností, jak tomu až posud bobužel bylo,
nýbrž vystoupí samostatně, nezávisle a tím i
sympatičtěji. Nebo co bylo vlastně příčinou
nezdara všech missionářských prací v Číně a
Japonsku? — Uniforma, křesťanství ve stínu
diplomatických apparátů a ne křesťanství, spo
léhající se pouze na sebe a svou vnitřní síla
mravní u obrozující. Dílo sv. Františka bylo
jen proto zničeno, že se missionáři v nepro

hezká a mrštná jako štika, říkali i ti připlešatělí
mládenci a vdovci: *To by bylo pěkné ternol
To tak — dostat místo věna dvě děti a každý
den ostrou hubu k safdaní i k obědu! Ať se
teď zas kouše trochu sama; aspoň tak pozná, jak
to kousání mohlo bavit Lojzíka.«

Barča s ustrnutím pozorovala, že takový
trpělivý Lojzík jen tak někdy výjimkou se narodí;
seznala z některých zjevů nepřímo, že by nikdo
z obce nechtěl považovat přijmutí jejího komanda
za nějaké zvláštní vyznamenání. Vždyť se jí dc
posud vůbec málo kdo zeptal, co si chudera počne
dále. Jak byl ten svět zlý, jízlivý! A Barča přece
jen hořela nedočkavostí, aby byla znovu pod
čepcem. Vždyť to takhle dál jít nemůže. A po
něvadž se žádný ženich nechtěl hlásiti, dala pro
střednictvím kořenářky Fány některým nedovtipům
sama na jevo, že jest její ruka k zadání. Nic na
to nedbalu, že má vlastně ještě zachovávat smutek
po nebožtíkovi. Ale jak ti mladší tak starší bafli
si lhostejné z dýmky a obrátili se k bábě zády,
jako by nic neslyšeli. A chudák kořenářka za trochu
polévky a uzel bramborů musila vyslechnouti celý
příval ostré deklamace.

Ale najednou zasvitla Barči naděje tak třpytná
a krásná, jako hvězdička na nebi.

Jednoho rána byla překvapena Barča návštěvou
žida Rosentrauma. »Jak se vede, jak se vede ?«
usmíval se úlisně příchozí. «[ be,« mávla rukou
Barča rozmrzele; »vede se mi jako rybé v louži,
Darmo povídat. Jdete-li zas koupit vlasy, můžete
si je ustřihnouti hned. Jsem já to nešťastná ženská.«

»Vlasy? I co jich to napadá! Já už nejsem
handlířem; vědí-li pak, že jsem teď zástupcem po
jišťovny na život?e

————ó ————=—
Jmserty se počítají levně. ,

Olmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XI.

zřetelnosti své na protekci a světskou moc
dotčených panovníků odvolávali. Missie, jež
by byla prosta vší politické příchuti, dostala
by v zemích, jež budou po případě po válce
u vědomí své převahy snášelivější než nyní,
zcela jinou úlobu, musila by si osvojiti jiou
methoda, ale potkala by se zajisté též s jiným
výsledkem, neboť nedá se myslití, že by po
kročilému národa japonskému postačili jeho
bonzové, kteří jsou již nyní vlastnímu lidu
na posměch. Dnes vlastně Japonci žádného
náboženství nemají a bez náboženství nestal
se žádný národ velikým, tím méně se při své
síle udržel. Až posud křesťanství odporovali,
ježto je od něho dělila zeď předsudků a pýchy;
padne-li tato zeď obapolným bližším stykem,
neodolejí křesťanství, jež porazilo Řím a po
hanství všech národů evropských, ani Asiaté.

Volné listy.
(Bourgetův „Žák“.)

(8) Bourgetův „Zák“ psán jest jako živý
doklad věty autorovy, že každý spisovatel,
sebe bídnější, musí se chvěti před svou zod
povědností. Praví tak muž, jenž něco jest a
něco znamená. Když tuto pravdu hlásají ka
tolíci, jsou od našich povrchních myslitelů vy
smáni, ježto prý jest to zásada zpátečnická u
nepřátelská každému pokroku. Patrno tedy,
že Bourget neulpěl na povrchu běžných frasí,
nýbrž jda hluboko do života, naslouchal prc
jevům lidské duše a v nejjemnějších podrob
nostech stopoval vliv každé idee na lidské my
šlení a skutky. Věta jeho jest zralým plodem
bystrého pozorování a ti, kteří její živo'nosti
nechápoa, dokazují jen, že se posod neprobc
jovali k oné hotovosti dacha, která samostatně
rozhoduje, nepodlébajíc žádné zvočnosti slov
a lesklostí vybroušených obratů. Zásadu, že
každému bez újmy možno čísti cokoli, zroditi
může jen duševní nevyspělost a nezkušenost.

Bourget počíná svůj román kapitolou na
depsanou: „Moderní filosof.“ Vzpomíná, že
obyvatelé města Královce uhodli, že jakási
podivohodná událost zmítá vzdělaným světem.
Uzřeli totiž filosofa Emanuela Kanta měniti
smér obvyklé denní procházky. Proslulý pů
vodce „Kritiky čistého rozumu“ dověděl se

V.
Teď teprve si Barča všimla líp, jak je proti

dřívějšku Rosentraum pěkně ošacen.
»A kde pak mají hospodáře? Já bych s ním

rád mluvil.«

»Stím už, pane Rosentraum, mluvit nebudete.
Nedávno chudák umřel.«

»Ný, takový hodný člověk; škoda ho, škoda,
paní Lusková.«

»A teď jsem jako opuštěný siroteček. Lidé
místo co by pomohli, ještě se vysmějí. Rány Boží,
já nevím, jak to takhle půjde dáll Chalupa i
s polem prodlužená, děti chtějí jíst každý den,
naposledy musím chodit žebrotou.« Barča si utí
rala slzy.

„Ale, paní Lusková, škoda že jsou taková
mladá, hezká ženská; myslil jsem, že mají roz
umu trochu víc. Ale ona naříká jako špitálnice.
Ó, ja být na jejich místě la

»Nu a co bysle dělal ?«
>+Copak si takovou hezkou vdovičku ne

může vzít hodný chasník anebo aspoň spořádaný
vdovec Ps

*Jsou s tím, pane Rosentraum, jen samé
obtíže. Prosím vás, jsou tu dvě děti — a to se
každý rozmýšlí.«

»Hm, bm«, pobladil si vousy ftnančník a
zamyslil se. Najednou mu očí zasvítily a už Barču
potěšil: +A jak pak kdybychjá jimpřecek svatbě
pomohl ?«

»Ale jděte — nestará se o mne ani jediná
křesťanská dušička, a vy že byste.. .?«

„Pánbuť ví, že jim udělám pěknou pomoc
— jsk tak stojím. Pomohli mi jiní k pěknému
kšeftu — pomohu zas já z útrpnosti chudé vdově,



téhož dne, že právě vypukla francouzská re
voluce. Právě tak podivili se obyvatelé ulice,
v níž bydlil filosof Andrsen Sixte, do podrob
ností pravidelný v činech, pohybech a pro
cházkách. Vyšel jednoho dne r byta mimo
svou obvyklou hodinu, což překvapilo obyva
tele ulice tak, že droh přes druha dohadovali
se příčin, jež tuto odchylka v čtrnáctileté
pravidelnosti způsobily Jeden hádal, že se
má ženiti, drohý, že se mu přihlásily neman=
želské děti, třetí, že vyhrál peníze a jiní vy=
světlovali událost tu jinak. Neubodl z nich
však nikdo. Nenadálá rána, jež vyšinala z ko
lejí život filosofův, byla ta, že jeho žák Greslou
byl zatčen pro podezření z vraždy, a bylo mu
do očí řečeno, že čin Gresloua jest ve spojení
8 učením jeho, jímž žák byl odkojen. Zejména
vyšetřující soudce pařížský pravil filoscfo:
„Nuže, pane, shrou vám obžalobu (na Greslona)
v několik slov, ačkoliv litaji, že nejste více
seznámen s aferou, která těžce, velini těžce
může doléhbati na vaši, ne-li zákonnou, tedy
aspoň mravní zodpovědnost.. .“ Nato vykládá
soudce, že u obžalovaného byly nalezeny do
pisy jeho mistra, z nichž jde na jevo, že filosof
Sixte byl intelektuálním vůdcem obžalovaného
a že tudíž otázka psychologická bude ovládati
celé soudní jednání. Knihy filosofovy, jež byly
u zatčeného nalezeny, evědčily o nejhorlivější
četbě, tištěné listy byly proloženy čistými pa
píry, oa něž vepsal žák poznámky začasté
obšírnější, nežli byl text knihy učitelovy. Ze
jména „Psychologie Boha", v níž Sixte Boha
vůbec popíral, poznámkami jen jen se hemžila.
Aby určitěji objasnil daševní pojítko mezi
učitelem a jeho žákem, soudce užívá vtipných
otázek a obratných úskoků. Mezi jiným praví:
„Přece připustíte, že jsou činy dobré a zlé“,
a využil hned všeobecné rozpravy pro svoje
vyšetřování: „Ku přikladu otravu slečny de
Jussat pokládáte za zločin i dle svého mínění.“
„Se stanoviska společenského“, odvětil pan
Sirte, „beze vší pochyby. Leč pro filosofa není
ani zločinu ani ctnosti. Naše chtění jednotlivá
jsou ovládána určitými zákony, toť vše.“ Když
soudce pan Valette dovedl filosofa tam, kde
ho míti chtěl, důrazně propověděl: „Zda víte,
pane, že jste nyní skoro oprávněnými uznal
obvinění papa markýza de Jussat, jenž tvrdí,
že nauky současných materialistů zničily ve
škeren mravní smysl tohoto mladého muže a
učinily jej schopnýmu této vraždy ?“ Ku konci
rozmlavy optal se filosof, zda bude nucen jíti
do Riomu, kdež se mělo díti soudní jednání,
aby vložil svědectví. Ze zvako, kterým filosof
pronesl otázku, vyzírala dětská bojácnost před
mrzutostmi bmotného života. Byl silný ve spřá
dání svých filosofických vět, ale současně slabý
v potřebách skutečného života a na dobrý
skutek, jejž by učinil svým svědectvím, ani
nepomyslil. V tom ohledu měl totéž mínění
jako Spinoza, jenž ve čtvrté knize své Ethiky
vyznal: „Soustrast u mudrce žijícího podle
rozumu jest špatna a zbytečna.“

Pan Sixte nenáviděl také v křesťanství
chorobu lidskosti, za kterouž příčinou zakazo
val své služce dávati někomo almužnu. Těžce
dopadající jest úsudek, který pod odchoduofi
Josofově pronesl soudce k svému písaři: „Tady
máme blázny, jež by dobře bylo pozavírati.
Ideami takových zpozdilcův o zločinu kazí se
mládež. Ostatně má dobráckou tvář. Ani by

Mám taky kus srdce. Ale musili by mne ve všem
poslechnout, rozumějí — ve všem !«

»Jak to teda myslíte?« vyjevila Barča dů
věrně oči.

»Zcela dobře to myslím, uvidějí. Vzpomenou
si, že by nemusili teď tolik naříkat, kdyby býval
jejich muž pojištěn na život.«

»A co to vlastné je ?«
»Inu, to je tak; chtějí-li se pojistit na život,

dají pojišťovné každý měsíc pár šestáků — ho
tovou maličkost; a umřou-li, ať je to kdykoliv,
dostanou třebas pět tisíc.«

»Jo, ale co bych s těmi penězi v hrobě
dělalaa

»Ínu, vždyť mají děti, pro ty se to dělá;
ty to po nich zdědí. Podívají se, kdyby býval
jejich muž pojištěn, teď by dostali hezkou pomoc.«

»Teď už je teda na to pozdě myslete, za
snušila se znovu Barča.

»Hm. ale budou-li chytrá a poslechnou-li,
přece jim Rosentraum jako zástupce pojišťovny
pomůže.« .

sJ já udělám, pane Rosentraum, všecko, jen
abych se té mizerie zbavila.«

»Dají tedy pozor, co jim povím. Když ně.
Komu vyplatíme peníze, prosíme ho, aby nám dal
do novin poděkování, A každý to udělá rád a
zaplatí to novinám, Vědí, voni nedostali sic nic,
ale jak pak kdybys — Rosentraum přimhuřoval
nyní šibalsky oči a bral Barču za ruku — »jak
rsk kdyby dali do novin poděkování, že obdrželi
oj nás čtyry tisíce na krejcar? Vědí, umřel jim
muž, a teď bude mysliti ksždý, jak byl krásně
pojištěn.«

vAha«, dovtípila se chytrá vdovička, sto vy
jako myslíte, že se potom pro mne ženich najde

l

nebyl tak nebezpečný, potvora .. . Věřil-li
byste, že by mohl svými paradoxy připraviti
svého žáka o hrdlo? ... Leč jak se zdá, to

půjde-li do Riomu . . . Toť šílenec!“
Po odchodu z paláce epravedlnosti filoso

mu povzdech: „Čtvrt na tři, před třetí nebudu
doma. Paní Greslouová má přijíti ve čtyři.
Nemohuose dáti zoovu do práce. To jest nad
míru mrzaté“. Po vzrašujícím výslechu ovládla
ho, jak patrno, zase pravidelnost jeho Života
a úplná lhostejnost k tomu, co bude s jeho
žákem. Na další cestě znovu postrašil ho obraz
odjezdu do Riomu, lekal se ho, jako vůbec li
dem jeho drahu každá tysická mrzutost stává
se hotovým neštěstím. Filosof přijal pí. Gre
slonovon. Z rozmluvy s ním nešťastná matka
poznala, že i on co do noviny jejího syna má
vážné pochybnosti, jež zakládá na tom, že její
syn při každém výslechu stále mlčí. Matka
jme se úzkostlivě vykládati, že v mlčení tom
jest nějaké tajemství a přesvědčena jsouc o ne
vině synově, naléhá na filosofa, aby jel do Ri
oma a přiměl ho k mlovení.

„Jste mi tím povinen“, volá, „vy jste způ
sobil mé veliké utrpení“.

„Já?“ otázal se filosof. „Ano, vy“, odvě
tila přísně a za řeči nabyl její obličej výrazu
chmarné energie dávného hněvu. „Kdož tím
vinen, že pozbyl víry? Vy, pane, vaše spisy...
Bože! Jak jsem vás tehdy nenávidělal....
Vidím ho, jako by to dnes bylo, když mi pra
vil, že nepůjde ku přijímání o Dašičkách, po
něvadž chová o tom všem pochybnosti ....
Nechť promluví k vůli mně, k vůli svému otci,
k vůli těm, kteří bo milojí, k vůlí vám, paoe,
protože nemůžete míti žákem vraha. Neboť on
jest vaším žákem, vy jeho mistrem; on jest
vám povinen brániti se, právě tak jako mně,
své matce.. “ „Madame“, děl učenec hluboce
vážně, „slibují vám, že učiním vše, co budu
moci“. Dnešního dne podrubé se vztyčovala
před ním zodpovědnost mistra za svého žáka.
Zodpovědnost ta postihla ho před soudem, ale
tam pronikout byl odporem myslitele, jenž
pohrdavě odmítá vesmyslnou výtku. Ale slova
bolem shroucené ženy, bolest třesoucí se mat
ky rozechvěly v něm již docela jiné strany.
Počaly ge ho zmocňovati obavy, mravní tíseň
a více utajené, než zřetelné otázky, zda jest
si opravdu své nezodpovědnosti jist.

Matka nešťastného žáka podala filosofovi
zápisky svého syna, jež pořídil v žaláři a jež měly
padpis: „Psychologie moderní“ a na druhé
straně lista bylo napsáno: „Pamětí o mé vlastní
osobě“. Bourget líčí, jak filosof vábal čísti;
dvakráte chopil se těch listův a přiblížil se
k ohni, leč neuvrhl jich do plamenů, až ko
nečně po tuhém duševním zápase rozhodl se
k četbě. Spisovatel podotýká, že listy ty měly
býti správněji nazvány: „Zpověď mladého mu
že našich dnův“.

Skutečně, tento všeobecný název přilébá
a zároveň naznačuje, že zpověď mladých lidí,
opojených vnacajícími se výstřelky vědeckými
a filosofickými, jest po jedné stránce zajímavá.
Odhalnje duševní nemoci, vniklé do nového
pokolení, a pochybenou výchova literární. I u
nás někteří mladí spisovatelé zřetelně nazna
čili, jaké myšlenky daly směr jejich duševní
mu životu, a nejokázaleji tak učinil Machar.
——————————————————————-—-—-—————

bned! Ale jak to udělat? Jsem jen hloupá ženská,
peněz na to poděkování nemám — ani bych to
sama nedovedla sepsat a kdo ví —jestli... .«

»Paní Lusková«, vskoči) jí Rosentraum do
řeči, »chci já, aby chudá vdova za takové podě
kování platila? Srovnal bych si to se svědomím
vydírat ubobou ženskou? Všecko jim zaplatím,
všecko sepíšu sám. A aby věděli, že mám útrpné
srdce, ještě jim desítku přidám. Já mám srdce tak
měkké, že se nemohu na lidskou bídu dívat.«
A Rosentraum, sáhnuv do tobolky, vyňal dvaceti

se s úsměvem:
»Chtějí? Kouknou, jaká je pěkná — čistě nová
desítka.«

Barči blesklo hlavou, že ta ochota Rosen
traumova není jen tak z pouhé lésky k bližnímu.
Aha, to ten kšeftař chce, aby si toho poděkování
všimlo hodně lidí a aby se pak u něho plno lidí
pojišťovalo. Ale ať si. Nouzeželezo láme, desítka
bude dobrá a zlí lidé přestanou se smát její bídě,
Pak už se taky snadno ženich najde, až o tom
poděkování lidé v Zábranicích se dovědí. — Proto
dala se Barča pobízet jen dvakrát a přijavši chvé
jící se rukou agentův dar, ještě plačky děkovala:
*Ach, pane Rosentraum, vy jste zlatý člověk;
sousedé se o mne nestarají nic, ale Vy máte
ke mně přece srdce. Pán Bůh vám to zaplať
tisíckrát.«

»No tak vidějí; s tou desítkou mohou žít
jsko baronka fůru dní, tak že lidé budou do
opravdy myslet, že ty tisíce mají... „«

Za tři dny objevil se v »Zábranské hvězdě«
děkovný insert tohoto znění: Poděkování. Vzdá
vám tímto hluboce cítěný, vřelý dík slavné po
jišťovací běnce »Glůckliche Zukunft« za řádné
vyplacení 8000 korun, na které můj zesnulý man

Obeah zápisek Bourgetova „Žáka“ ukáže, že
moderní determinismu jest zhoubsou a nakač
livou nemocí. (Dokončení.)

Obrana.
(3) Dotaz adrossovaný panu Dru.

Herbenmovi. Ve avé polemice s „Právem lida“
hájíte se — zcela přirozeně — že jste nedo
znal nějakého zášti vůčip. Němcovi. K tomu při
pojujete: „Jsem zvyklý, že moje slova překru
cují v Čechu a Obnově; vidím, že sociálně
demokratičtí kněží nejsou lepší“. A teď pro
síme touto veřejnou cestou, abyste nám pově
děl, kde „Obuova“ Vaše řeči překracovala.
Žádáme nu toto obvinění reální důkaz — po
něvadž jsme nadávkové lyriky „Časo“ zakasili
jiš dost. Při tom před veřejností osvědčujeme,
že páně Herbenův „Čas“ pfekracoval slova
„Obnovy“ z nedostatko čestnější zbraně dosti
často. Důkazy jsme již vícekrát uvedli a bu
de-li libo, uvedeme je znova. Teď zatím čeká
me na důkazy páně Herbenovy o překrucování
jeho slov redakcí Obnovy.

(3) Zvláštní pokroková práce pro
blaho márodní. Moravští „pokrokáři“snažili
se učiniti v posledním čase zdatný pokus o
zvelebení národu. Aby židé měli zas nějaké
potěšení, snažili se osvícení „pokrokáři“ po
štvati moravský lid proti kněžím-krajanům.
Takové rozeštvaní ovšem je velice zdravé —
aspoň si to myslí germanisující židé. Zasílali
obecním úřadům, spolkům a pod. k podpiso
vání listina, kdež bylo protestováno proti při
pravované úpravě dachovenských platů. A za
krátko se chlobili, jak veliký počet obcí tuto
listina podepsal. Ale teď se ukazuje čím dále
zřejměji, oa jakém Švindla spočíval jejich
„Protiklerikální“ jásot. Někde obecní úřad sám
protestní listinu vůbec nepodepsal, jinde to
učinili třebas dva výboři bez erozumění 8e
starostou a ostatním zastupitelstvem, jinde 8e
podepsal „pokrokový“ leták bez přečtení ob
sahu atd. Nyní obecní zastupitelstva, která do
nedávna byla vyhlášena za „statné bojovníky“
proti národnímu kněžstvu, veřejně v „Hlasu“
a „Našinci“ odkrývají pravdu. Takých odvo
lávacích dopisů již uveřejněna dlouhá řada. —
A nejen to jásání pokrokovců bylo prostým
barnamským hambukem; sám leták hemžil se
nespravedlivými výpady proti kněžstvu a do
očí bijícími nepravdami. — Tak bojují lidé,
kteří o sobě tvrdí, že chtějí vyvésti lid z „kle
rikáluího balamucení“ k záři čisté pravdy.

pens prolhaně, jen když — „pokrokově“,žel
(3)Snášelivost sociální demokracie.

Jest přímo odporno psáti o násilnostech 80
cialistických, které se den ze dne množí ; ostatně
„svobodomyslné“ skutky těchto strážců židov
ského kapitalismu jsou až příliš dobře známy
každému, kdo měl příležitost práci těchto lidí
blíže seznati. Stálý farizejský pláč nad „otisko
váním dělnictva“ —a při tom vytlookácí oken,
rány bolí, obrožování života, randály při schů
zích jiných stran i v divadlech. Ale šlápněte
socialistovi jen málo na kuří oko, uvidíte,
jaký spustí pláč! Zmiňte se jen slovem proti
takovému řádění a už jste v klatbě jako „ne
přátelé dělnictva.“———————--———Úo
žel Alois L,usekbyl pojištěn. Jsem zavázának zvláštní
vděčnosti tím více, že jakkoli můj muž sotva tři
léta nepatrné pojistné splácel, přece mi byl vy
placen celý pojištěný obnos beze vší srážky. —
Barbora Lusková v Karlicích.

A když si sousedé v jedné karlické bospodě
tohle prohlášení přečetli, nastalo v obci hotové
pozdvižení. Debatovalo se horlivě v hospodách,
ve statcích, chalupách i barácích. Ozývaly se řeči:
"Ta furie má z pekla štěstí ; tuhle pořádnej člověk
se dře do úpadu a sotva život uhájí. — Je ta
ženská chytrá jako žid; dělá chudou, utrápenou
a zatím si to tak šikovně zařídila, že jsme proti
ní hloupí všickni. — To on nebožtík jistě takový
nápad neměl. Kdepak taková moučka; to Barča
všecko za tepla takhle navlíkla sama. — Kdo ví,
nenamíchala-li tomu bramborovi utrejchu, aby ty
peníze co nejdřív dostala! Sekýrovala chudáka
jako Burkuš; to je jisté, že Čekala jako posedlá,
až se mu bude moci dívati -do pat. — A jské
pěkné hadýrky na ty své fakany teď navěsila! To
věřím, to věřím, my tohle dělat nemůžeme.« A
takové a podobné řeči vedly se na všech stranách.
Na místo výsměchu nastoupila závist.

Ale — po několika dnech nastoupilo u ně
kterých klidnější, praktické uvažování. Tolika
peněz| Panečku, kdo si tu ženskou teď vezme,
bude chlapík! — A Barča pozorujíc obrat větru,
vykračovala si sebevědomé, s úsměvem. Na otázky
odpovídela přesně podle toho, jak ji tomu Rosen
traum před odchodem v malé půlbodince naučil.
Kšeft je kšeft — a povídavá ústa Barčina pořídila
víc než velký insert. A když se za Čtrnáct dní
Rosentraum znovu v Karlicích objevil, nachytal
tolik pojištěnců, že daroval chytré Barči samou
radostí ještě pětku. (Dokončení.)



Ve Vídni jsou sice eocialisté proti ostat
nímu obyvatelstvu v rozhodné menšině, ale
dovedli svými násilnostmi dělati tak hlučné

» veřejné mínění, jako by byla pomalu celá Vídeň
v rakoa jejich. — Nyní proti takové „huma
nitě“ konečně se sdvihá praktický odpor. Na
sněmu doluorakouském navrhoval zpravodaj
Schneider, aby všem dělníkům ochotným ku
práci dostalo se zákonité ochrany proti ná
sílníkům; dále aby byl předložen parlamento
návrh zákona k dostatečné neodvislosti soudců
v příčině rozsudku u věcech průmyslových a
živnostenských.

Bylo žebráno na to, že sondcové dávají
se zastrašiti povykem socialistických listů tak,
že se bojí přiměřený rozsudek nad násilníky
pronésti. Posl. Schneider poznamenal, že ova
lají socialisté obyčejně boykott jen na malé
křesťanské živnostníky, od nichž potom berou
peníze su zrašení takového boykottau. Ale na
žida tito lidé boykott nenvalí. — Doufáme, še
až ty socialistické kopance budou ještě četnější
a troufalejší, že se pak probudí k sebeobraně
i ti podřimující.

Politický přehled.
Sněm královutví Českého, vykonav ulože

non ma práci vládou a Němci, odročen 6. t. m.
V posledním týdna povoleny 4 mil. korun na
nouzovou akci. Z toho má se jednoho milionu
použiti na stavby silnic, mostů atd., milionu na
meliorace, zřizování vodovodů atd., milionu na
povznešení chova hovězího a vepřového do
bytka, 500.000 K na podpora Inářství, lesniotví
a pod., a 600000 K na podporu živnostenakého
stavu. — Schválena i kanališace a regalace
Labe a Vltavy, přes to, že se Němci přijetí této
předlohy vzpírali, namítajíce, že prý nejvíce
prospěje Čechům. Na splavnění Labe od Jaro
měře a Vltavy povoleno 6,763.157 K a na kana
lisační práce z Praby k Ústí 6,200.000 K. Sněm
v tomto zasedání vykonal maooho, z čehož
ovšem i vláda má radost donfajíc, že také

dzimní zasedání bude plodné a že dojde
k smíření obou národností; vládní volební
oprava a oárodnostní kurie v podzimním zase
dání mají k toma přispěti. Přísedícím zem. vý
boru zvolen kapitulní děkan megr. dr. Barian.
Něm. strany na čes. eněma sjednotily se ve
výkonném výbora. — Říšská rada sejde se 14.
t. m.; na denním pořádku je první čtení kou
graové předlohy.

Uherský sněm odročen a o jmenování no
vého ministerstva dosud není rozhodnuto. Vy
jednávání s oposící maďarskou vzal na sebe
nový muž, předseda konsulárního vrchního
souda v Cařihradě, Kvaesay, ale prý zase s ne
zdarem.

V Berlíně konala se sa velizé nádhery
svatba koranního prince s princeznou Cecilif,
vévodkyní zvěřinskou.

Král španělský Alfons meškal minulý tý
den v Paříži, kdež podaikoat na něho pumový
útok. Králi ovšem nic se nestalo, ale přeceně
kolik osob bylo .ranéno. Král mešká nyní
v Anglii.

rancouzský ministr zahraničních záleži
tosti Delcasse odstoupil.

Mozi Švédskem a Norskem, které tvoří
personální anii, přiostřil se vážně ústavní spor,
který hrozí i ve válku přejíti.

V Rusku pořád to kvasí. Generál Trepov
jmenován pomocníkem ministra vnitra. Do
Moskvy avoláu na 6. červen sjezd zemstav, ale
Géner. Trepovem rospaštěn.

Ztráty ruské v námořní bitvě u Čašimy

jo už známy. Zničeno a částečně zajato 37odí v ceně 144,116.000 rablů. Některé lodi do
staly se ovšem do Vladivostoku, několik ocitlo
8e v neutrálních přístavech. Všichni tři velitelé
s Rožestvenským ocitli se v zajetí japonském.
Udává se, že se i raští námořníci vzbouřili a
lodi Japoncům vydali. Ovšem hlavní vinu na
dosavadních nezdarech má vedoucí byrokracie
roská. Japonci prý se snaží vydobýti celé po
břeší raské v Asií, proto v Mandžorska zatím
ticho. Čím dál tím více vzbuzují se naděje na
mír. Americký president Roosevelt a nyní prý
sám císař Vilém přičiňuje se o sprostředkování
míru, ač car a ministerská rada usnesla se vo
válos pokračovati.

Zprávy místní a z kraje.

Zprávy „diecézní Ustanoveníjsou: pFrant. Víša,koop. ve Slavožově, za faráře 6
Liciboře; p. Jan Kuhn, b. vikář, děkan ve Stu
denci, za faráře do Opatovic n. L.; p. Arnošt
Porteš, kaplan v Lanškrouně, za faráře do Va
liček; p. Jos. Toušek, administr. ve Vorličkách,
za adminisr. do Óenkovic; p. Jos. Mašina, kaplan

-v Červ. Janovicích, za koop. do Třebonína; p.
Benao Melder, kněz s Říma, za kapli. do Č. Ver
oeřovic; p. Jos. Macák, kapli. Č. Verneřovický, za
kapi. do Lomnice n. P.; p. Frant. Říb, admini

strator Opatovický,za administratora do Studence;
p. Jos. Šalša, koop. ve Studenci, za koop. do Opa
tovic n. L.; p. Karel Jedlička, farář ve Vreci,

P doLitoměřickédiocésenafaruLibaňskou.emřeli : p. Matěj Mára, farář Zbýšovaký na odpoč.,
+ 4. června (naroz. 1825., vyav. 1860.); p. Frant.
Krihl, b. vikář, děkan v Dobrouči, + 5. června

Sne 1832., vysr. 1859.) Uprázdněná místa:tudenec, fara, patron. Jana Hakla, od 2. června;
Dolní Dobroně, fara, patron. kníž. Lichtensteina,
od 8. června 1905.

Biřmování v Hradci Králové. Na

visitační cesty do Hradce Král., kdež na Hod
Boží po nešporách v chrámě sv. Ducha udělí do
spělým av. biřmování.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 5. červnat. r. ueneseno: P. Josefa
Šrámovi, povozníku z Malšovic, poskytuuty byly po
třebné koly a cihelné odpadky na úpravu náplavky
pod Vonešovými sady. — P. prof. Beránkovi uděleno
bylo povolení ku zřízení kráma = nárošního pokoje
v domě č, p. 280. — Stížnosti p. Fr. Chradimakého
do výnosu parkmistrovského úřadu, jímž nedovoleno
mu oplocení stavební parcely č. 15. v bloku E, pře
dloží se okresnímu výboru. — Na šádost p. Josefa
Komárka, klempíře zde, budou skáceny dra stromy
na Žižkově náměstí před jeho novostavbou. — Panu
J. Uhlířovi, majiteli hostince č. p. 86. zde, uděleno
bylo povolení k překročení policejní hodiny. — Vzato
bylo na vědomí rozhodnutí c. k. okresního hejtmanství
zde, jímž zamítnata byla žádost zdejších zvonníků za
zvýšení mzdy. — Všem prodavačům mléka se sdělí,
sby závady panem městským zvěrolékařem při pro
hlídce mlékařských krámů shledané pod následky trest
ního stíbání do 14 dnů odstranili. — K návrhu p.
zvěrolókaře schváleno, aby chladicí komory městských
ústředních jatek pronajímány byly do odrolání malé
po 1 K za 24 bodin, velké po 1:60 K za 24 hodin. —
Schválena byla koupě 60 metrů hadic, rozprašovače,
navijáku a 12 kusů žilezných badic pro nově zřízené
sady. — Firmě Bromovský, Schalz a Sohr zadáno
bylo zřízení nového železného sábradlí na břehu Orlice

roti novéma dobytčímu tržišti. — Usneseno, aby
Arakráte denně kropila se náměstí a všechny ulice. —

„Osvětalidu“ a živnostenská otáska.
Poukázali jsme v č. 22. na podivubodný zjev, še beze
všech námitek třetího sboru byla odporučena státním
úřadům v sezení ob. zastup. královéhradeckého žádost p.
obchodníka Steina za porolení nových 2 tiskařských
strojů. Divili jsme se, že nebylo nikde slyšeti o pla
menném protestu samosvaného tribuna živnostenské
třídy hradecké, protože kašdý učeň musil na prvý
pohled poznati, že elačování různorodých živností
v rakon kapitalistického podnikatele je proti vší re
formní snaze živnostenstva. Doufali jeme, že ce ještě
v čas napraví, co bylo „přehlédnuto“, ale mimo na
dání podjala se „Osvěta lida“ úkola obhájce naprosto
stracené věci a zavádí, jako každý mazaný advokát,
pozornost na jiné pole. „Biskopská tiskárna prý mimo
diecósní tiskopisy provádí též privátní práce a „Ob
nova“ prýse též neujala p. Otmara, když žádal o po
volení knihtiskařeké koncesse v Hradci Králové“ —
Že pokrokářský list hájízásadu divoké konkurrence, je
ovšem každéma nápadno, protože to odporoje hospo
dářskémn programu pokrokové strany, ale když si
čtenář uvědomí, še běší o p. Steins, tu každémn ase
hnedle světlo v hlavě rozbřeskne. Jak pak by mohla
„Osvěta lida“ vystoupiti proti židům, kteří ji drží na
nohách? To nás tedy nepřekvapilo, že pardabský
osvětář promluvil, nejsa vůbec 0 alovo tázán. Jen se
tomu divíme, še promluvil za náš třetí sbor, o jehož
neodvislosti jsme neměli vůbec příčiny pochybovati.
Dočkáme se suad vysvětlení této podivné záhady, proto
sdriujeme se úsudku. Všímajíce sijnámitek „Osvěty“,
opakojeme všem známou věc, že bisk. knihtiskárna jo
vlastně starý Posplšilův závod, jenž byl dědicům slušně
taplacen a jenž nikoho nezkracoje ani pod novou fir
mou, protože působnost svou dlouholetou nikterak
nerogšířil, nýbrž značně obmezil. Dnešní dobou vše
obecná koncesse bísk. knihtiskárny obmezuje se skoro
výhradně na podniky diecésní. Živnostenská reforma
nechce stávající podniky níčiti, nýbrž chce jim všem
působnost umožňovati. Nebyli jsme tedy nuceni vy
stupovati proti bisk. knibtiskárně, protože jí nikdo
benorolentně ©nevmošňaje „snespadňovati poctivoa
práci fivnostníka.“ Kdyby bisk. knihtiskárna obcházela
platné živnostenské předpisy na úkor křesť-socialist.
zásad, vystoupili bychom takó se svým protestem,
Ale za daných poměrů nemůžeme ani my, ani „Osvěta
lidu“ věcněnic protí bisk. knihtiskárné namítati. Proti
p. Otmarovi nemohli jeme také nic namítati, protože jest
odborníkem. Panu Otmarovi, jakožto odborníkovi, spů
eobilost a oprávněnost ka samostatné šivnosti nepo

přráme a také jsme nikdy nepopírali. Žejsme ho neitovali, když žádost jebo o povolení knibt.skárny byla
samítonte, uvádíme důvod ten, še to bylo k jeho
výhodě. Věděli jeme, že ho k založení závoda vedli
lidé, kteří rádi sice tisknou, ale neradi platí. Tiskli
by u něho všeliké radikalní a randalní tiskoviny, ale

sšstali by ma poctivěsa tisk dlušní. To byla příčina,
$e jeme nepokládali za neštěstí zamítnutí třetí tis
kárny pod patronatem pokrokářským. „Osvěta lidu“
mate zúmysině pojmy a pfekrucuje fakta, oož činívá
vědy, má-li provésti choulostivý tanec mezí vejci svého
programu a prospěchem svých inverentů. Taktika sice
chytrácká, salemálo jiš úspěšná|

Z levého musea v Hradcí
Králové. Veřejnou čítárnu průmyslového musea
navštívilo v měsíci krětau v 7 večerech 415 osob.
Domů zapůjčeno 129 osobám 119 svazků kníh
a 1620 předloh. Do okolí zasláno na 18 míst 36
svazků knih a 1112 předloh. V čítárně samé vy
dáno na 243 žádánek 148 děl předlohových « 5780
předlohami a 132 odborných děl textových. — Za
Členy musea přihlásili se pp. Adolf Novotný, tov.
v Týništi, V. Polák, učitel v Libňatově u Úpice
a p. J. Novák, řesbář v Hoře Kutné. Sbírky mu

sea těší se stálé návětěvě byť i nebylo možné
v určité dny učiviti je volně přístapnými. Mimo
celou řadu jednotlivých osobností uavátívily sbírky
masea hromadně, méšť. dívčí škola z Nymburka a
Odbor českoslov. obch. besedy zde. Hromadné

návštěvy spolků i školní mládeže jsou vítány, jen
dlužno je ohlásiti předem u řed. musea. — Do sb'
rek musejních věnovali: Prům. museum v Budě
jovicích bronzovou plaketu pamětní, p. Th. Bóbm,
maj. graf. ústavu na Novém Městé n. M., kollekci
plakátů, Slav. těl. jednota „Sokol“ v Praze bron
zovou plaketu „Libače věští slávu Prahy“, spolek
čes. umělců „Mánes“ výstavní katalogy a plakáty,
klub „Za starou Prabu“ své publikace, p. Zdeněk
Ježek, ukázky leštěných mramorů, p. řed. J. Pa
sourek, kniby, p. Jarosl. Červený, dvor. tov. zde,
bulharské lidové výrobky umělecké, p. B. Kašpar,
kontr. zde, katalog raských spisů vyd. od roka
1868—1901. Mimo to cela řada pražských i míst
ních pp. knihkupců anakladatelů věnovala mu ea
po kolekci mod. obálek kaižních a uměl. repro
dukcí. Věem těmto dárcům vyslovuje správa mu
sea vřelé díky.

Májevá pobožnoat v chrámu Panny
Marie v Hradci Královékonala se letos jako jiná
léta za četného účastenství. Pobožnost počínala
denně kázáním, ješ míval známý kazatel dp. Al.
Jemelka T. J., načež po lítanii loretanské pobož
nost požehnáním Nejsv. Svátostí ukončena. Poslední
den májové pobožnosti byl slavnostního rázn; při
požebnání, jež měl njdp. gener. vikář dr. A. Frý
dek, zapěli na kůru pp. bohoslovci a studující pří
padné vložky. V týž dan uspořádána také v kostele
sbírka na vystavění kaple na Rožberku.

Vyzmamemání. Professor státní realky
v Hradci Králové pan Jos. Novotný jmenován c. k.
školním radou.

Jmenování. C. k. okres. komisařemv Hradci
Králové jmenován p. Adolf Walles ze Sušice. — Bý
valý řiditel odbor, Školy a nyní inepektor pro živno
stenské školatví, vláduf rada při ministerstvu Vilém
Dokoapil, jmenován řiditelem státní průmyslové školy
v VL hodnostní třídě,

Bodinmé. Pan František Řezníček, vrchní
inženýr v Hradci Králové, slavil sňatek svůj se
slečnou Bohumilou Zavřelovou ve Čtvrtek dne 8.
t. m. v chrámu Páně av. Cyrila a Methoděje
v Karlíně, Živiol |

Památce Pravdově. Zesnulémunestorn
české literatury, knězi Fr. Pravdovi, byl vzdán bold
chovanci bisk. Borromea pěvecko hudební akademií
dne 4. června b. r. O významu povíjkáře Fr. Pravdy
proslovil pěknou řečseptiman Beneš Hudební kroužek
Hzením septimana Kaplana přednesl Jahodně 3 hu
dební skladby, pěvecký sbor řízením septimana Svo
body proredi Novákova obtížnou balladn „Zakletou
dcera“, Malátovy „Písně“ a jiné 2 pěvecké skladby.
Průvod klavírní obstaral dovedně septiman Hajšínek,
Akademie svým provedením řadila se důstojně k ob
vykle zdařilým borromejským produkcím, za to však
návštěva obecenstva pro značně pokročilé letní vedro
byla poměrně slabou. Návštěvou poctil akademii p.
místodrš. rada Steinfeld, pan z. r. Fischer, z hradec
kého dachoveastva p. snperior Rejzek, p. profesor
Frůbbaner a p. prof. Orel.

Lichotívý posudek © Hradci Krá
lové. V neděli večer dne 4. června přijel do Hradce
Králové ze svého rodiště, Chrasti, pan Alois Kašpar,
carský rada, bývalý gymnasijní professor v Simfero
po.i na Kryma, nyní žijící ve výslužbě v Praze, Uby
toval ae v Grand-hotela. V pondělí ráno navštívil se

něž se z doby svých stadií na zdejším gymnasiu pe
matoval, na to pak po návštěrě u svého krajana pana
ředitele J. K. Klumpara prohlížel dopoledne i odpol.
novější atavby, zejména ústavy vzdělávací a měateké
podniky, vyslovuje všade obdiv nad obětmi, které obec
věnuje na rozšíření a okrášlení města, na povznešení
sdravotnictví a na pohodlí obyvatelstva. O 6. hod.
odpol. odejel pan carský rada opět do Praby.

Maturitní zkoušky na c. k. gymnasinv
Hradci Králové počnou 20. června, na c. k. realce 1.
Července.

Vejsko ma evlčení. Uddílypěšíhopluku
č. 42, a 98. odtáhly ve čtvrtek ráno z Hradce do
polního tábora u Nov. Benátek, kde se zdrží měsíc.

Dobročlený komitét dam +HradciKrá
lové, jehož účelem jest zaopatřovati chudé dítky hlu
choněmé potřebným šatetvem, prádlem a obuví, konal
svoji řádnou valnou hromada dne 24. května 1905
v nové budově Radolfina. Spolek čítal v roce mina
lém 220 řádných členů a 42 dobrodinců. Příspěvky
členské vynesly 296 K, abírka štědrovečerní 182 K,
úhrnem 478 K. Vydání činilo 549 K. Spolek odbýval
2 výborové achůze, v nichž vyřízeny všechny záleží
tosti spolkové, Každého roku 23. prosince po pobnnt
livé alavnosti vánoční rosdělojí dámy z komitétu
chodým dítkám bluchoněmým různé potřebné dárky.
Fankcionářky zůstaly tytéž jako roku minuléhoa sice :
předsedkyní pí. Marie Steinfeldová, místopředsedkyní
pí. Aloisie Šantrůčková, jednatelkou al. Adéla E'glová
s pokladní pí. Albína Řepišová. Do výbora zvoleny
dámy ppí.: Anna Czurbové, Bošena Franke-ová, Aloisie
Janečková, Růžena Jirotková, Bobamila Kořínková,
Olga Matoušorá, Anna Nováková, Terezie Štefanová a
Pavlína Tolmanová; revisorkou účtů pí. Anna Šolcová,

Hudební škola v penstonátě císaře
Františka Josefa I. v Hradci Králové.
Ve čtvrtek dne 1. června a v neděli 4. Června t. r.
byli jsme svědky a přímo k obdivu nás vedlo, jak
hudební školazdejšího kláštera a mravenčí pílí pra
coje na prospěchusvých žákyň. Prvního dne přítomen
by! i vrdp:kapit. děkan Dr. Al. Frýdek, kterýš zá
roveň s pp. rodiči dítek i s ostatními přečetnými ú



častníky se zájmem nevšedním oledoval pokrok a
zdařilé provedení celého pořadu. Bylo sajímavo pogo
rovati ty drobné virtuosky předních čísel, s jakým
nadšením a zjevnou radostí zpívaly a jak v četných
skapinách v přesném taktu hrály. [Idalší skladby
těšily se zasloužené pozornosti. Pochvaly zasluhuje
sa pěkný přednes Fantasie „Hej Slované“ stud. Zi.
Matouš Také zpěv sl. Vymetaloré s jemným průrodem
klavíru a citery vyzněl-lahodně. Precisně sebrán byl

Pochod“ pro housle s klavír sborem houslistek a
honslistů a k němuž čestně Iso řaditi i Blodkůvpo
chod, ješ dovedně zahrála sl. M. Morávková. — Dru
hého dne 4. června t. m. byl pravý koncert, jak se
vyjádřil vldp. dr. Domabyl ve své vzletné řeči, kterou
pronesl po ukončení produkce k žákyním. Peutrý a
vybraný program pilně nastadovaný precisně byl před
nesen a bra stále spplnudována. S pravým nadšením

fijaty byly poetické +kindby Dvořákovy „Na svaté
oře“ a „R-j skřítků“ z paměti přednesené a blabo

kým citem a dokonalou techoikou slečnou M. Vrbovou,
začež bouří potlesku byla odměněna. Neméně zdařilé
a výborné v provedení bylo čís. 10. „Chopinova Noc
turna“, které s procítěným přednesem podala slečna
K.. Miřiovská. Gratulojeme oběma elečnám k výsledku
tak šťastnému. Velmi působivě zabráno bylo i We
brovo Trio a Smetanův Dalibor. Ozdobou programu
prvního i druhého dne byly bujaře provedené sbory,
z nichž zvláštní zmínky zaslahuje obtížný čtyřhlasý
sbor Schubertův „Bůh v přírodě“. Rovněž solová
zpěvná čísla al. A. Holoubkové vynikla velmi pěkně
a roztomile. Ku konci nezbývá než vřele odporučovati
ct obecenstvu tento hadební ústav ctih. sester,

“ Pamětní dmevé v červmu. Dne1.čerrna
1818 nar. v Hradci Král. Václ. Vlad. Tomek, r. 1789.

-klášter na Kuklenách vyzdvižen, 1794 zemřel v Chrasti
14tý biskup Královéhradecký Jan Leopold Hay, 1795.

pobrrzen papežem na bisk. stolec Královéhradeckýaria Tadeáš hrabě z Trantmannedorfa a Weinsberga.
— Dne 2. června 1733. zemřel arcibiskup pražskýJan
Adam hrabě Vratislav z Mitrovic, který od r. 1711.
do r. 1723. epravoval diecési Královéhradeckou. —
Dne 3. června 1776. vydáno cívařské nařízení, aby
pevnost královéhradecká byla dostavěna. — Dne 4. čer

„vna 1766. císař Josef II. přijel na koni od Jaroměře
do Hradce Králové, aby práce přípravné k nové pov
nosti shlédl. — Dne 5. června 1443. asi o 4. hod.
pocítěno v Hradci Králové a okolí zemětřesení. — Dne
6. června 1680. navštívila císařovna Eleonora Hradec
Králové, kde se v biskupské residenci abytovala. Po
byla zde až do 8. července. — Dne 7. června 1574,
započata stavba Bílé věže. — Dne 8. června 1785,
upevněny byly Da městských branách a na krajích
ulic v Hradci Král. desky se jmény.—Dne 10.června
1768 most u Pražské brány byl dokončen, 1782. na
rodil se v Hradci Králové Jos. Lib, Ziegler. — Dne
11. června 1762. vyhořel kostel Panny Marie.— Dne
13. června 1438. ve všech krajích Čech apadlo neoby
čejně mnoho sněhu. — Dne 14, červua 1639 Švédové
u Hradce.

Čtvrté živmostemské společenstvo
v Hradei Králové pořádá ra pomocí průmy
slového musea pro severovýchodní část království Če
ského v Hradci Králové a technologického musea
v Praze kurs pro krejčovství mužské ud 17. července
do 19. srpna t. r. pro své příslušníky, mistry a po
mocníky. Přihlášky nutno učiniti nejdéle do 15.června
u starosty společenstva p. Jos. Huňáčka. Na pozdější
přiblášky nebude vzat zřetel.

Závěr školmího roku ma pokračo
vací škole kupecké v Hradel Králové
roveden dne 31. května t. r. obvyklým způsobem.

i sešli ee o 2. hodině odpolední ve velké síni ob
chodní akademie, kdeš k nim u přítomnosti zástupců
obchodního gremia, některých hostí a členů sboru o
čitelského promluvil místopředseda kuratoria obchodní
akademie p. A. Komárek a za obchodní gremium p.
V. Špalek. Ředitel školy adělil pak běžné zprávy
školní a vzpomenul těch, kteří školu vydržají. Na to
rozdána žákům vysvědčení a výkasy a rozděleny od
měny. Na odměny přispěli: městská rada, spořitelna,
záložna, pravovárečné měšťanstvo, Záložní úvěrní ústav,
obchodní gremiuma společenstvo hostinských v Hradci
Kralové, Českoslovanská obchodnická beseda v Praze
věnovala jako každoročně k témaž účelu několik knih.
Výstava písemných prací potrvala od 2 do 5 hodin,
— Počet zapsaných žáků byl 56, do konce roka jich
zbylo 44. Vyučovalo ae ve třech třídách v pondělí,
ve středu a ve čtvrtek vědy od 2 do 4 hodin odpol.
Prospěch byl u 6 žáků výborný, n 13 chvalitebný, u
17 dobrý, u 4 dostatečný a u 7 nedostatečný. Nej
pilněji navštěvovali škola nčňové pp. chefů: St. Ji
ráska, K. Richtra, Jana Uhra, V. Javůrka, J. Nebes

eh: V. Boučka, A. C. Helwicha, B. Melichara a A.ubrta.
Na hřbitově Ponchovském provedeny

některé potřebné úpravy. Náhrobní pomníky prodávati
se budou ve středu. A při této příležitosti dovolujeme
si upozorniti, aby příslušní činitelé obrátili zřetel na
polozapomenuté hroby některých mecenášů, kteří si
dosnd zaslouží čestné paměti. V divném atava ae na
chásí poslední útulek fundátora Pouchovakých svonů
P. Vavřince; zvláště zbědovaný jest stav brobu obě
tavého zakladatele mnohých nadací kanovníka P. Jana
Tenchla. Učinil-li tento sluha Boší tak veliké odkasy
pro lidi nemajetné, nvažme, še jest nyní také sám —
opuštěným ubožákem. Snad by se z četných nadací
mohlo scela spravedlivě něco věnovati na slašný ná
hrobek. Bude to akt povinné piety.

Upravení a splavnění Labe, ješ bylo
právě na sněmu království Českého schváleno, způ
sobilo v krajinách polabských radostné vzrušení.
Z Hradce Králové, Pražského Předměstí, Předměřic,
Smiřic, Jaroměře, Pardubic atd. zaslány obcemi i o
kresy jásavé telegramy klubu mladočeských poslanců
v Praze. Upravení Labe, které nyní tedy pšece bude
předsevzato, jest ovšem dalekosáhlého výsnamu, pře
devším pro krajiny polabské. Jen aby ta radost pro
severovýchodní část vlasti naší nebyla jednou zkalena,
svláště když na sněma ani zmínka se nestala o Orlici,
které v případě sřírení kanálu labsko-oderského měla

by býti dle náhledu znalců věnována ta největší.posornost.

Poděkování. Dobročinnýkomitét dam v
Hradci Králové vzdává srdečný a upřímný dík vdp.
řediteli Vladislavu Sokerovi ga dar 20 K, jež na u
ctění památky svého zesnulého pana otce nadepas
nému spolku věnoval.

Spořitelna Kralobradecká. Vměsíci
květnu 1905 uloženo ne vkladní knížky K: 166 96221,
vybráno K 260.616-45, vkledy koncem května činí K
11,518.996068; na hypoteky půjčeno K 48.693-94
splaceno K 32.106-12, «oncem května půjček korun
9,749.450'93 ;cenných papírů v zásobě K 2,818.000-—

Záložní úvěrní ústav v Hradel
Králové. V květnu 1905 činí stav poukázek po
kladničních K 517-000, knížek vkladních K 1,6G8.315,
úhrnem K 2,180'216. Vklady zúrokují se ode dne
vložení do dne vybrání 49,

Záložna v Hradei Králové. Výkassa
měsíc květen 1905. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,460.185-92, vlošeno během měsíce K 130.621'85,
vybráno K 146.866:68, stav koncem měsíce korun
1,448.90059. Stav půjček počátkem měsíce korun
1,290.662'29, půjčeno během měsíce K 126.387*09,
splaceno K 10160481, etav koncem měsíce korun
1,814.444:67. Počet účtů 2497, reservní fondy koran
124.454 99, závodní podíly K 66.744-06, pokladní obrat
K 1,181 91021. '

Nemechavý. V noci z 2. na 3. t. m. ukra
deny byly z chlívka na dvoře č. d. 366. (Čela
kovského ulice) dvě pěkné husičky, které si ma
jitelka na svátky krmile. Ferina měl také dobrou
cbuť.

Změna úředních mistnosti. C.k. ovi
denční geometr v Hradci Králové přesídlil se svojí
kanceláří do doma čís. 303 v Jiříkově třídě (proti c.
k. blavnímu bernímu úřadu).

V květnu zemřelí v Hradci Krá
lové: Mareš Frant.. 22 r. at. soustroš, pom.
z Kyšperku (v nemocnicí), Balcarová Emilie, 14
r. et. dcera cihláře ze Svob. Dvorů (v nemocnici),
Udalrik Josef, 42 r. st. účetní pivovaru, Nápravník
Karel, 17 r. st. stud. c. k. reslky, Prokop Josef,
68 r. st. povozník, Boučková Růžena, 4 r. st.
dcera povozníka, Troníčková Miloslava, % měs.
st. dcera stavit. kresliče, Trnková Eleonora, 39
r. st. vdova po trubláři, Vysekalová Aloisie, 41
r. st. manželka soustružníka, Hutla Karel, 3 měs.
st. syn holiče z Vídně, Matušková Marie, 70 r.
st. vdova po krejčím, Skuberský Frant., 29 r. st.
obchodník, Halonoková Aloisie, 76 r. st. vdova
po měšťanu, Košťál Josef, 76 r. st. bývalý obuv
ník, Hanzlík Ant., rok st. syn komin. pomoc.,
Kolín Jos., rok st. syn soukromnice, Bártlová
Božena, 2 r. st. dcera domovníka, Tláskal Vlasti
mil, 1 měs. st. syň nástrojáře, Jetmar Josef, 62
r. st. hostinský, Kosková Marie, 20 dní st. dcera
krejčího, Panoušek Miroslav, 32 r. st. obchodník,
Lečová Aloisie, 86 r. st. soukromnice, Svobodová
Marie, 80 r. st. manž. býv. obuv., Theodor Jan,
66 r. st. dělník (v nemocnici), Šejnoha Antonín,
45 r. st. cukrář, Sommer Frant., 59 r. st. elnha
c. k. okr. soudu v. v., Nývit Lev, 6 měs. at. syn
soukromnice, Procházka Jos., 20 r. st. obuv. pom.
(sebevraždou), Richtrová Ludmila, 68 r. st. vdova
po obohodníku.

Nlatinné lázně Velichovky u Josefova

i Čechách do 5. června t. r. navštívilo 45 lázeňskýchost.
Jan Buchtele v Bobdaměl sabajuje

letní koncertní sezonu v neděli dne 11. června 1905
zs spoluúčinkování proslulého virtuosa na klavír K.
Leitnera z Prahy ve velké lázeňské dvoraně o 6. hod.
odpoledne, tak že jest umožněno, by se mohlo i o
kolní obecenstvo eúčastniti vzácného uměleckého po
žitka. Mistr Buchtele vrací se právě z Polska, kde
a obrovskými úspěchy koncertoval. Kralohradeckéma
obecenstva jsou jeho umělecké výkony dosud v šivé
paměti. K tomuto významnému koncertu přijímá zá
znamy na sedadla sl. opráva lázní v Bohdanči. —
Program následající : I. 1. Mendelsohn: Houslový kon
cert E-mol]. 2. Smetana: Z domoviny. 3. Novák:
Slovácká sanita pro klavír. II. 4. a) Sarasate: Zapat
cado. b) Nachéz: Cigánský tanec. 5. Brahmse: HRhap
sodie H-mol pro klavír. 6. Bazsini: Rej akřítků. Mesi
I. a Il. oddělením přestávka. Konec před 7. hodinou
večer.

T. český spolok pre zvolebu včelař
atví, zahradnictví a chova hospodář.
ských unvířat v Chrmdimi koná v nedělidne
18. června 1905 o 2. bod. odpol. v hostinci p. Vá
clava Naihaisle v Horce u Chrasti 182. valnou schůzi,
ne níž p. Frt. Vobralík promlaví o pěstování ovoc
ného stromoví; o rojení přirozeném a amělém adělí
p. Alois Thuma.

Žena lékařkou. Dne 7. t m. bylá po
výšena na hodnost doktora lékařství sl. Svatoslava
Hornovovaz Nových Holic. Otecjejí byl Ikekonci
svého života ředitelem škol v Pardubicích a jest
znám jako výborný paedagog a autor dějepisu
pro ob. školy a mnoha historických a belletri
stických článků.Jejím bratrem jestdp. Vlad. Hornov,
katecheta v Nov. Bydžově. Nová doktorka jest
jiš desátou ženou, které od r. 1901 přomovány
byly v Praze na čes. universitě. Pět s nich do

o doktorátu filosofie, 5 lékařství. 
Hořle. „Průmyslové Museum Podkrko

nošské“, dítko nezapomenutelné výstsvy hořiéké, uve
deno bylo v činnost dnem 4. června t. r. — První,
jaksi úvodní činností jeho je „Výstava dětských vý

resů moderního směra s růsných škol českých a
štýrských — spojená. s výstavou obrazů c. k. škol
ního rady a inspektora kreslení p. Antonína Anděla“,
hlavního u nás fedrovatele a šiřitele zásad nesoucích
sek opravě dosavadní učby kreslení. Výstava tato,
(na niš sejména učitelstvo naše upozorňujeme), trvati

bude od 10.—18, června £t. r. a nachází te v umě
leoké síni hořické. Vstop úplně volný. — Knihovna
(2300 uvásků), čítárna s kroslírna (všemi potřebami
bezplatně divnostníkům k dieposici) otevřeny jsou
kašdé pondělí a čtvrtek od 6.—8. bod. večer a kašdou
neděli vd 10.—12. bod. dopol; (azavřeny jsou vůbec
od 1. července do 380.září). Místnosti masejní nalé
zají se v [. patře c. k. odborné školy sochařské a ka
menické. Kéž šivnostenské, průmyslové krahy našeho

Podkrkonoší hojně vrosijí této příležitosti k dalšímusebovsdělánía pokroku v jich obrech|
Svaz českých okrašlovacích spolků

v král. Českém koná v Potštýnědne 11.června
valnou hromada spojenou se sjezdem delegátů všech
čes. spolků okrašlovacích. V sobotu dne 10. června
večer přátelská schůzka delegátů okrašlov. spolků v
Potštýně. V neděli ráno vycházka na hrad Potětýnský.
O půl 10. hodině dopolední valná hromada erazu v
sále p. K. Hostinského, místopředsedy okrašlovacího
epolka potětýnského. V pondělí ráno společný výlet
na hrad Litický.

Z Kostelce m.©. Spořitelna a spá
leniště velkého mlýnu, Před rokem uenos| se
výbor naší spořitelny konpiti spáleniště velkého mlýnu
za 44000 K, kterými pobledávka spořitelny na miýnu
váznoací by byla úplač kryta. $ 26. odst. 6. atanor
spořitelny praví: „Spořitelna má právo peněz a jmění
spořitelny použiti k zakoupení nemovitostí ze příčinou
pojištění ústavu, když by nemovitosti, na něž spoři.
telna půjčila, do exekučního přišly prodeje, a bylo by
se obávati, že by při třetí drašbě tak nízko pod
cenu odbadní prodány býti mohly, še by pohledávka
spořitelny kapní cenou úplného nedošla uhrazení.
K takovéto koupi nemovitosti jest přistoupiti ve pří
čině natnosti po uděleném schválení c. k. místodrži
telstrím, a jest povolení toto dodatně vydobýti, jestliže
pro naléhavost věci dříve tak státi se nemohlo. Tyto
nemovitosti mají se také neprodleně odprodati, jak
mile se tak bez újmy ústava státi může.“ Potud sta
novy. A nyní, jak se jimi řídili v naší spořitelně
zvláště pan předseda Hájek. — Ač sama spo
řitelna vedla mlýn do exekoční drašby a o účasti na
dražbě dlouho před tím věděla — „nalóhavosti“,
o níž ve stanovách je zmínka, nebylo — přece si ne
vymohli páni předem svolení c. k. místodršiteletví,
jsk stanovy žádají. Dražby p. Hájek so účastnil bez

56100 K, zbytečně tedy a proti stanovám i usnosení
výboru o 12000 K více. Pověst praví v městě, že prý
chtěl míti v této výši svoa pohledávku 400 K. Po
přestávkách v dražbě chodil se radit do předsíně,
v níž stáli také dva do úmora na prospěch obce pra
cující občané Nuc a Hlaváček. Štěstí, že drusí kupci
nepřidávali, jinak by byl p. Hájek mlýn třeba i za
100000 K pro epořitelou koupil. Zda výbor spořitelní
či řiditelatvo koupi schválilo, není vůbec známo jako
mnohé jiné věci, jež jsou dosti silnou rouškou při
kryty. Známo však je, še c. k. místodržitelství koupě
neschválilo, a kdys si páni na to stěžovaliu mi
nisterstva, ministerstvo srašení koupě schválilo. (Sdě
lení p. předsedy ve schůzi spoř. výb. 81. března 1905.)
Dle stanov a dle události uhora věrně podané není
spořitelna majitelkou mlýnu, ježto 1.) p. předseda

stodržitelství svolení nedalo a koupi zrašilo. Mejetní
kem zůstává p. Škop, který všechny škody, jež utrpěl,
může si požadovati na p. Hájkovi, případné na fidi

telstra. Á ješto p. Škop mlýna asi neudrší, masí při
jíti ještě jednou do dražby, ve které, nebade-li jiných
kupců, může jej obec nebo spořitelna dostati o 12000 K
laciněji. Věnajme několik okamžiků rozšafnosti pánů
stojících v čele spořitelny. Mlýn nepatří ani spořitelnč
ani obci a p. starosta dává honem spravovati splav
a náklad 3000 K vezme s obecní pokladny, aniž by
ne o tom zastapitelstvu jen slovem zmínil. Zná p.
Hájek$ 58 obec. zříz: „Starostovipříslušív mesích
usnesení výboraapravovati jmění obecní ?“ Jak směšně
se vyjímá 4. bod programu schůze obecního sastapi
telstra dne 23. května 1905: „Nabídka spořitelny na
zekoapení mlýnu č. 168 v Kostelci n. O. a pozemky.“
K smíchu, spořitelna nabízí ku prodeji mlýn, který
jí nepatří! Zajímavo též, co v celém městě slyšeti, še
spořitelnu prodala 7 korců lak a 3 korce pole rolnické
škole, ač majitelkou -toho nebyla. Páni si dělají, co
sami chtí. — Vidno tedy, še onen mlýn spoři
telně nepatří, nemá tedy práva něco prodávati, k pro
deji nabíseti, nikdo jménem -jejím nemůše platiti ani
opravy splavu, mostu, ani texy, ani působiti ztráty
úroků, jež ze 60000 K za rok činí 2400 K a represen
tají 119/, přirášku oběcní v našem městě. Jestliže tak
učinili p. starosta nebo řiditelstvo, přece musí škody,
výlohy všechny krýti osoby p. starosty a pánů v ři
ditelstvu, nikoli ústav spořitelní. Spořitelna nese
všechny škody, když p. předseda, řiditeletvo jednají
úplně dle stanov a me v jiných případech, když jed
nají jménem svým a proti atanovám. Neboť v tomto
případě více spořitelny nezastupují. Bylo by třeba, by

. státní komisař, c. k. berní Jošt pustil nějaký re

větral, co po osvětlení a vyvětrání dávno již touží.
Divno, že teprvé prý nyní je řádně sván do každé
schůze výboru spořitelního,. — Příště více.
"Z Dašle. Dne 1. června pořádalakatolické
hospódářeká beseda v Dašících večírek ns notězí pa
mátky slavného biskupa Jiřího Strosemayera, přítele
a sestence práv Slovanstva, Klasickou přednáškou o

sl. Anninka Čermáková, učitelka s Dašic, pozornost
dosti četného poslacbačetva tou měrou, že hodinka
připadala nám příliš krátkou k vyslechnutí mistrné,
poeticky spracované. řeči. Kéž „srdečný a upřímný
dík- a osnáLÍ všech. přítomných jest vlet. slečně ale
spoň nepatrnou -nábradou za obětavou a svědomitou
píli její. Ostatek večera vyplněn zpěvem a hudbou.

ochotně. a: dobrovolně uvolily se přispět! k oslavě
večera spóvem svým. Obzvláště plný, zvučný a lahod
ný altový hlas el, Jitky Polákové, Čistota a výška
hlasu el. :Náblíkové vzbudily „neutuchající potlesk a



přednesené zpěvy poukazují ne časté cvičení a piluou
práci, takže sebe přísnější kritika nenčinile by výtky
přednesu jejích. Obratnost a zpěvní vyškclenost eleč,
Ulrichové s Dašic známa jest jiš z ochotného účin
kovéní v jiných zábavách. Precisně a s technickou
zručností sebrané bouslové partie vynesly dp. Jiříma
Sabelovi s Hradce- Králové bouři potlesko, takže sr
dečný dík zaslabuje za mílé pobavení. Ostatní čísla
programu vyplněna několika krátkými, čtyřblasně
přednesenými sbory cbarretskými. K veliké vděčnosti
savázali si nás p. ředitel Kašpar a dp. Klenka mi
stroýo, přiléhavým plsnovým doprovodem při číslech
zpěvních | bodebních. Večírek omen zůstane nám všdy
v pazěti milé Jenom malé porozamění samých členů,
jichž bylo pouze asi 20, trplkostí naplnití musí zvlá
ště ty, kteří tolik práce a starosti věnovali k dů
Btojné oslavě večera onobo. Jest ovšem velice risksnt
uím pořádeti v této parné, letní době zábavy v aza
vřených místnostech, což snad oaslavou by bylo mno
bým členům. Večírek onea však byl jaksi represen
tační oslavou a vystoupením veřejným spolku našebo,
Diky ovšem ostatnímu obecenstvo, stoly byly obsazeny
všecbny, takže návštěva byla slnšná. S politováním
však kopstatovati musíme nepřátelské stanovisko da
šické intelligence proti spolku jak užitečnémo, tak
oikomo neškodícímo, Oslava Strosamayorova zasloošila
snad podpory spíše neš takové protisgitace; a povin
ností avědomělého Čecha bylo súčastniti se oné osla
vy, ať ji pořádá spolek ten neb onen. Svědčí to věsk
o naprosté nesvobodomyslnosti, anonymními dopisy
stíbati ty, kteří jako bosté přednášky se súčastnili.
Ko konci pak přejeme katolicke -hospodářskému spol
ko mooho zdaru!

Spolek hudební av. Ceeilio v Ústí
mad Orl. vydal na památku srého stoletého trvání
(1808—1908) obšírný spis (stran 233) „Paměti Cecil
ské hadobní Jeduoty v Ústí nad Orlicí“. Jost to spis
velice pozoruhodný a můžeme říci v naší vlasti jediný
toho drahu, jako onen hudební spolek jest zvláštností
v Čechách. Členy tohoto spolku byli a jevu přední
představitelé občenstva, tak že dějiny tohoto spolku
jsou spojeny s dějinami města. Spisovatel těchto „Pa
mětí“ pan Josef Zábrodeký, všestranné vzdělaný a ne
únavně pilný právník, bledaje stopy ruchu hudebního
v Ústí n. O., ocitl se tak postupné aš v dobách, kdy
křesťanetví v Čechách se zavádělo. Tak na prvém
místě jest dílo to novým příspěvkem hudby a zpěva
v Čechách vůbec, s to tím vzácnějším, ponávadž jest
eloženo na základě pramenů původních. Milovníci a
snatelé budby setkají se tam se jmény známých hu
debních i pěveckých veličin (Fr. Pecháček, Leop. Jansa,
Jan Voříšek, Karel Pitsob, Josef Krejčí, Al. Hnilička,
Jan L. Lukes, Frt. Blažek, Frt. Skuherský, Ant. Bo
navic, J. C. Sychra, Frt. Broulík, Jaroslav Kocian).
Kniba ta nejsou suchopárné annaly, nýbrš čte se pro
svůj plyoný slob místy jako milé vypravování histo
rické povídky. Z> všeho vane nadšení horlivého Ceci
Jiana, který obvírá nám kus starobylé a poutavé hí
storie, kdy jiš v 18. atoletí hudební mušici se všemi
instramenty ahromažďovali ee na kůra badebním a
Boha chválu vzdávali. Obyčej ten vžil se tak půso
bením starých kantorů, že měšťané, povašujíce to sa
čestný úkol a vyznamenání, jinak do kostela necho
dili neš s nějakým hudebním nástrojem, ano se i na
všední dny muzicírovalo, že vzniklo přísloví: „V Oastí
umí každý housti.“ Spis ten bude zajímati každého
hadebníka jakož i tobo, kdo poněkud třeba ij málo
ústecké poměry posnal. Jest to také nový příspěvek
ke kulturní historii našich měst vůbec. Cena velmi
obsáhlého a pěkně upraveného spisu jest 4 K.

Německo-brodskéma osvětáši. Slíbili
jsme na výsva „pokrokové“ hlavy německo-brodské
odpověď. Nechťtedy Německý Brod zví, jak učená
blava muaf v našem mčatě atřežiti „osvěta « pokrok.“
Tedy onen pokrokovec slibuje, že bude „a největší
ochotou zasílati všechny mu podané s zaručené zprávy
o katolických kněžích, jimiš podávány budon důkazy,
že tito pracují v zájmu pokroku, k hospodářskému a
kulturnímu povznesení lidstva a že se řídí učením
Kristovým“. Tahla šádost jest ovšem až příliš fari
sejské a neupřímná. Takble kdyby se mohly podávati
do „Osvěty lidu“, jsk znamenitě podobnou činnost
vyvíjejí židovětí kapitalisté, kteří mají v Čechách

stokrát víc příjmů než kněžetvo, pak by „pokrokový“obsluhovatel „Usvěty lidu“ namočil péro k referátu
s největší chutí. Tací vlastenečtí a obětaví židé jsou
vyhledávání od těch pokrokových i za bílého dne po
mocí Diogenovy lacerny, ale marné namáhání. bo
bývá při tekorém horlivém hledání vědycky tolik bu
bený, že se pánové obyčejně atydí pochlubiti se ako
šistí svého bádání. Není tomu :ak dlouho, co semřel
opat Bursík, v Něm. Brodě velmi známý avojí kal
tarní a národohospodářekou činností. Nu — a kdyš
se přece v „Osv. I.“ o něm něco napsati musilo, za
končil se aspoň referát k urarování pohoršení tábora
pokrokového tvrzením, de to všecko vlastně činil ze
snulý opat k vůli upevnění klerikalísmu. Nebojí-li se
p. pisatel o svoji „pokrokovost“, nechť tak někdy na
vštíví biskupskou residenci v Hradci Králové; pozné,
jak veliký počet předních uměleckých děl s.oboru ma
iřetví a sochařství zakoupil v pouhých dvou letech

nynější ndp. biskup. Přesvědčil by se, že všichni německobrodětí pokrokáři a židé dohromady sa ta dvě
léta nesakoupilí dohromady tolik cenných věcí. Ale
kdepak jít do biskupské residence! To raději sacpat
obě uši a zavřít obě oči neš uznat smysl pro umění
a pokrok a katolického biskupa! Lidumilná činnost
biskopa Brynyoba, který ohudině zvláště při visitacích

posl mígroš rozdal, jest takés písateli jistě neznáma,coš na př.Strosemayer? Něcose o něm napsat
v „Osv. 1.“ musilo, ale jen hezky stručně, aby nena
stalo v táboře Jersele bouření, Ostatně nechť si po
kroková hlava dle tištěných statistických dat porovná,
kolik dají na Ústřední Matici Školskou kraby kněžské

a kolikdají židé. K. vůli enadnění práce můšemepokrokové hlavěsděliti, še sami boboslovci sbírají mezi
sebou každoročně v seminářích na Matici stovkové ob
nosy a že s chudých kapes podporují Matici víu neš

kterýkoli jiný podnik. ACtaké neblédne pen pisateldo sesnamů, v nichž uveden: zakládající členové Ma
sss království Českého. Stojíme mu za to, že se oslý
rozčílí, až pozná, jak ti „tmáři“ pokrokový svět před
běhli. A ještě něco: na studijní nadace dle úředních
dat Dra Ferd. Schmieda věnovali jen v samých Čo
chách kněží 1,487.176 sl. Ročaí výnos pro cbudé stu
dojící obnáší z tohoto základního kapitálu 49.376
zlatých. Ptejte se, kolik mej dali na studijní nadace
pokrokáři a židé, A pak to hesty — prosíme Vás —
aveřejněte i se atatistickými údaji štědrosti „mrtvé
ruky“ v „Osv. lidu“. Ať je konečně jasno! Taková

než všecko paušální posnzování a odsazování. Žádáme
od Vás ovšem věc velice těžkou a — mrsutou. Vědyť
na př. pokroková mládež ráda na útraty nadací kně
žími založených studaje, ráda příjímá dobrodiní
„rtvé raky“, jen aby po dokončení (někdy také bez
dokončení) stadií pořádně církvi vycachala, že pro
pokrok nečiní nic. Kdo se ujal v Čechách nejvřeleji
ubobých hlachoněmých, kdo pro ně vystavěl veliké
vzdělávací domy? Snad pokr.káři? Pardon! Čím
chce míti pokrokář plnější kapsu, tím má plnější ústa
humanity, pokroku atd. s to výhradně potad, pokud
kapsa není sepoň tek plná jako ústa. Ovšem že se
pak kapsa dobře ozavře, aby se z ní nějaký peníe
pro obecné blaho nevykutálel. — | Jestliže jeat však
nejlepší národní prácí k vůli potěšení germanisujících
semitů štváti proti pokrevním bratřím oděným kle
rikou a vlasteneckou práci jim tak znesnadňovati, pak
— klobouk dolů před pokrokářským štábem; neboť
v takové „národní“ práci se jim nevyrovná nikdo. —
Příště si dopovíne ostatní.

Z Humpolce. Dne 28. května b. r. sehrál
zdejší ochotnický spolek v Sokolovně „Na poroc Ro
aům“. Tato výpravná lidová hra byla dobře sehrána
a jest skutečně viděti, že zdejší ochotnický spolek se
snaží o ušlechtilou zábavu a nelitaje obtíší a práce
stím spojených; bylo by ale také potřebí trochu více
pozornosti od obecenstva zdejšího, aby podruhé splá
celo ta námahu četnější návštěvou. — Z účinkujících
dobře děj pochopili: pp. Maršál, Růžička a Dabřický;
z velect. dam jmenovitě sl Smrčkova svým krásným
blasem v úloze Kiki, dále al. Vránova a el. Sobotkova.
— „Kultorní požitek“ připraven byl občanstva zdej
šíma dne 3. a 4. června; chtěli míti revoluci a proto
si pozvali na den 3. června p. Krejčího z Prahy, aby
přednášel o revoluci francouzské. To se rozumí —
„Sokolovna“ se naplnila zvědavým obec natvrem —
Čekalo se, kdy se sačne a ono pořád nic, až konečně
— po hodině čekání — uchlácholil nedočkavé obe
censtvo sladkými slovy p. učitel Jenčík, že se před
náška odkládá na den 4. června pro porouchání ski
optikonu. Velikou radost z toho měli „asi“ přespolní
hosté, kteří nadarmo s daleka příšlí poslechnout ten
„kalturní požitek“, jak to „pokroková Osvěta“ na
svals. Drubý den 4. června naplnila se „Sokolovna“
znova posluchači — ovšem v počtu menším. Co se
týče přednášky samé, zsasluboval úrod hlubšího pro

racování, neboť nebyla jasně vyložena příčina revo
uce franc., takže lid z přednášky mnoho ufitku ne

měl. Podiv a úfae vzbuzovalo,kdyš p Krejčí ve ové
přednášce citoval Renana a Machara, jako by to byli
na slovo vzatí dějepisci; nemáme dosti výtečných dě
jepisců a kritiků znamenitých, před nimiž Renan a
Machar musí sklonit skroušeně hlavy? S těmi mohl
si to pan Krejčí ušetřiti a měl ukásati posluchačům
raději, kde ocitnouti se může národ, mení-li v něm
mravnosti a víry v Boba; ovšem otom 8e přednášející
nezmínil, neboť to se příčí jeho filosofii. Dle před
nášky p. Krejčího revoluce franc. byla sjevem krásným
a chvály hodným, neboť ona prý to byla, která nás
vzbadila ze spánku a působila ne převrat sociální.
Skioptikon byl jako sačarován, postavil si hlava a
dělal revoluci; ayčelo to dost a strašilo to explosí
každou chvilku, ale ne a ne spustit! Obrazy samy
byly nejasny a — mlhavy, Jestli chtějí pánové po
druhé v městě našem uúvědomělém něco pořádat, a
chtějí li Sokolovně takto nepřímo pomocí z finanční
šlamastiky, ať pamatojí, že zdejší občanstvo se ne
spokojí e tím, čeho už jinde potřebovatnemobou.
Litujeme, še „Budeč“ patrně sedla někomu na lep a
že p.učitel Jenčík ve své dobré snaze poskytl pozadí
socislním demokratům, jimě vlastně p. Krejčí dopo
ledne při zavřených dveřích přednášel. Takové pod
niky jsou sto, aby „Budeč“ u širšího obecenatvu jen
diekreditovaly; jest to alespoň úsudek veliké většiny
sdojšího i venkovského učitelstva. Nedůslednost po

sračně makavá; co bylo u p. Klofáče „kšeftem a ku
kátkářstvím“, to je u Krejčího „kulturním podnikem,
jského u nás nebylo“. Proto pozor — — — —II

Ze Sepet. Dítky školy sopotskésehrálypodvakráte divadelní hry: „Mlaný Jaroš“ od Boh. F.
Hakla s „Obraz Panny Marie“ od Jana Květa. Z čistého
výnosu her těch podělena byla školní mládeš farnosti
sopotské minalou neděli Oltáři a Středními katechismy.

Beluiceký táber. Dne 1. červenapořádalo
„Sdrožení čes. katol. semědělců“ velkou rolnickou
slavnost na „Kostelka“ v Sekeřicích u Žlonic, při
níž promluvili alevnostal řečí p. Fr. Šafránek, rolník

Schůsi u přítomnosti asi 1000 osvb zahájil předseda
a zakladatel „Sdružení“ p. Fr. Šafránek a navrhl do
čestného předsednictví pp. Josefa Čížka, rolníka se

Vinc. Šetinu, keplans ze Žlanic. Když volba byla
aklamací přijata, udělil předseda slovo p. Janu Sa

ní uvítal a přál schůzi bojnost sdaru. Nato v řeči
3/, hod. trvající jasně a populárním způsobem jako
rolník k roluíkům poukázal p. Fr. Šafránek na bře
mena, jež náš rolnický lid dneu tiší a důraz kladl na
svépomoc a organisaci rolnictva. Často projevovaný
souhlas posluchačů a ko konci bouřlivý potlesk byl
mn odměnou sa jeho pončná a povsbusvjící slova.
Druhý slavnostní řečník p. red. V. Myslivec -obšírně
a úchvatně prosiíbvil o postavení roloictra v dobách
mivalých a v době přítomné a přál rololctva slavné

ho vskříjení z dosavadní krise, Pádnými s přesvěj
či.ým! důkazy ukázal, že otézka rolnická je otázkou
národní, že na ní wá míti zájem každý příslašník
nsšeho národa a vřele nám katolíkům doporučil „Sdru
žení čes. katol. zemědělců“. Nato ke slovům se při
blásili přítomní dva sgrární poslanci pp. Hyrš a Kot
land, Pochválili ve své řeči oba předchosí pp. řeční
ky za jejich poučné přednášky 1 s důrazem prohlá
stli, že náboženství je lidské společností třeba, že
bez něbo neví aní autority saní mravnosti, že k nábc
enetví mají největší sympathie, že jsou katolíky až
do krajnosti, sle nepřejí si katolíky rozdělovati na
podkatolíky a nadkatolíky a proto protestovali proti
„Sdružení čes. katol. zemědělců“ tvrdíce, že se tím
porošuje vzájemná svornost a láske,. kterých je ko
prospěchu našeho národa třeba, Dovolávali se i P.
Krolhera, jenž na svatojanském sjezda pravil, že ne
ní příčiny, proč by každý kněz nemobl býti příslně
víkem strany agrární, i autoritou Krista Pána si po
máboli užívajíce jeho slov „Milujte se ve spolek“ a
pod. Velmi řízně odpověděl oběma p. red. V. Mysli
vec, Ukázal, jak kdysi Mladočeši a mezi nimi i ny
nější agrární poslanec Hyrá vystopovalí protí Štaro
čecbům a jsk dnes agrárníci vedou boj proti Mlado
čechům — jak bylo právě i z řeči p. poslance Kot
landa patruo — nic nedbajíce potřebné vzájemné
lésky a svornosti. Poznamenal, že vp. Kroiher i před
nimi v Praze prohlásil, že náboženství je věcí veřej
nou, cbválil i jejich pěkná slova o náboženství a
užívaje případných slov Kristových „Kdo cení se mnoo,
proti mně jest“, dovodil, že náboženství je věcí ve
řejoou a že každá politická strana musf přesně vi
vytknouti své stanovisko k tek důležitému činiteli
v lidské společnosti, ku náboženství. Ukázal, že agrární
poslanec Alfons Šťastný z Padařova nosoohlasí a je
jich agrárním programem a že ho přece ve své straně
trpí, ač zájmy strany jejich opravdu poškozuje, po
třebnou v národě svornost porušuje, že jest tedy i
v nich samých „Království proti sobě rozdělené“, o
němž Kristus Pán pravil, že „spastne s dům na dům
padne“. „Sdružení čes. katol. zemědělců“| nečiní
s katolíků podkatolíky a nadkatolíky, zná jen bato
líky, není žádnou zvláštní stranou, která by byla
proti straně agrární, naopak co nejvíce hnotí agrární
mezi naším venkovským lidem propagoje, lid od
agrárních poslanců nepovšimnutý o jeho povinnostech
a právech, o otázkách hospodářských i politických
poočoje a k činnosti povzbuzuje. S přerovským pro
gramem, který ei naši agrárníci osvojili, nesou
blasí, náboženství jenu za věc uoukromou nepovažuje 8
proto, nezmění-li se ve straně agrární dosavadní její
program, přese všechny hrózby a prosby svou cestou
k vytknatému cíli dále bráti se bude. Po krátké ne
místné poznámce p. poslance Kotlanda velezdařilá
schůze tato prohlášena za ekončenou, Po schůzi při
hlásila ae celá řada nových členů a dosud mnozí ještě
so hlásí,

Z Gelčeva Jeníkova. Trofilijsmebře
bíčka na hlavičku! Pan dopisovatel „České Stráže“
sle se rosdardil a vyčítá „Obnově“ jezovitismus. (o
tím slovem míní, oršem nendal a tak zůstsae při sta
rém: „Bracho, nadáváš a proto nemáš pravdu“. Aby
ukázal svou zášť ke všemu katolickému, v tomtéž čí
sle mloví o průvodech prosebných do polí tonem, za
který by se styděl i člověk nejeprostější. Divíme
se, žé o katolických průvodech možno psáti u nás
tonem tak surovým. Kde je paragraf jednející o
ochraně státem uznaných náboženských společností.
hájící snad přecetaké. bohoslažebné úkony? Má ten
pán, jemaž se k cenenrování „Česká Stráž“ před
kládá, prapodivné ponětí o svém úřadé, když tekové
arážky nechá projíti. Vím, že budeme nařčení z de

nunciantsfví, ale nebojíme se, vědouce, že ještě tolik.
práva má snad Katolická církev v Rakousku, aby o
její náboženekých obřadech uepaalo še tonem gamin
ským. Řádky ony psala jistě roka nějakého obřezance
at fysického neb psychického a proto .odporučojeme
ma, aby si všímal svého rayonu, tam má dost a dost
látky k přemýšlení. Golčova Jeníkova katolicismus
peuškodil, okolí jeho neprononcoval, ale sa to učinil
tak jiný ismnos, jehož má celý ten kout krajo Čs
slavského až po krk a jenž na něm leží jako mora
esající mu nejlepší sfly. Tu af nasadí pokrokové pan
atro svoje páky. To ovšem nejde, proč, víme my —

Vědecký, gický a kateche
tlcký kurs v Ofbmončřpořádán jest Katol. spol
kem českého učitelstva na Moravě v pondělí a úterý
svatodušní v promoční slui c. k. theologické fakulty.
Kora jest bezplatný a. vítáni jsou Členové spolku i
hosté.. . .

Z Tarkovie u Čáslavě. Dno28. května
konala se tu okázalým spůsobeth instalace dp. faráře
Stan. Dobruského za účastenství velkého množství
občanstva z přifařených obcí. V přádrečer uspořádán
dp. faráři bratrekým spolkem slavnostní večírek. Ze
středu obce vyšel kolem 10. hod. průvod'a hudbou a

hufspiony a řízením p. kapelníka Fr.' Pplívkysehránypřed farou překrásně některé skladby ; při tom občan

turkovský p. Jos. Egyda břahopřál pl“faráři. Za střelby
s hmoždířů se průvod rozešsť.“ Drubého dne předde
sátou bodinov seřadila se Fkolní mlÁdeš, spolek bra
treký, sboř dobrovolných hasič « Bukoviny jakož i
velké množství lidu a p. Frt. Doležal uvítal tu vzácné
hosty vdpi. Ant. Šreibra, biskup“ Wkáře“ze Žlebů, c.
k. místodršitelského raďtt: K. Kréjšího“z Čáslavě, p.
patronátního komisaře, sfrárce velkostatku podho
řanského a voleb. duchovenstvo instalace te účastnivší,
a přál dp.faráři všeho stlaru. Nato průvod sa svuku
písně a hudby odebral ee dochrámu, kdež po přede

y ústanovovací dekrety a
v 1. ,



psk dp. faráfi odevzdány klíče chrámové. Po té vdp.
děkan beřmanoměstecký A. Broul promluvil a kaza
telny úchvatné o bošském poslání kněze katol. a o jeho
významo v osadá za dnešního dne. Mší av. slavnost
skončena. Množetví občanstva při elavnosti dalo na
jevo, z jaké přízně se dp. farář v osadě těší.

Ze Skuhrova. Den 27. m. m. byl a nás

dnem přímně, povznášející radosti. Zavítal k námnáš nejd. vrchní pastýř dr. Josef Doubrava, aby visi
toval osado ukubrovskou a udílel svátost biřmování.
A zátiší naše podhorské připravilo milému veleknězi
uvítání stkvělé. Na rozhraní dvou farností, kde se
roslehlá obec Kvasiny dělí na solnické a skuhrovské
Kvasiny, stála pěknáslavobrána. Před zámkem kva
vinským na půdě solnické vítal J. B. M. pan baron
Kónigewarter s úředniotrem patronátním a panským.
U slavnostní brány v Kvasinách vítali vrchního pa
stýře zástupci obce Kvasin; sde shromášdění byli
banderisté z celé farnosti skuhrovské s p. J. Jirma
nem v čele. Statní jonáci i mužové s poděbradkami a
běločervenými šerpami přes prsa.Tu ebromáždén i ha
sičský sbor z Kvasin s p. V.Malým v čele, jenž ce
stou a i pak ve Skuhrově staral se vzorně o všechen

řádek v průvodu. A hudba zazněla řízením p. Fr.
ováře z Krasina průvod dlouhý ubíral se údolím

podle řeky Běly ke Skuhrovu. A všude za pěkného
i jasného rána zástupy avátečně oděného lidu vítají
cího vrchního pastýře. Dole ve Skuhrově při vjezdu
do obce byla slavnostní brána drahá s nápisem: „Po
žehnaný, jenž přichází jmenem Páně.“ A i dolení
Skuhrov byl pod prepory v barvách národních. U
brány očekávali J. B. M. zástupcové přifařených obcí,
všichni čtyři starostové pp.E. Porkert, Al. Štangler,
V. Kulštejn a F. Pop. Srdečnou uvítací řeč pronesl jme
nem všech p. E. Porkert. Slavnostní průvod od brány
drahé v celém pořádku za znění hudby i zvonů kostel
ních ubíral se na návrší skahrovské —do cbrámu Páněl
Cesta od silnice hraštické nahora ke kostelu byla za
touto příčinou péčí obecního katastrálního zastupi
telatva rozšířena a náležitě opravena. Při třetí bráně
slavnostní před kostelem očekávalo velekněze ducho
venstvo, sbory učitelské ae školní mládeží, patronátní
pán baron z Kónigewarterů, patronátní komisař p. K.
Svoboda, lesmistr panství solnického, a mnozí jiní.
Zástapy lidu byly nesčetné a přece všude a ve všem
vzorný pořádek. Nejdp. biskupa doprovázeného vdp,
kanovníkem J. Soukupem, vdp. V. Kloprlikem, viká
fem rychnovským, a dp. H. Doskočilem, sekretářem
biskopským, jmenem duchovenstva, farnosti a věebo
lidu ta shromážděného uvít-| místní p. farář řečíod
danou vzpomenav i historického i nynějšího významu
farnosti sdejší. Nejdůstojnější odvětil rovněž srdečně.
Z duchovních byli tu přítomní P. Aceursius Košťál,
kvardián ze Zásmak, bratr m. p. faráře, Jos. Černý,
katecheta z Jičína, rodák z Hraštice, tedy z farnosti,
místní kooperator Ludvík Jelínek, Jun Snížek, kaplan
ze Solnice, Jos. Róssler, kaplan z V. Uřína, J. Imlanf,
kaplan z B. Újezda. Po představení všech uvítala
J. B. M. žákyně A. Dastřebová případnou básničkou.
Za sbory učitelské pozdravil vrchního Pastýře p. J.
Valášek, říd. učitel skubrovský, slovy upřímnými. Ná
sledoval průvod do farního domu a pak do chrámu
Páně. Při vchodu J. M. do kostela zapěla školní mlá
dež vedením p. R. Malátka povznešený bymnus „Ecce
sacerdos magaus“. Milé hlasy dětské rozezvučely se
svatyní skuhrovskou do posledního místa přeplněnou.
Možno říci, že působením p. J. Valáška, Biditele kůru,
stalo se vše, aby den tento i v tomto ohledu byl po
vsnešen písní posvátnou. J, B. M. projevil uznání
nad zpěvem dítek „Hospodine všech věcí Pane“ i při
mši svaté. Po mši avaté a obřadech za zemřelé pro
mluvil vrchní Pastýř k lidu ardečnou řečí a v lásce
vyznívající. Pak následovalo sv. bifmování. Všech biř
movanců bylo 432. Za školní dítky vzdala díky žá
kyně A. Černá. A vrchní Pastýř na slova ta odpověděl
také vřele! Následovala zkouška z náboženství ve
škole, kdež dítky patrně návštěvou tak vzácnou po
vsnešeny jaře odpovídaly. A škola naše péčí p. starosty
Ed. Porkerta zaleskla se v obnovené úpravě své jako
omládiá. Po zkoušce poděkovala žákyně A. Hlaváč
ková. Jak blahosklonné počínání ei J. B. M. působilo
ua lid náš, to zřejmo bylo odpoledne při loučení. Zá

hd lidu z celé farnosti i z okolí obklopovaly jišpřed dobou k rozloučení určenou chrám Páněa plnily
jeho prostory. A matky přinášely avé útlé dítky v ná
ručí, aby se tčmto dostalo vrchnopastýřského pože
hnání. Tohose také všem dostalo. Při loučení podotkl
místní duchovní správce vším právem, še „nyní obrá
cenijsme bylik pastýřia biskupadušínašichs celou
s plnou důvěrou.“ — Před kostelem nastal konečně
odjezd, ale ještě a ještě tlačily se zástupy lida aděti
k svému Pastýři o požehnání. Za znění budby boul se
průvod, v němě byly naše ctěné sbory hasičské, dolů
do Skuhrova, kdež očekávalo zase banderiam našich
rolníků, aby J. B. M. spolu doprovodilo. A doprovod
děl se sase až ke hranicím kolatary. Lid a děti pro
vodily p. biskupa spolu až k bráně Kvasinské Zde
poděkoval vrchní Pastýř banderistům, sborům hasič
ekým, hndebsíkům s všem účastníkům vroucně a er
dečně. Podotknonti dlužno, že J. B. M. navštívil Skuhrov
ještě jednou, když ze Solnice dne 31. obíral se tudy
na své visitační cestě do V. Uhbřinova. Projel sice jen
Skobrovem, ale znova vítaly jej prapory národní a
v „Hůženiněhuti“ stál špalírdělníků vhuti zaměst
naných, a sice tek, jsk tito jsou v plné práci osmahlí,
posmoušení při svých hutních pecích a v dílnách
svých. A to Činilo na všechny značný dojem! Oba
majitelé závodu bratří Ed. aV. Porkartovi s účetním
p. F. Kralichem stáli v čele svých dělníků a p. Vilém
Porkort pozdravil J. B. M. dádaje o požehnání pro
dělníky i závod. Nejdůstojnější promluvil i tu srdečně
ke všem a požehnal všem vyprošoje ve všem zdar zá
vodu, dělníkům i jich rodinám, Pak požehnal i rodi
nám obou majitelů sároda. Na rosbraní okresu rych
novského a robytnického rozloučili se s vrchním pa

Ad. Wanech, c. k. šk. inspektor Dr. J. Pražák a zá.
stapcové okresního zastapitelstva Alois Hlaváček ze
Solnice, Al. Štangler s Kvasin a Václav Hlaváčák
s Litobradu; jakoš i okubrovský farář Fr. Jiří Košťál,

kamů jej spolo doprovodili majitel panství solnického
p. baron V z Kčnigawarterů a losmistr panství p. K.

Svoboda. Jako všude jinde tak i u nás návštěva njdp.
biskopa Dra. J. Doubravy způsobila tolik a tak mi
lých a jímavých a povznášejících vspomínok, še tyto
utkví v naší duši jistě na dlouho. Poznali jsme v něm
pravého a otcovského přítele našeho lidu.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Velice nutnou jest stavba tato, k jejímně účeli mimo
sbírky kostelní v době od 28, dubna do 23. května
1906 odvedli: 200 K: pí A. Šittinová, vdova po
měšťanu v Náchodě; 20 K epolek svatého Boni
fáce v Praze; 14 K 89 h: oratorium č. 2; !2 K:datj.
farní úřad v Broumově; 11 K pí Al. Plachá ze Znojma;
po 10 K: p. A. Cejnar, majitel usedlosti v Náchodě,
pí M. Cvikýřová z Nahořan, sl. A. Lindnerová v Ko
líně, nejmenovaný, p. Fr. Pozděna, obchodník v Ná
chodě, sl. M. Rýdlova v Náchodě a slečny Al. a Jos.
Šimákovy vKostelci n. O ; 7 K 94 b fóra Tertiářů;
po č K: p. A. Bareš z Opavy, vdp. P. M. Masil, děkan
v Hradci Králové, dp. P. Rudolf, kaplan v Broumově
a otb. školské sestry v Eggenborga; po 4 K: p. A.
Mazáč = Č. Čermné, pí A. Níčorá s Nových Dvorů a
pí A. Šrůtková v Náchodě; po 3 K: p. Fr. Cblebus
z Bilovic na Moravě, dp. P. Ed. Hanuš, kaplan v Mar
tinkovicích, pí Fr. Husová z Prahy, sl. Berta Kobnova
£ Chotějovic, vdp. P. Rejzek, děkan v Nymburce au
rozený Gůnther, hrabě ze Stolberga; 2 K 70 h
pí Fr. Oploštilová ze Žerotína; po 2 k p.H. Arnošt
z Opočna, el. Alž. Čejchanova v Náchodé, p. V. K.
Čihák v Pardubicích, p. Ig. Gártner, c. k. vrch. po
štovní kontrolor v Plzni, pí M. Kittreichová 4 Pole
šovic, p. T. Kum sakristián v. loupě, Fr. Schindler, pro
fesor v Kroměříži a el. Rosalie Svěrákova, učitelka
v Karlíně; 1 K 20 L vdp. P. Alois Kašpárek, děkan
v Čes. Brodě a a t K pí Haferová z Kramolny. Sta
vební fond dosáhl výše 75782 K 28 h. — Veškerým
šlechetným příznivcům a dárcům projevují se nejvře

spěvky, jež se přijímají na děkanství aneb zacýlati se
mohou téš poštou přímo na spolek provystavění no
vého chramu Páně sv. Vavřince v Náchodě.

Školská hlídka.
(s) Orgán pokrokového učitelstva „Čes. Učitel“

píše v čís. 31.: „Na obranu moderní školy založen
byl ve Vídni — proeáklé klerikální luegrovátinoa —
nový spolek — Freie Schule (svobodná škola). Cnce
hlasitě a rázně protestovati proti každéma pokusu 0
snižování školy za výpomocný Ústav konfesijních hie
rarchií, o -zanášení politických tendencí do školy pod
roaškou náboženství, proti každému pokasu o ničení
neodvislosti učitelstva atd... ..“

Smutný tento článek svědčí, že vedoucí kraby
naší protináboženské organisace učitelské dávají se
příliš atrhovati svým individuelním nepřátelským ata
noviskem protináboženským, nevceňajíce s dosti jaeným
rozhledem, kde fanatismus stává se směšným kreti
nismem. Známo jest, že původci „Svobodné školy“ jsou
židoveko-zednářské kruhy vídeňské, které těžko ne
souce sílu a převahu uvědomělého křesťanského lidu
a neohrožené intelligence vídeňské, chápají se všech
možných pro-tředků, aby staly se zase pány Vídně.
Při ustavující schůzi „Svobodné školy“ byly dvě tře
tiny židů. Znajíce odpor jejich proti Kristu a jeho
olrkvi s touhu jejich, aby zničením náboženství v lidu
křesťanském zničili i mravní jeho elu a snáze ho
porobili — nedivíme se, fe duli podoět ke epolku,
jenž boj proti náboženatví (proti klerikalirmu ve škole)
učinil si předním svým úkolem. Jest 83 však diviti,
če orgán, jenž nazývá se věstuíkem zemekého ústřed
ního spolku jednot učitelských v králuvatví Českém,
může přinésti úvodník, v němž pln nadšení padá na
tvář před židorsko zednářským portálem „Svobodné
Školy“. Již i takové pilulky se snesou.

Čech zpívá:
„Jdeme-li jen k témuž cíli,

vznět-li stejný srdcem chví,
však se najdem v pravou chvíli

pod jedimou korouhví — — —
Kdo dnes bojuje proti náboženství ve výchově

školní a pro vyloučení náboženství ze školy, staví so
do řad těch, kteří ještě nikdy se neosvědčili býti pří
znivci křesťanského lida. Jest nepochybno, še podob
né sympathie, jaké projevil C. Učitel šidovsko
sednářské „Svobodné škole“ vídeňské,přispějí značně
k tomu, aby ac ještě více vyjasnilo v hlavách nejen
našeho lidu,nýbrá Vnaší tutelligence.

Některá hesla mění se ve velikou frási, jakmile
stanou se buď živností lidí zištných nebo fixní ideou
lidí omezených. Jako dnes mezi katolickou inteligencí
jest veliký počet těch, kteří přejí moderním požadav
kům školy a důstojnému postavení ačitelstva, jakéhož
vyžaduje výchora národa těšce bojujícího za práva
svá národní — tak opět mezi lidem i intelligencí jest
jiš dnes mnoho těch, kteří jasně poznávají bezpřed
mětnost fanatického protináboženského boje národně
i demokraticko-socislně pokrokové strany, která smoc
nila se vodení nočitelskéorgauisace. Jest jisto, že toto
vědomí vniká do dirších krabů l Vůdcové byli opojení
svou velikostí, příliš brzo ukázali své karty — a národ
ještě nebyl tak daleko, aby s nimi volal: „Pryč a ná
boženstvím!“ A také nikdy volati nebude, poněvadž
instinktivně cítí, še by to byl jeho hrob.

Zajímavý jest posudek, který vydal o beznábo
ženské škole zoámý Jules Simon. Původně byl hor
livým zastancem skoly beznábodeneké, ale později
přišel k jinému náhledu, jak ovědčí článek, který vyšel
V časopise Figaro. Článek má nápis „La reforme sco
laire“ a zní takto: „Žádný národ nemůše ujítí
trestu, vypusuje-h po léta myšlénku na Boha se
svého školního vyučování. Vím nice, že vláda nábo
ženství nerybubile, ale vyloučila je se školy, odutr
čile, ukryla. Nejdříve vyhnala se škol řeholníky, pak
vybnala kočze a konečně odstranila ze škol i nábo
denské kniby. Nalezený v pultě katechisemas platil sa
důkaz proti učiteli. Kříže, ješ zdobily avětnice školní,
byly prohlášeny sa nepotřebné školní nářadí a byly
ua vozech odvezeny pryč. Téš se síní soudních a po

dobně i z nemocnic byly kříše odstraněny. Jistí
městští radové (v Paříši) povadovali to za svou po
vinnost prohlíšeti školní knibovny a odstraňovati z nick
knihy, v nichš bylo obsaženo jméno Boží. Pakli na
vrbl některý člen sněmovny, jehož svědomí se hnulo,
aby na první místo programa pro počátečné vynčo
vání postavena byla láska k Bohu a láska k vlasti,
tu naň bylo pokříkováno: „K jakému Bohau?* — To
pak mělo znamenati: Není šádného Boha! — nebo

sepoň: Není žádného Boha, jehož br ee měly dětiučit znát. — Uprostřed tohoto boje, který jeden mi
nistr nazval velikým, vešlo ve zvyk rčení: „Ni Dieu,
ni maitre“, kteréž mohlo poučiti dachy o následcích
tobo, co bylo podnikáno. I tenkráte bylo uznáváno, že
vyučování bez ání nemá šádné ccny; ale
čím pak jest vychovávání bez Boha? Já stavím roz
hodně kněse na stranu učitele a mutky, ne jako
bych chtěl míti snad nějaké státní nábošenství nebo
vládu církte — já šádám pouze pro nábočenství
úctu a volnost; já šádám pro víru v Boha pouse
právo občanské. Každý nechť smí Boba vzývati volně
podle víry otců svých Já aspeň nemohu zapomenonti,
že Francie právě v době oné, kdy proti všam církvím
byl veden avláště pradký boj, v čsla svých zákonů
postavila jméno Boží. Jelikož se jedná nyní o to, aby
duch Francie opětné byl oživen, nebudiž proto zapo
mínáno na důležitou sílu vychovatelskou. Vedle ro
dimy, kteráž jest pramenem všech velkých citů, jsou
ještě síly dvě, ješ Cousima Thters nazvali sestrami
nesmrtelnými : „Nábošenstvía filosofie!“ Vychovávání
nÁrode musí ae opírat o autorita. Sama příroda určila
maže k tomu, by diskutoval, díté pak aby věřilo —
Zlělati zákon o vychování jest mnohem těžší nežli
zdělati zákon o tisku. Protináboženské nauky, které
nyní ve Francii pozbývají půdy, bývají ještě vášnivé
bájeny lidmi, kteří ee považují za nokrcčilé, kteří jsou
však přece jenom zpátečníky, V tom věra není žádná
příčina, proč bychom nesměli proti všeho drubu ni
hilistům a anarchistům postaviti hráze takové, jež by
těmto nebylo možno přeskočiti. Velká většina oněch
nešťastníků, jichž se za příčinou posledních atentárů
zmocnila ruka spravedlnosti, jsou mladí lidé, kteří
byli vychování v době, kdy byl obraz Boží všude za
střen. Tím jen dáno hrozné poučení: kéž by mn bylo
rozaměno. Vychorání dělá člověka a čtovák náradil“

Uredená slova Jales Simonova jsou dokladem,
že škola bez náboženství ztrácí pod sebon pevný zá
klad vychování. Vychovatelům platí slova učitele uči
telův: „Beze mne nemůžete ničeho činiti '“

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové dne 3. června 106 1

bi pbeniceK 18-60—1640, tita K 1350—1800, j+óme
ne K 11"20—00'00,ovsa K 780—840, prosaK24-00
—0000, rikre K 1900—0000, brachu K 2600
—2800, čočky K 34:00-40:00, jahel K27 00—00-00, krap
K 2000—3600, bramborů K 540—000, jetelového
semene Červeného K 100000—00'00, jetelového semene
bílého K 00-00—00 00, růžáku K00 00—0000, máku
K 38'00—36:00, lněného semene K 20)00 - 0000, 1
kg žitných otrab K 14:00—00 00, 100 kg pšen. otrub
K 1850—00'00, © kg másla K 240—000, t kg sádla
vepřového K 180 -0'00, 1 kg tvarobn K 036—000,
1 vejce K 0'07—0'00, 1 kopa zelí 00:00 —00 00, 1 kopa
petržele K 09*00—0000, 1 kopa kapusty K 4*40—600,
U hl ojbule K 11:00—15'00, 1 kopa drob. zeleniny K
100—4'00, 1 pytel mrkve K 5650—700, 1 g cerele
00 00—0'0, 1 kopa saláta 2-70—300, 1 bl jablek 1300.
—16 00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 3. měs. června 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 164, žita 188, ječmene 4, ovsa.
168, prosa 0, vikve 0, brachu —, čočky —,
máku 16, jahel 8, krup —, jetelového semínka —,
lněného semene 4. 3%.)Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 10 kop, cibule 24 hi, drobné zeleniny
174 kop, mrkve 11 pytlů, okurek 3 kopy, brambor
186 hl, salátu 92 kop. 8) Ovoce: jablek O bl..
4) Drobného dobytka: vepřů 4 kusy, podsvinčat 639
kusů, kůzlat 8 kusů.

Listárna redakce.
Některé zprávy až příště.

Do Hrades Králové a okoli!

Dovoluji si velectěnému P T. obecensti uctivě
osnámiti, že

závod cukrářský
v Hradci Králové,

na Velké podsíni čísle 140.,

po svém zesnulém manželu ve stejném rozsahu a beze
změny dále sama povedu a prosím, by mně v neštěstí mém
vášenými příznivci zeanulého mého maniela vzácná přízeň
sachorána byla.

Vynasnažím se, abych vzornou, pečlivou obalubou

a dobrým sbožím, kterým závod náš vždy k on veškerau posavradní přízeň 6i udržela a tuto dle možnorti
i rosmnožila.

V hluboké úctě

A.Šejmohy vdova,
závod cukrářský v Eradei Králové,

Velká podsíň, č. 140.

Právě vyšlo ©čísloČesovýchÚvah

Omanželství.
K úvaze podává Prokop Zeletěl.

Stran 32. UN MY- Cena © hal.
Objednávky vyřídí administ. „Čas Úvah“ v Hradci Král.



Akciový kapitál K 2,000.000

Záložní úvěrní Úslat V APRŮOKPÁLOVÉ,-1:37:77 eoe—
PRE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knižky 49, — Na poklad. poukázky s 380tidenní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého.

Úvěry všeho drahu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —

Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů —Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohy na uložené zboží.

© v

2 let 3 vydání. Ce Ibého díla (3díl 6 korun.
d E ký c. a k. dvornífotografNakladatel E. PROMHBERGEEKR v Olomouci.

Lze dostat! též v každém řádném knihkopecíví. . , ,7 vHradciKrálové
Adalbertinum,(SS)(ES)(ES) NS

f PGA AMMAY ENY r7 6x j doporučujesvůjnejmodernějizařízenýatelier
k vypracovánípodobizen v každévelikosti
v provedení nejumělejším.

© Varhany © Přirozsáhlémzařízenívypravujefirma
5 L s tableaux pro p. t. pánystudnjící v praco“+ : ání nejlepší hi ách k ev

osvědčenýchsoustav kuželových i pneumatických do- nějšíchProdej totografických aparátů
poručuje v levných cevách a provádí i opravy pro pány amatéry v cenáchtovárních jskoki

Německéhooriginálu prodáno dosud 30.000 výtisků. Celkem vyšlo Le F [ Á H ANS

1“ v 8 jazycích.Českyv překladuprof.Frant.Kalvodyvyšlaběhem JE m a . j

Svatební skupiny, - Tableaux,

v kopírovánía vyvoláv.filmůa desek.

Bed. Cápek, ba čistého loje Znětšenía doformátu80x50stavitel varhan a harmonií v Poličce. , ose centime

Závod založen roku 1874, jesí nejlepší druh mýdla ku praní, pazagodné dary při mírných cenách při
— Nepůsobížíravě na prádlo aneb jiné látky, které příležitosti.

čistěnybýti mají. Patemtované divotvorné s
—=( mýdlonezapáchá. V řadě prvních

Patentní divotvorné mýdlo jest čisticí evropských závodů.
prostředek nejlepšího a neškodného drubu, kou

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
Každá hospudyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, viny, hedvábí atd. jednou kostkou divo

tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem nejjemnějšíje výtečnáaroma,čístsínežby chemickyčístěnbyl. Ká va 5 kg.
umělecký závod 80z ) Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

obařský a řesbářský.© | „ydla, bezlouhu(louhškodí)k upotřebenía může Surová: 9 Pp Pražená:
Pisárna a dilny na Letné čisto 6t2—vu. | |“ 12ž17 74ce obřičej,pro koupela Eholeníužívati.| pyzrhon,jemná . . 12—| Perlová,jemná . - 15—

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30 Prodejní kancelář: Jamaica,velejemná. 12-50| Liberia,obrovská . 16—Scemanic, zvl. chut. 13—

PRAHA Karlín 331. Onatemala,velejem.13-20 Směsi:Zlatá Java, velejem. 14—| Kavárenská, velej. . 1675
Portorico, spec. Piz. 15-— Pařížská, specialita. 1776
Ceylon, výtečná. . 17-- | Pražaká, výtečná —.1970
Menados, specialita. 17-—| Čaj, jak příbal40,60,80 h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Přímýdovoza velkopražírna. Posuďte!

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křišové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatel

spovědníce, Břčštlny, konsoly, , lustry, pul.
tiky ke dle ne Kostelů,řezanér mcena obrasy,premie, fotografie a diplomy j nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.
Veledůstojnému duchovenstvu

dovoloji si nabídnouti svůj hojně zásobený
> O$*skladi

obrásku svatůd
Chemické ———

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

aagn970046 B0$i160DÁNOPOŮCD.DYH0NDOuONOHODADUANOVOH8.0000 NPVB <d--Dngnýný etape]

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, (aréře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

k nastávajícímu svatodušnímu období,

úidění a Darvení Šatů ž Upomínkuna, sv,přijímán
1 jakýchkoliv látek a jiné druby za velice mírné ceny.

-Co nejdokomaleji alevně "provádí ve svém odbor.
Obrázky nejmodernějšího stylu bodící se

ústavn
za dárky k různým příležitostem.

JAN MACH Do vážené přízně odporočuje se v hluboké úctě

na Nábřežív Hradci Králové důmp. Rosy.

JOSEF PACÁK,
majitel akladu obrásků

v Hradol Králové, Tomkova ulice.

ve velkém výběru — pouze

Jarní a letní novotiny dobrýchjakostídoporučuje
Obchodní dům se sukny W. J. ŠPALEK, Hradec Králové,

východočeské nakladatelstvi
knihk tví.

4 B. k, LOL: Al, 9 prýnárodnečeskéhsororovjchodě
Telefon č.7. JK Pošt spořit č. BOZIGI.JÉ Založeno roku (862. JE Psací stroj.



EPodělskování.
Hluboce dojati nesčetnýmí v pravdě přátelskými projevy

upřímné účasti, jíž dostalo se nám a nejbližším příbuzným
našim jednak ústně, jednak písemnými a telegrafickými
projevy, darováním skvostných věnců a kytic, nejhojnější
účastí při pohřbu naší nezapomenutelné, milované matky,
sestry, tchýně a babičky

Ludmily Richtrové,
vdovy po obchodníku a měšťanu královéhradeckém,

vzdáváme všem svůj

nejvroucnější, hluboce cítěný dík.
V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 2. Června 1905.

Jménem rodiny
Hanuš a Karel Richter.

Kdo zvykl sl píti kakao, zkus ve
vlastním zájmu novou známku

Jana Hofa
KANDOL-KAKAO

které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž

velmi! lehce 00 stráví.

Kandoí-Kakao
má ještě protl všem ostat
ním druhům kakaa te-roz
hodnou přednost, že je při

nejjemnějšíchuti í m VAmnohemlevnějšía spo- PT
slade

Jezároveňvelměvýživné P) 5)
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Uznaný za sejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska veškerých

kost, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(liálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.—
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboší
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kočáry.oT
Doporučuji velectánýmk majitelům konísvůj velký sklad nových a máloojetých kočárů

všech soustav, jako: elegantní landawery,
polokryté iaetony, faetony bez střechy,

čírky, olgy, bryčky na pérách i bez
péro pro pp. lékaře jednospřežní, polokryté koky s oddélávacími koxzlíky.

Velký výběr nový i málo ooo eopraných
celo- i poloplatovanýc gl chomoutových, jakoži náprsních postrojůna koně; jezdecké ná

činí, jednotlivá sedla a velký sklad přikrývek
na koně za ceny tovární. Takékopuji ojeté ko
čáry, Postroje na koně, jakož j celé ekypáše zahotové.

E "indř,BalzarV JOSEFOVĚ.

Též mám na skladě jednospřežní, zánovní valník
na pérách.

Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

S
s p 0D — => NEO .s,PAN ©
APEXESA B KE)NÝ4 93
9 Veškeré kdekoli vydanéneb oznámené M 3 s

00 (0 Bo-ěDu N78aKNIEYa v
ře hudebniny (82X , =

PaAa časopisy (či
BED | MY“ českéi jinojazyčné= ze
SDZ má stále na akladě a může okamětté JE T
3M dodati w,
R královéhradecké|
BO ka hkupoctrí a antikvariát (Vb

JÁDANA MELIGHÁN
Ň Antikvariat. — Školní knihy.

BRC Psací potřevy. —Zařisování knihoMAN ven. — Velký dopisnic umě
PD: leckých, místu a 8 bojiátě. —

ězy Koupě antikvarních kmih jednot
Paka svých 6 celých knihoven. — Výměna

n knih. — Literaturacestovní, prů
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Příloha
(ZoVěeodborovéhosáraženíkřesť.dělulstva).

- Na tomto světěnení jedinévěcí sbytečné,jen
jestlá ji dovedeme pochopit a kašdá skušenosí bi
votní má svůj výmam, jem dovedeme- k němu
prohlédnout. I bolestné události smad nás skoulejí
a socelují. Saniles: Moudrost šivole

Americký dělník.
Amerika byla a jest dosud mnohému,

zvláště rolníku a dělníku, předmětem jeho
přání, vždyť prý tak snadno stává. se tam-člo
věk boháčem; ve skutečnosti však americký
ráj v mnohém ohledu až příliš upomíná na to
elzavé údolí.

Vratislavský professor dr. Werner Som
bart prostudoval dělnické poměry v Sev. Ame
rice, a o svých zkušenostech přednášel nedávno
v Berlíně, porovnávaje amerického dělníka s ně
meckým. Americký dělník má 8e sice bospc
dářeky lépe než evropský, ale v jiném směru
daleko hůře.

Obydlí amerického dělníka jest mnohem
obsáhlejší než evropského. Celá řada dělnic
kých rodin má byt o Ó pokojích za nájemné
118-4 dollarů t. j. 683 K, což činí asi 158
procent příjmů dělnických. A zařízení bytu
jest tuké nákladnější, cenít se na 100 až 150
dolarů t. j. 493 až 739 K. Dražší jest v Amne
rice i oděv. Rodina vydává ročně za Šatstvo
116 dol. t. j. 666 K. .

Americký dělník vyšivoje 8e docela jinak
než náš. Nejvíce spotřebuje masa, též mnoho
ovoce a cukru, pak chleba a mouky, málo však
zemčat, vajec, mláka a zeleniny, za to hodně
přimasfaje máslem. Dělnická rodina potřebuje
ročně 316-4 kg čerstvého a soleného masa, drů
beže a ryb. Sombart srovnává tu amerického
dělníka 8 německým, jež se částečně hodí i na
naše poměry. Dělnická německá rodina potře
buje ročně jen 112 kg masa, za to průměrně
647 kg zemčat, Američané jen 376 kg. V Nč.
mecku připadá na rodina 91 kg mouky, v Ame
rice 227 kg; Němec spotřebuje ročně másla
20 kg, cukru 31 kg, Američan pak 40 kg másla,
89 kg cukru. Ve spotřebě alkoholických nápojů
jsou však američtí dělníci daleko pozadu za
evropskými. Rodina amer. dělníka vydává na
lihové nápoje ročně průměrně jen 124 dol.
t. j. 61 K, což při celkovém vydání činí pouze
1629. Německý dělník vypije na př. piva šest
až desetkráte více než americký, nemluvě ani
o ostatních líhových nápojích. V pití ovšem
vyznamenávají se leckdes i dělníci ve vlastech
našich.

Americký dělník, maje vysokou mazda,
může si ovšem dopřáti živnější potravy, v prá
zdné chvíli věnuje se i více zábavám a vždě
lání; ale za tyto výhody musí dělník tím tížeji
a úsilněji pracovati, čímž se stává předčasně
ku práci neschopným, starší pak dělník ne
snadno najde zaměstnání. Na př. v ocelárnách
Carnegiových přijímají se dělníci jen do 36 let.
Rovněž i humanitních ústavů a zařízení jest ta
málo, i oobranné socialní zákonodárství jest
nedostatečné. V amerických dolech pracaojena
př. 168.000 dětí u věku pod 14 let a úrazem
v nich postiženy bývají 39, zaměstnaného děl
pictva (v Anglii pouze 1/,). Stávky bývají tu
často potlačovány vojenskou mocí a sobecké
choutky zaměstnavatelů často překračají meze.
Amerika jest sice světem novým, ale vláda
kapitalismu daleko kratěji tam doléhá na pra
cující třídy než ve starém světě, Evropě. Kdo
chce pracovati, najde přece přiměřenější práci
ve vlasti a netřeba mu do Ameriky.

Křesťansko-soolální orýanisace odborová,

Odborové hnotí křesťanského dělnictva
v Německu utěšeně se rozvíjí. Hlavním sídlem
jeho jsou nejprůmyslnější a spolu orbě, za

radnictví, ovocnářství a vinařetví velmi 86
věnojící země Porýnsko a Westfálsko, asi téže

velikosti jako království České. Tytoprovinciesamy dodávají na 160 tisíc členů odborových
svazů křesťanského dělnictva.

V roce 1904 přibylo křesťanským odbo
rovým svazům v ústřední jednotě sdraženým
neobyčejně členů; do konce března letošního
roku rozmnožilo se tu členstva proti lonska
o 95-29/,. Z 25 křest. svazů odborových sdru
ženo nyní v ústředí 18. Nejmohutnější jest
evaz hornický, čítající nyní přes 80 tisíc členů;
za letošní obrovské stávky porarské přibylo
mu 38.280 členů. Svazy dělnictva stavebního
a kovy obrábějícího rozmnožily řady své o více
než 10.000 členů. Celkem počet členů všech
odborových svazů křesťanskýchvzrostl za uply
nulý rok o 71.699; do 1. dabna 1905. jest

v křesťan. odborových jednotách německých
sorganisováno 274.860 dělníků. — Odborové
sdružení německé přijalo loni 1,937-341marek,
vydalo celkem 1,094.643 marek, z čehož 111.995
marek připadlo na orgány tiskové, 133.362
marek na podpory stávkové a výlukové,
úmrtného 60.000 marek, právní ochrany 19.000
marek.

V odborové organisaci křesť. dělnictva
německého klade se dle desítileté zkušenosti
svópomocně podpůrná činnost na místo drahé,
důležitějším shledává se působiště ve hnatí
mzrdovém a ve smlouvách pracovních. Lze
pevně doofati, že i ve Všeodborovém sdružení
křesť.dělnictva pro království České u mavhých
členů zavládne podobný náhled, a že hlavní
účel našeho Sdružení nebudou spatřovati jen
v různých podporách. Zájmu pro odborové
bnutí křesť. dělnictva v Německu valně při
bývá, třeba že v některých svazích činí týdenní
příspěvek 25 až 75 pfeniků t. j. 29—87 hal.
kdežto v našem Sdružení pouze 12—22 hal.
týdně. V Rakousku odborovon organisaci před
stavují především socialní demokraté, odboro
vébo hnatí křesť. dělnictva jako by a nás ani
nebylo; vždyt sama c. k. pracovní rada při
ministerstva obchodu ve statistice dělnického
sdružování řadí všecky odborové spolky do
strany socialně demokratické.

Proto všichni členové našeho Všeodboro
vého sdražení vzbůru! Má-li svět o nás věděti,
nutno nám ze zátiší vystoupiti, zásady své
rozšiřovati. Mravní povinností každé odbočky
a skupiny jest, aby každoročuě získala několik
členů. Soudruhů nám nakloněných jest v kaž
dém místě jistě několik, třeba jen je vhodně
na sebe upozorniti. Příležitosti a času naskytá
se mnohóma dosti a pak má každý pamatovati,
že jen s obětavostí, byťsebe nepatrnější, vzroste
naše milé Sdružení.

II. mezinárodní konference na ochranu
dělnictva

konala se od 8—17. května ve švýcarském
hlavním městě Berno. Na požádání vlády švý
carské repabliky sešlo se ta na padesát zá
stupců evropských průmyslových států. Jediné
Rusko nedalo se zastoupit z evropských vel
mocí. Ke 14 státům zastoupeným v r. 1890 na
konferenci berlínské přibylo letos Ramansko.
Rakousko-Uhersko vyslalo na konferenci 11
zástupců — z toho Šest za Předlitavsko —
nejčetněji ze všech. Rokováno bylo skoro ve
směs důvěrně a to ve dvou odborech. V odboru
pro zákaz práce dělnic v noci asneseno, aby
celkový odpočinek pro dělnice trval nejméně
11 hodin avšak tak, že nutně do něho pojati
dlužno dobu od 10. bodiny před půlnocí do
5. hod. ranní. Ve druhém odboru jednalo se
o škodlivosti žlutého fosforu — proti čemuž
ovšem nikdo nevystoupil — a u-neseno, aby
všeobecně zakázán byl ve výrobě bílý fosfor.
Zástopcové naší říše, jíž se zákaz hlavně tý
kal, vyelovili se beze všeho pro zákaz, uzná-li
jej i hlavní a pro Východní Indii jediný kon
korent Rakouska — na konferenci nezastou
pené Japonsko. Na této říši tedy jest, aby i
z rakoaské výroby zápalek odstraněna byla fosfu
rová zhouba. Konečnéschválení této úmlavy po
necháno ovšem jednotlivým vládám samým.
První tato závazná dohoda mezistátní o zá
konné ochraně dělnictva jest v socialní politice
činem věru velkého významu. Tím socialnímu
pokroku v Evropě svítá nová doba.

Socialní rozhled světový.
Nedávno v Brně a právě také v Blansko

na Moravě docilili kovodělníci zkrácení doby
pracovní na devět hodin a minimální mzdy.

Ve sněmovně praské přijat nový zákon
hornický. Dle něho nesmí se už vozíky za trest
škrtat. Kde je na dolech aspoň 100 horníků,
musí se zříditi dělnické výbory, do nichž se
volí tajně pouze třicetiletí, kteří umějí mě
mecky. Politická činnost agitační výborům ne
zakázána. Pracovní doba nesmí 8e vjezdem a
výstapem prodloužiti o víc jako půl hodiny.
Asi 409, hornictva v Poráří bude tím doba
pracovní snížena.

Ve Francii chystá se předloha o dělnických
ensijních pokladnách, jenže aš napřed vzni
jí neshody mezi výborem a finančním mini

strem.
Ve Švýcarsku bojuje se právě výlukou a

stávkou o ostánovení minimální mzdy.

oh

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 37. května.

Podpora nemoc. udělena Josefu Přibylovi v Nov.
Městě (14) 6 K, Jos. Zajícové ve Smiřicích (14)
6 K, Jalii Teichmanové va Swiřicích (14) 6 K,
Celestině Kaufmanové v Ústí n. O. (14) 6 K.
Frant. Potrlíkovi v Hlinska (7) 6 K; Janu Šíp
kovi ve Lhotce 4 K mimořádná podp.. Jos.
Pockovi v Sašici 38 K stěhov. podp. Přijati
4 členové.

Sehůze 8. června 1905. Podpora
nemoc. udělena: Frant. Šimkovi v Paroíku (14)
6 K, Marii Formánkové v Čáslavi (7) 3 K, Ji
říma Průchovi v Sušici (14) 14 K, Frant. Pe
trlíkovi v Hlinsku (7) 6 K, Dom. Faltusovi
v Kunčici (14) 6 K, Josefa Kasnarovi v Ná
chodě (7) 4:50 K, Josefa Soukalovi v Proseči
(14) 9 K. Příjati 3 členové.

Veřejmá schůze koná se dne 12. t. m.
odpol. v Podmoklanech u Cbotěboře v sále p. K.
Skokana, kde p. var. Astr z Úpice promluví o
odborovém sdružování.

Upozormění. Všecky dopisy sdražení se
týkající adresovány buďtež pouze takto: «šeod
borové sdružení křesť. dělnictva v Hradci Králové.
Dopisy na jednotlivé fankcionáře docházející způ
sobají často průtah ve vyřízení.

Bursa práce. Přijmou 8e: Nalěračský
pomocník (stálá práce); dvě bezdětné rodiny,
obeznalé v práci při hospodář. strojích, u ka
tol. roloíka.— Práci hledají: Sochařa ka
meník přijal by místo buď jako vedoucí nebo
obyč. dělník na jemné práce; týž po několik
let měl samostatný závod sochařský a kame
nický. Starší dělník zahradnický, svobodný,
svědomitý, jenž se vyzná ve Šlechtění stromů,
bledá práci jakož i zámečník; mladý svobodný
dělník přijal by práci, jako posluba nebo po
domek a řádného hospodáře. Hodný, silný
venkovský chlapec přeje si vstoupiti do učení
jakémokoliv řemeslu.

Plenární schůze ústředního výboru
„Všeodborového Sdružení —

křesťan. dělnictva pro království České“
koná se v neděli dne 25. června 1905 o 1. hod.

odpol. v Adalbertinu v Hradci Králové.
PROGRAM:

1. Čtení protokolu poslední plenární schůze.
2. Volba úředníka.
3. Žádost za zřízení odboček v Libšicích a

Krucembarka.

4. Volné návrhy. Jose! Karásek,
sturosta.

Poznámka. Kdyby se nemohl některý
z pp. výborů dostaviti, nechť to včas oznámí,
by mohl býti povolán náhradník.

o

Dopisy.
Z Úplee. Odbočka všeodborového sdražení

křest. dělolctva pořádala dne 21. května veřejnou
spolkovou ecbůzi ve Rtyni, na níž p. Jar. Astr pre
mluvil o národohospodářské sitnsci a o vládní před
loze týkající se starobního, invalidutho pojišťování
dělnictva. Promluviv o spolcích hospodářekych a ře
meslnických přešel k organisaci dělnické a trefně
vyložil nynější útisky dělnictva a jeho nesnáze kstá
fi. Tiumočil přání, aby tato předloba vládní byla co
nejdříve ozákoněna A zreformována, aby i dělnictvo
zemědělské v ní pojato bylo. Řeč jeho byla dosti od
přítomných rolníků sledována a se souhlasempřijat.
Ko konci psk přijata následující resoluce: My ehrc=
mářdění účastníci na veřejné apolkové schůzi dne 21.
května 1906 v hostinci p. Cobla v Rtyni žádáme pp.
poslance za zdejší kraj a slovot. posl. Cyr. Stojana
z Moravy, by se všemožně zasadili o uzákonění vláduí
předloby o starobním, invalidním a nemoceuském pc
jišťování dělnictva a žádáme, aby i dělnictvo země
dělaké bylo v pojišťování to pojato.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Lommice mad Pop. Zdejšíkatolická
Jednota pořádalav neděli dne 28. května t. r. člen
skou schůzi, poslední před letními prázdninami. Pan
Josef Kozák, horlivý jednatel našeho spolku, poučil
nás ve pěkné zpracované přednášce o životu a půso
bení císaře Josefa II. Po přednášce se zájmem vyslo
chnuté pobavili nás čilí členové zábavního odboru
sdařile sehranou veselobrou „Pan doktor Kalouš.“
Z činnosti naší Jednoty zaposlední čas zaeluhuje za



jisté také vděčné smínky sbírkapodniknuté Jednotoumesi členy pro vystavění domu Božíhopro Čechy vo
Vídni. Sbírka vynesla 135 K 60 b; přispěli k tomu
velmi mnoho šlecbetné dary firmy pánů Mastných,
kteří darovali 50 K a firmy pp. Hornychů, kteří da
rovali 30 K; ovšem j ostatní členové přispěli štědře.
Všem račiš Pán Bůh odplatiti! — Marianského ajezdu
v Praze hodlá se aúčastniti Šest členů naší Jednoty.
Zdař Bůh!

Z Kutné Hery. 28. t m. konali jeme
četně navštívenou spolkovou sehůzi, při níž před
nesl vp. Jiří Sahula o potřebě katolických spolků.
Pádnými doklady poukázal na to, že a katolíkem
na muobých místech v jeho vlastní domácnosti
zachází se jako 8 psancem a vyděděncem; uvedl
některé do očí bijící příklady násilnické troufa
losti našich protivníků; upozornil, jaké probnané
a podvodné brožury se tisknou na potupu kato
lictva, aniž by takové řádění naše intelligence
mužně zakřikla. Nemajíce skoro nikde zastance,
musíme bájiti aspoň sami Ččesť svého jména a
Svatováclavského dědictví. Řeč vyslechnuta 8 ve
likým zájmem. Pak ještě řečník dokázal, že se
za jméno katolíků pranic styděti nemusíme; vždyť
právě za vlády nejkatoličtějšího krále Karla Iv.
imponovala naše země kulturou, politickou mo
butností a bobatstvím nejvíce. Právě tehdy jméno
Čecha i v říši Německé vyslovováno s úctou nej
větší. — Pak ještě pan předseda Bartůněk při
pojil jadraý doslov, který přijat 8 nadšeným gou
blasem. Potěšilo nás, že k přednášce dostavili se
i někteří bratří ze sousedního Sedlce. Dej Bůb
zdaru dalšímu rozvoji našeho křesťanského epolku!

Ze Sedlee. Po schůzi katolické jednoty
v Kutné Hoře sešli se naši členové v značném
počtu po páté bodině k vyslechnutí přednášky vp.
J. Sabuly z Hradce Králové. S potěšením uvítali
jsme ve svém středu větší počet křesťanských 80
ciálů z Kutná Hory. Řečník poukazoval v před
nášce své na nutnou potřebu katolické organisace.
Katolíci jsou stále pronásledováni výsměšky, ať
již dělají, co dělají. Nebudou míti pokoje, i kdyby
si nechali všecko líbiti, pokud jméno katolíků po
drží. Kuráž protivníků proti nám roste proto, že
nečelí jejich zlobě pevná organisace. I do obra —

okud dříme — troufá si kopnouti ledakdos. Pro
uďme se z dřímoty, postavme proti orgauisacím

protikřesťanským pevnou organisaci vlastní a pak
si jistě vynutíme respekt a šetrnější poměr ke ka
tolictvu a jeho přesvědčení. Po chvíli ještě řečník
šíře vyložil, jak velikým a nenabraditelným po
kladem jest pro každého člověka svatá víra. Tato
víru hájiti musíme k vůli blabu svému i těch,
kteří po nás budou. Všecka slova řečníkova vy
slechnnta 8 nadšeným zájmem. Tedy jen statně
vpřed na draze započaté! Ušlechtilým snahám dá
požebnání Bůh sám!

Z Červ. Peček. Křesťansko-katolickývadě

lávací a podpora spolek „Svornost“ se sídlemv Červených Pečkách konati bude v pondělí Svato
dušní dne 12. června t. r. o 4. hodině odpol. měsíční
spolkovou schůzi ve spolkových místnostech v hos
tinci p. J. Kachaře, na níž veledp. Th. Dr. František
Reyl, ředitel Borromea a professor bohosloví v Hradci
Králové promlnví „O moderní zbraní katolíků“. I ne
členům vstup volný.

Různé zprávy.
Zrádcovství socialních demokratů.

K nedávné ohromné stávce v kraji rarském v Německu
byli uhlokopové povětšině od social. demokratických
předáků poštvání a i k vytrvalosti vyzývání. Věděliť
tito samozvanci, že ze sebraných podpor může se něco
uloviti, A tak hlavní vůdce socialistický podržel si
ze sebraného podpůrného obnosn na 3000 marek; a
ostatní vůdcové následovali ho v této věci a pak
uprchli. Veškerá podpora činila 121.760 marek. Děl
nictvo si nyní vysvětluje, proč se jim dostalo tak no
patrné podpory, když velká část peněz zmirola v ka
psách nenasytných vůdců. — Také za stávky v Litiji
v Kraňsku odbalili socialní demokraté své nitro. Děl
níci v jedné tamní továrně donuceni ku stávce pro
neslušné nakládání a ukládání velkých pokut. Vedení
stávky ujali se social. demokraté a vůdcové jich hro
zili majiteli, že musí přijmouti všecky podmínky děl
nictva, Ale najednou tito vůdcové obrátili, radíce
dělníkům k bezvýminečnému vstoupení do práce. Pa
trně přijali socialní demokraté řádné výpalné, jak to
učinili při boykotu některých pivovarů, které zdražily
pivo a vykoupily se od boykotu peněgi. Proto pozor
na socialně demokratické zásadyl

Socialní demokraté v praxi. Upo
travního spolku lipsko-plagvrického vypukla stávka
stavebních dělníků, protože organisovaní dělníci ne
dostávali ujednané mzdy. — V drážďanekém potravním
spolku, jenž za oběhu 6 milionů marek docílil 8%,
dividendy, žádali zřízenci závodu za pensi, Ale social.
demokratičtí prácedárcové odpověděli žadatelům: My
nemáme pense, naši zřízenci nepotřebují teké. — Vedou
cím záleží hlavné na zvýšení dividend, na obohacení
se; co na to pracující bratří jejich v učení 80
cial. demokratic nemají pak, kde by v stáří hlavu
sklonili. Tak provádějí social. demokraté avé učení,

Rieger a dělmietve. Dle Čerrinkových
Vzpomínek na F. L. Riegra ve Vlčkově Oavětě povo
láno na velkostatek Riegrův do Malče na okopání
řepy několik set dělníků z okolí Borové, Slavětína a
Bělé chudého to kraje u Chotěboře. Dělníci tito, jimě
domácí dělníci přezdívali „povatalci“, především se
sešli, aby dostali jisti. Větší díl těchto ubohých lidí

povašoval tehdy kus domácího, dobřepřipravenéhochleba sa pravou pochoutku. Za tímto lidem dovážen

na pole chléb a polévkave zvláštních dřevěných ná
dobách. Kašdý obdržel Mliaěný hrnek na po
lévku. O kořalce arci nebylo feči. Tovše tehda Riegra
neobyčejně zajímalo, rád v rachu a šamo lidí 
mínal na starosti a neutěšené boje živote veřejného,
a kterými stále musel zápasiti mimo Maleč. Zde s ú
častí uvažoval a vykládal o spůsobu stravování děl
níků, a jak by se to mělo prováděti. Chodíval se do
Hranic přesvědčit, jak se pro dělníky vaří, zkoumal
„jídelní lístek“, a sám pončoval kuchařky, jakými

pnadamí má ee slepšíti chuť neb vydatnost krmě.ahodil-li se k obědu nebo k večeři dělníků, vypra
voval doma s pravým potěšením, jak jim chutnalo.

Pražský jesuita a car Petr Veli
ký L „Car Petr Veliký po celý týden zdržel se r.
1697 ve hlavním městé českém, kdež vyslanectvo ra
ské v předním hostinci Pražském „v lázni“ sestoupilo
a též car Petr ve svém inkognito temže se ubytoval.
Ojtod konal časté procházky po městé a navštívil
veškeré vynikající ústavy a budovy, neméně také čet
né chrámy katolické, ač sám víře pravcelavné co Dej
borlivěji byl oddán. V kostele ev. Klimenta slyšel
če.ké kázání proslulého jesnity P. Fridricha Wolfa,
které naň blaboký dojem učinilo, jakož vůbec zřízení
řádu tovaryšstva Ježíšova, jeož měl taktéž správa
autokratickou s podmínkou slepé poslušnosti, a Petra
Velikého zvláštní oblib. ualézalo, tak že se rektora
kolleje Klementinské tázal, „nebylo-li by možno, aby
mu jesnité zvláštní řecký odbor řádu avého výhradně
pro Hasko zřídili“ Pátera Wolfa si car pro český
jebo hovor tak tamiloval, že sí ho od rektora za
průvodčího ma cestě do Vídně vyžádal, v Čemž mu
ovšem bylo vybověno. Vůbec jej těšilo v Praze nada
vše jiné, že se s lidem Českým v ruské řeči snadno
mobl domluviti, tak že po celou tu dobu zde jen
česky neb latinaky hovořil . ... Ve společnosti P.
Wolfa nastoupil car Petr po oěkolikadeuním pobytu
svém v hlavním městě českém další cestu do Vídně.
Nu všech cestách těchto provázel jej Pražský jesnita,
který v den ev. Petra a Pavla v universitním kostele
ve Vídni před carem kázati musil a to v řeči České,
kterou s ním nenstálo hovořil, což ovšem v německé
Vídni velké p.divení vzbuzovalo, sle ve dvorních
kruzích vážnost jazyka českého zvýšilo, když jím pa
novník tak velké říše s oblibou hovořil. 8 páterem
Wolf.m podnikal výlety do Badena a Prešpurku atd“,
(VI. Zap. Č. Kr. 983.)

(20) Historický koutek. Podtímtozáblavím
budeme aveřejňovati zajímavé historické drobnosti na
obranu katolictva. Problašnjeme, še nechceme proti
jiuověrcům Šštváti, ale že oznáváme za vhodné proti
překracování historie katolictvo bistorickou pravdou
hájiti. Stalo se módou, kterou i naše intelligence ne
možně trpí, že se líčí katolíci povšechně jako nešle
cbetníci, jako nejhorší násilníci, ano jako mravní vy
vrbelové; za to jinověrce pokladá naše veřejnost dle
staré šablony vůbec za trpělivé, mačednické beránky,
za lidi velice pokrokové, kteří do umdlení za pokrok
zápasili „proti římské tmě“. Macbar, usvědčen jsa
se lží proti katolickéma knězi, ulehčil vi násilnickým
návrhem, že prý by se měli katolíci postaviti mimo
zákon jako zvéř a do nich by se mělo kopnoat. Po
dobně psali a píší i jiué „pokrokové“ kapacity. Po
kud česká intelligence mužně proti takovým „sása
dám“ nevystoupí, pokud spravedlivě nebude posuzo=
vati katolíky i jinověrce, dotad naše citáty z historie
nebudou sajisté zbytečny. — Vybíráme nyní některá
místu se ZapovyČeskomoravské kroniky, o níž sotva
kdo může říci, že by páchla „klorikalismem“. —
Slechetnost a spášelivost evangelíků,
„(Za vpádu luteránských Sasů do Čech roku 1631.)
Ewigranti (čeští nekatolíci) po příkladě Thurna a
jiných zmocnili ae různých domů v Praze a metili
se aa nich i na majitelích sa předešlá příkoří. Ze
jména domům osob z doby katolické protireformace
nenáviděných vedlo se zle; tak ku př. úploě rosbo=
řen dům Filipa Fabricis, Přibíka Jenfška z Újezda,
knibtiskaře Jiříka Adama Byliny, kterýž sloužil ja
kožto vojenský komisař u císaře a j. Hofkirch (lute
ránský plukovník) naproti tomu (když totiš kvardian
kapocínský P. Alexiue, jenž „před zkázou od vojínů
saských- uhájil domy kardinálů Harracha a Ditrich
Šteina“ „ospořádal na Velký pátek slavné processí
mrekačů k upomínce smrti Spasitelovy, k němuž
eběblo se mnoho set lidu katolického i protestant
ského“) nařídil, že nesmí se na Zelený čtvrtek Boží
broby stavěti a rovněš nedovolil odbývati jakékoliv
ceremonie církevní v tyto dni u katolíků obvyklé“,
Saští vojáci P. Alexiovi —= když šel z Malé Strany
do katolického gymnasia na Steré Město — láli a
také ho i několikráte sbili“. (VI 784. 786) —
Jesnitská snášolivout „S progloloaukaplí
Betlemskou stala so ta změna, že byla roku 1661
s kollejí Nazarenskou od university Pražské jesnitům
za 32.000 zl. prodána. Ti byli tak šetrní, že tam
všecky náhrobní kameny proslolých utrakvistův če
ských ponechali“. (VI. 948.)

Nová óra v katolické šurnalistice.
Literární kritik v „Bí). Praporu“ stěžuje si, že pole
mika katolických listů nebývá vědy věcná, opravdivá
i vážná. Každá stránka „Čecha“, „Stráže“ i „Obnovy“
to prý dokazuje. Proč nevedl důkazu ze svého časo
pisu, je vskutku nepochopitelno, protože se p. kritik
vzdal dobrovolněfakta, jenž by měl přesvědčivědů
kaznou sílu. Snad podlehl osadu obyčejných omrtel
níků, že se před cizím prahem nejlépe mete. Kritická
studie nesnámého končí větou: „Čech“ a jeho sou
rozenci“ vrhnou s0 sase na tento článek jako byeny.“
Není pochyby, že povstal v katolickém táboře nový
muž, jehož stylisace bude po dlouhá léta vzorem
ušlechtilé a vyškolené polemiky. —- Jen tak mimo
chodem připomínáme, še nás došel v neděli list jed

noho horlivého modernisty, v němě mieo jiné pronáší
tento úeudek: „Líbí oo mi Váš list, že je psán tónem
tak solidním a omfřlivým“. Taková je kritika muže,
který opravdu „Obnovu“ sná a pilně ji čte.

Marianský kongres v Praze. Ačkoli
čas jiš velmi pokročil, docházejí nicméně nové a
vědy četoější přihlášky, a to jak o legitimace tak
i o poukázky nu byty. Legitimací vydáno dosud
na 0000, spolkům i jednotlivoům. Není již o tom
žádné pochyby, že sjezd bude imposantním pro
jevem českých kutolíků. Spolků kat. přihlásilo se
do 4. t. m. 63, a to i s 30 ba DOti delegáty, a
dosud účast svou četně ohlašují. Ti P. T. účast
níci, kteří obdrželi poukázky na ubytování v býv.
Sv. Václavské záložně, mohou tam již od soboty
(10. t. m.) bydliti; tamtéž mohou dostati snídaně,
obědy atd. sa levný obnos. Kongres bude míti
ráz velice elavnostní. Dostaví se zástupci ze všech
diecésí i účastníci zahraniční, zejména i s Vídně.
Pozdravy připouštějí se však jen za větší sku
piny a korporace, a to pouze ve schůzi zahajo
vací. Veliký sbor pořadatelů bude pečovati o udr
žení pořádku a o vzorný průběh veškerého jednání
sjezdového vůbec. Budou učiněna rozsáhlá bezpeč
nostní opatření, bude postaráno i o okamžitou po
moc lékařskou. Mariaoský almanach jest dotištěn
a lse jej již objednati. P. T. účastníci Marianského
kongresu 8e vybízejí, aby věnovali co největší
zájem sjezdům odborových skupin spolkových („den
katol. epolků“) 12. č. odpol.; obírajíť se důleži
tými praktickými otázkami časovými a jsou to
vlastně kongresy menších rozměrů s vlastním po
drobným jednacím řádem. V kanceláři kongresu
Fraha-IL. 200 úřaduje se dop. od 9 do 12, odp.
od 3 do 6.

O Časových Úvahách píše Brněnský
„Obzor“: „K brošurkovým sbírkám, ješ vytkly si za
účel, pončovati veřejnost českou o časových otázkách,

přidražíly se před osmi roky „Časové Úvaby“, ježvycházejí odté doby měsíčně v sešitech o nejméně
33 stranách (po 8 b) a přinesly tadíž v době té jiš
slušnou fadu prací, a to prací z velké části velmi
důkladných; není proto divu, že sbírka tato těší se
veliké oblibé, tak že většina brošur, ač některé uve
řejněny ve dvou i třech vydáních v mnoha tisících
výtisků, úplně jest rozebránal Je to potěšitelným
sjevem, že v době, kdy nepřátelé naši zaplavují všecko
spisky plnými lži, potupy a hany na církev Kristovu,
ano spolčují se s úblavními odpůrci drahé naší vlasti
(na p. hlasatelé hesla: „Pryč od Říma“ ovangoličtí
pastoři o slavnosti Husově v Praze... .), lid náš po
učován jest brošarami vše do pravého světla stavícími,
jaké šíří i „Časové Úrahy“. Kéž by jen sbírka tato
všade došla zasloušilého rozšíření, zvláště když po
dobná jí, t.j. „Slovapravdy“ zatím na Čas zastavena|
Měsíčník tento jest velice laciný — atojíť celoročně
(i s poštovní zásilkou) pouze 1 K, na čtyry výtisky
dává se jeden zdarma, ba při hromadných objednáv
kách poskytuje se až padesát procent slevy! Naše ode
bírejme sami a doporačajme všude „Časové Úvahy“,
by lid náš jimi o důležitých otáskách časových byl
správně poučen a proti nástrahám, útokům a lším
s tábora nepřátelskéhovčas ozbrojenl“ — K tomato
referátu dodáváme, de „Časové Úvahy“ vycházejí
v Hradci Králové redakcí Dr. Fr. Reyla.

© maších slavících. Na 150druhůptactva
čítáme mezi pěvce. Ale přece každý pěvec neumí pěkně
zpívati. Mezi opravdové póvce náležejí po většiné pě
nice a mezi těmi králem pěnic a pěvců vůbec jest
slavík obecný. Úbor slavíkův je šedě rezavý; z pěnio
je nejsilnější. K nám přichází ke konci dubna a o
pouští kraje naše na počátku srpna. Přichází i odlétá
v noci. Miluje pouzeteplé roviny, kde je hojnost
křovin a vody. Vyššímpolobám se naprosto vyhýbá.
V Polabinách je dosti hojný. Pro krátký pobyt v našich
končinách můžeme o něm říci, še je pouze u nás jar
ním hostem. Hoísdo své staví zcela nísko, ale velmi
opatrně v rossochách křovin. Největší jeho nepřítel
jest necitelný člověk, lasice, ješek a kočka. Od nás
zalétá slavík do Afriky, zvláště do Egypta. Slavičím

eldoradem jeou zelené stráně Sičry Moreny ve Apaně:lích. Vypravuje se o slavíku, že je pták až hloupě
svědavý a že ihned zapadá tem, kde viděl člověka na
semi něco kutiti, tím prý také lehko se dá polapiti
na Červa anebo na studánku. To bude asi jen lichá
pověst. Slavík je obezřetný a plachý pták. Kde vidí
přízeň lidskou, tem ovšem odpadá všecka plachost
jeho. Hlad a nouze přivádí jej nejvíce do osidel čihařů.
Po Čechách jest ještě mnobo tajných čihařů, kteří chytají
tyto vzácné ptáky a prodávají je sa drahý peníz do
ciziny. Máme sice proti tomu sákon, ale... . Slyšeli
jste zpívat slavíka? Zpěv slavičí je úchvatný a plný

ivného kousla. Protose slavík nazývá také ptákem
úsníků. Mohutný Ikavý tón slavíka sasníva nejvíce

pozdě večer a v časných hodinách ranních, leč i za
dne zpívá hlučně. Kdo slyšel slavíka jednou pěti v celé
kráse a síle jeho, tomu nikdy kouslo toho zpěvu ne
vymizí s paměti. Žádná slova, šádné svuky nástroje
nejsou s to vyjádřiti píseň alavičí. ný koncert aa
světě nedovede citlivou duši lidskou tak rosechvěti a
unésti, jako ohnivá noctarna slavičí. Slavík zpěvem
svým dovede vniknonti aš do nejhlubších zábybů duše
lidské. Prozřetelnost velikého Tvůrce mloví tu něž
ným hrdlem ptačím aš do dna duše. I otrlý člověk
sachvěje sa v blubinách duše své zvláštním nesnámým
pocitem při naslouchání spěva slavičímu za vlašné
noci májové. Slavík so šiví nejvíce měkkými larvami
brouků, jež se líhnou v zahnívajícím listí čili ve stlaní.
Kde se toto nerozumně sebrabe aš do mrvy, tam není
míete pro slavíky. Tak to provedli také v městském
parku v Pardabicích, kde kašdý rok bylo vědy hojnost
slavíků. Letos park důkladně vymetli a proto nepři
šel ani jediný. Kdo máte lásku k přírodě, chraňte

tyto vzácné ptáky aposkytajte jim přílešitost, aby siu vás salíbili a nevybazujte všecko stlaní ze zahrad
a parků! To je spišírna ptačí! — V tahu objeví se
ne čas u nás i slavík uberský. I tento umí krásně
Epívati, ale jeho hlas mluví jen k uchu lidskému,
kdežto hlas slavíka obecného mluví-k srdci. — Oto.



»————————,,
“ Do Hradce Králové

a okolí!

Vlastní výroba tkalcovského zboží,
Uvádím ve všeobecnou známost, že V domě

Šandové v Klicperově ulici č. 263. otevřela
tem filialní závod ve

střížném
a plátěném zboží
a budu míti na skladě všechny druby svých vý
robků, ze kterých si dovoluji některé vyjmenovati:
Kanafasy celopřizné i bavlněné, loket 10,
12, 14, 16, 20, 26 kr, damašky 12 16, 20
30 kr., brillantiny, grádle cichové, sypko
viny (nanginy) 10, 14, 16, 20, 25, 30 kr, jemná
košilová plátna oelopřízná 12, 14, 20, 30,
40 kr., šiffony 8, 10, 12, 14, 16, 18 kr. šir
tinky, šiffony kapnové, plátna slamniková
a matracová, plátna vozová, atlasy na ha
sičské obleky, plátna pro zřízení divadel
a jiné.

Též velký výběr hedvábných sephýrů,
sephýrů obyč. 13, 14, 16, 18, 20 kr, šotyšů

křížových (keprových) látek 12, 14, 16 kr,
sephýry a oxfordy na turistické košile,
hedvábné šátky a šály z lněného batistu,
kapesníky všeho druhu 4, 6, 10, 20, 25,30,
45 kr., kávové soupravy bilé i barevné,
soubory postelové, ubrusy, servity, ruč
niky, běhouny, dečky, milie. Velký sklad
dámského a pánského prádla, piků na
damské noční prádlo a kravat.

GF- Výbavypro nevěsty. "i
Dovoluji si P. T. obecenstvo v jeho vlastním

zájmu upozorniti, že se zde naskytá příležitost
přímo od výrobce nakoupiti a to za velmi levných
konkurenčních cen.

Zvu ctěné obecenstvo ku prohlédnutí mého
závodn v Klicperově ulici č. 263. a prosím, by
mne svojí ct. návštěvou poctilo a doufám pevně,
že jen stálobarevným a dobrým zbožim,
jakož i v pravdě levnými oenami si et.
P T. obecenstvo získám.

O bojnou přízeň pro nový tento závod prosí

Alb. Holý,
vlastní výroba tkalcovského zboží V
Klicperova ulice číslo 263. v domě pí.

(výroba sodovky).

Král.,
ndové

Převzal jsem
elegantní, vším pohodlím opatřenou oblí
benouvýletní
Pře jm |

restauraci © č

CHICAGOŠ
u Hradce Králové. a

Uváděje toto v známost všemu otěnému

čb) obecenstvu zdejšího okolí, ubezpečuji, že 6
jako zkušený odborník obsloužím své příz

=% nivce v každou dobu úpravnými a levnými

pokrmy i výtečnými nápoji.

Čepuji dobře vyleželé pivo s Kelin
ského zámockého pivovaru.

Vkusné a levné aranžování pří
ležitostných hostin.

Znovuzřízená zahrada. — Krytá
rozsáhlá veranda.

O vzácnou přízeň prosí

Karel Miittermiiller,
restauratér.

Maršnerovy šumivé
limonádové bonbony

s chutí citronovou, malinovou, mařínkovou
třešňovou a jahodovou.

První česká akciovd

společnost továren |
na orientalské cu

$ krovinky a čokoládu |

fak na Kr. Vinohradedh,|
7 dříve A. Maršner.|

ven s touto ochrannou známkoujsou nejlepší.|

CPI XCBI KGO XCPI XCB2

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 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 oplátky bez zvýšení cen!

X602 XCEI XCBIXCPI XEBI X

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících,

Technická kancelář nalézá sev Ji

řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

2 První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

ro pány v pondělí, ve
tu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.
OR* Lázněvanovédenně,ji

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

643XCBIXCEI[XICEIXCBIXCBIX CBDXCBIXCBI[X]CBIXCPIXCBIX

ZAZAZAARAADAZADÁSAASADAAZAK

Parní lázně
čtvrtek a v 80

Založeno r. 1860.
w

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohosiužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

věeleiiněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umošňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené 8e stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

ne vykázati čenými ochvalnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalíchů,
monstrancí, ciborií, relikvi

kto ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

ciůkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

) A a a Pč KAZaKaKakajtý AAAVAVAVAVVANAVAVAVAVAVA

Malbu :
kostelů,

malby
dekorační,
facadní |
a treskové

i

provádí přesně dle moderních |

|

(M

p

požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Anionín ČÁLOUÍA,
dekorační malíř

| vwChrasti u Chradimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

VYYYVIVVLYLVIVLIVYLÝYKXLYLVKYXYVVÝVYYVUVÝXI

ZADÁZADZAZAÁZ

AA

KITTY

PAS AAA VAKARA VYVYXYVLYVLYYVYLIY

Piana,

ů též na splátky a výměnu nabízíprvní královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab- i
skóému mostu —————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

o saručeně co nejso

a yte lidnějia nejvkusněji ve vlastních
dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
bti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
ne každou stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a frsnco



F. M. FŮGNER,
dodavatel ©.k. voj. unif. ústavu

v Hradoi 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 zbo

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodnépříležitostnédárky.ij

v nejlepším "ME
OR provedení

Veledůstejnému

: duchovensóvu!
Václav Čálek Au

-O majitel Jan vtaněk, ar dně,

vzorné dílny krejčovské pro pány činů a honů vážní dona
v Němockém Brodě, aklad vevlastnídílně ručně pracovaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelníce, kropen

wí pAtenky, nádob:v a td., všep

lialní 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.

ém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původníintencíajen©ohmíslatíastříbří.Napož hotové

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nablédnotí. Provedení »d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

FRheumatismus. —Dna.

ae Josefoy-Jaroměň.dráhy:
poloha přímoSuchá

u lesa. Vzorná čistota.

IC

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná- Víceneš

lechiae.—Wykloubeniny.

©
Ě

stupce) 100
, odborný umělecký závod pohodlnýchpokojů

o Výbornéretaunce(le
: , ý restaurace (plseň

malbuokenkostelních pojenéčermm
PRAHA-I, ochotněsdělí správa lázní.

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 19
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporačuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

on JE sice 6 se elesnými rámy, sí
a: ( těmi vsasením.

v h

< yedi (6 Veškeré ro očty, aklzzy odbornéKal X LAUJEŘrada be jatně, beze vš závaznosti
pra ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání.<)

Založeno roku 1880.

| Ženské nemoce. Anemie. |

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodi všech
druhů a soustav. Pendlové, hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
tetízky, prsteny, náramky, jokiy
8 j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

23 Solidní obsluha při mírných
, cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin

á ] : " apožádánínašlaTovárna ee jmmásilkynavýběrtéš imasplátky
b — Z . 1843.

na zpracování ovoce, s mřiníom 
pálenkakožskua výrobaHkérů a“ GC u

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.

9 počty zdarma.
Obnuvování oltářů, soch, obrazů a j.a9 c

IU Jos. Tomášek |
ve Vysokém Mýtě,

Pa dříve sávod na nušitkováníovoce, salošený© |
Z r. 1866, nejstarší svéhodruhuv Čechách4 |
by — nabísí —

. koňak, slivovici, borovičku, Jeřebiu
rumy a punše, "ké , * ©
víne, bílé i červené,vine ové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (iampaňské).

Upozorňujemezvlášť n čný a při takovéajakosti velmi
olivoviel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Sirvilé výsledky r.pm. krátké době!
ph:dmĎ, hostel, rheum., loshine,

Lotní sídio.
Lesní park 600.000 m*.

XXI. sez. od 0./U.-20./0. 1005
Snížené ceny obdrží: důstojníci,vojenětí.

úředníci, štábní úředníci a sluhové, semětí úředníci a
sluhové (z Čech, Moravy a Slezska), důst. svět. kněžstvo
(s Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku šelezničních úředníků ve Vídní.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeáské.

Svůj k svému!
Podporujte křesťansk

závod! ý

Kněžské
kolárky,
látky pro Dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bag“ nákrčníky, "US

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

OE*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

Stanislar Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bilým zbožím

v Hradci Králové
čis. 186. Velké náměstí čís. 186.

PŮ =ehoo A A oo dia

Chrámové svíce
voskové< svíčky a obět. před

dle liturgických před- měty pro místapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové < Půoběné, obráskyo
(ceresinové) svíce pro chrámové

lustry,velikonoční svíce
——=— svíce kostelníste

paškaly) = krůpě
Semi e a ranami, arinové,
též krášlené s bo- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| gyjce obětní "MS

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
r Jakoži veškerédooboru

av. přijímání a sr. | Oho ící výrobkydo
biřmováníse stuhami | fuchovnímnejvětší spech
a případnýminápisy, da aj nrod

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiálníaklad:Praha,Str.ViaohradyŠkrétovaukč 2.
Výrobkyvšestr. uznané. Vzorkya cenníky zdarma sfranko.
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Mariánský sjezd v Praze,

(3) Sjezd byl vskatku manifestací velko
lepon. Přes 6000 účastníků pospíšilo z blízka
i z dáli Matce Neposkevrněné vzdáti dětinný
hold. K slavnosti dostavili se četní zástupci
naší šlechty, ba i J.cís. a král. Výs. arcikněžna
Maria Annonciata, též J. Em. nedp. kardinál
arcibiskup Skrbenský, ndp. biskup Dr. Jos.
Doubrava, dále odpp. světící biskupové: magr.
Kalous, Dr. Krásl, Dr. Frind, a mnoho jiných
vynikajících zástupců kněžstva. K manifestační
oslavě Matky Spasitelovy družně spojili 86
katolicky cítící Češi s katolickými Němci.
Vznešené i prosté sdružila v Žofinské dvoraně
svorná, povznášející idea. Tak imposantní kato
lické slavnosti posud v Praze nebylo.

Poukážeme na nejzajímavější body. Prv
níbo dne u večer za předsednictví J. Excel.
dvorního maršálka brab. Karla Nostitze z Rhie
necka dr. Hilgenreiner jménem německé boho
slovecké fakulty v Praze pronesl pozdrav všem;
poukázal na to, že úcta k Panně Marii souvisí
těsně s úctou k jejímu Synu. Řečník vyjádřil

„se též: „Jak jsme ta, přináležíme různým ná
rodům — dnes je tu přílešíťostpodatisi bratrsky
ruce. Na půdě Kristově Jze se shodnonti nejen
v národních, ale i sociálních a veřejných zá
ležitostech — to můžeme říci plně z vroucího
přesvědčení. Vždyť ty nejvyšší ideály společny
jsou všem.“ Tato v pravdě křesťanská slova
přijata od Čechův i Němců s nadšenon po
chvalon. Místopředseda „Jednoty katol. dacho
venstva“ tlamočil pozdrav kačžstva sdraže
ného. Poukázal, že i mocná říše Římská padla
odyvratem od náboženství. Menší národ —jako
je náš — potřebuje k uhájení své existence
tím spíše pevných náboženských zásad a z nich
plynoucí mravnosti. Zdražené koěžstvo chce
konati stráž proti útokům listů a spolků na
největší statky našeho národa. Poukázal na
velikou úctu k Panně Marii v národě českém;
jako české kněžstvo tak i Český líd pojí v jedno
idea Mariánská. Nechť každý pro lásku k své
matce zachová víra svoji čiston. Toť základ
k štěstí národa. Následoval nadšený potlesk.

Jménem německého kněžstva pozdravil
kongres Dr. Schindler. Oblíbený kazatel P.
Rybák T. J., ovítán byv potleskem, tlumočil

FEUILLETON
Za +;Františkem.

Napsal František Jiří Košťál.

Tak bezděky, když se mi dostalo do ruky
»parte« oznamující smrt vysoce důstojného pána
Františka Kribla, čestného konsist. rady, b. vikaře,
osobního děkana, č. občana v Dobrouči a faráře
tamže, tak bezděky jsem si vzpomněl na onoho
faráře v Boušíně na Náchodsku, jak jej líčí A. Ji
rásek v rozlehlém a poutavém díle: »U nás«,
Boušínský farář tak rád říkával »včeličky — du
šičkyl« A náš T zasloužilýhodnostář i duchovní
otec lilu svého František, ach jak milý byl, když
říkával s»dušičkozlatá Je

Ne — nebudiž mi vytýkáno, že jsem svou
. upomínku nadepsal »ža T Františkeme«, že jsem

ač o víc než čtvrtstoletí mledší vynechal v nad
pisu vzpomínky své i příjmí i všechny jeho tak
jím samým zasloužené titule jebu. Ne — nebudiž
mi to vytýkáno — spíše prominuto. Když já
o něm, zvěčnělém mi milém starci, tolikráte a

. tolikráte, než sám jsem měl tu čest jej poznati,
slyšel vše dobré jen jako »0 Františkovi«|

Vzpomínám těch dob ze života všech inte
ligentů na světě nejblažších dob studentských. Nu
mobl jsem být tenkráte asi v kvartě, U aás v Solnici,
»v Řekách«, bylo rušno, Podnikavý obchodník
obilím, »náš dobrý a usmívavý kmotre Alois
Štamf, zřídil v blízkém našem sousedství bělidlo,
K tomu domu nad všechny ty naše chaloupky
povznesenému a k tomu bělidlu pojí se moje :
mých souvěkovců vzpomínky tolikeré a všechny
milé — a milé, Hry a štěstí mládí sem připoutáno.
Kolikrát jako studentík mladistvý zle jsem pobru

pozdrav 400 mužův a jinochů Mariánské dru
žiny. Řečníkovi za krásná, jadrná slova byla
odměnou veliká ovace. Jménem ndp. biskupa
Badějovického Dra Říby pronesl pozdrav ka
novník Badějovický vsdp. V. Macek. Slečna
Aug. Rozsypalová pozdravujíc sjezd pozdra
vem vycházejícím ze srdce žen, dodávala:
„Nutno, aby sdělila žena pozdrav žen — vždyť
matičce naší Marii stojí nejblíže žena, toť
chlouba naše. — Čest Marie Panny jest naší
ctí, ctí veškerého žeuského pokolení — potupa
její je potupou naší, Jsme-li tu dnes váženy
a ctěny, je to výsledek toho, že katolický svět
uctívá Matka Páně.“ Bude-li se vésti mladší
pokolení k úctě k Panně Marii, poslouží to
k míru a utěšení v našem národě. — S nad
Šeným zájmem nasloucháno řeči p. Leop. Ha
velky, horníka z Březových Hor; jménem abc
bých dělníků, pracajících kilometr pod zemí,
přináší pozdrav. Ten je povinen milovat Pannu
Marii, kdo pod zemí ve stálých úzkostech pra
cuje. Jménem těch moderních otroků, kteří od
kázání jsou takořka na milost a nemilost svých
namnoze nevěřících zaměstnavatelů, i jménem
katolických jednot v Příbrami i všech pout
níků Svatohorských pozdravaje přítomný kon
Gres. Dokládá: „Kéž Panna Maria, Matka Čecho
slovanů, dá nám, abychom ještě u větším pvčětu
se shledali na věčnosti říše nebeské a připojiti
se mohli k větší manifestaci těch, kdož holdují
královně nebes. — Nato sdělil předseda zprávu
z Říma, že svatý Otec Pius X. aděluje shra
mážděným své papežské požehnání. Pak čteny
pozdravné telegramy od ndp. velepastýřů Olo
mouckáho, Brněnského, Budějovického, Litomě
řického a j. více.

Na konec upoutal pozornost cestovatel
dp. Svojsík pěknou přednáškou o poutních mí
stech Mariánských, provázenou ukazováním 140
nádherných světelných obrazů.

Druhý den ráno o 8. hodině sloužil na
Staroměstském náměstí ndp. kardinál-arcibiskop
mši svatou za assistence ndp. biskupa Dra Dou
bravy a jiných církevních hodnostářů. Při mši
sv. zpíváno „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ za
provodu ostrostřelecké kapely.

V Žofínské dvoraně počala slavnostní
schůze o 7. hod. več. krásným sborem „Regina
coeli“ 8 průvodem4 pozounůa harmonia, který
k této příležitosti složil professor konservatoře

čoval nad úkolem, který se mi zdál těžkým, ale
ve stínu olšiny či v bezoví hraničícím s bělidlem
i za zpěvu běličů a čiperných děvčátek přišel jsem
na dobrou myšlenku rozluštiti úkol svůj čestně a
zdárně. A dobrá »paní kmotra« na bělidle, zbožná
navštěvovatelka chrámu Páně, paní Anna Štumfová,
pocházejíc z Ustí n. Orl., ráda vypravovala o svém
rodišti a také i o tom, že tam mají hodného pana
pátera a že se mu po Ústía kolatuře vůbec říká
»František«. — Totéž dotyrzoval i pan bratr paní
Štumfové, jenž často sem z Ústí přijíždíval na ná
vštěvu. A o »Františku« Krihlovi jsem slyšel před
tím osobním setkáním dosti často i od našeho
vdp. děkana v Solnici i od vdp. našeho vikáře a
děkana v Rychnově, jenž byl zvěčnělého milým
přítelem a kolegou ze semináře. A pak jsem se
s ním setkal osobně, Jel jsem tehdy r. 1888 v říjnu
jsa »beneficio pressus« do Hradce ke konkursu.
A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do kupé,
kde seděl milý, starší již pán, kněz s vlasem pro
šedivělým. Milý, usmívavý a představil se jako
farář z Dobrouče, A já jako administrátor ze Sku
hrova. »A a — dušičko zlatá — tak, tak vy jste
ten Jiříčeke, zazvonilo mi vstříc z úst jeho za
stálého a bratrského úsměvu, Pak se rozvyprávěl.
Že je uprázdněno děkanství v Ústí n. Orl., kde
tolik a tolik let kaplanoval a že jako si myslí za
žádat o tu Ousť, ale že neví, nevíszda ji dostane,
Jede prý do Hradce k vůli informacím. »A pak
— nu — dušičko zlatá, ať jde všechno po vůli
Boží —| Ano po vůl: Boží — vždyť — vždyť
v Oustí, třeba mne tam měli kdysi rádi, jsou taky
už třeba jiné poměry. Odvykli si oni,a já konečně
už teké. Myslím si však, dušičko zlatá, že přece
jen mém právo — no, no právo zažádat! Však
to v Hradci zvím.« A dojeli jsme do Hradce.
Tam na nádraží také starší kněz, A ten jak shlédl

O. Horatk. Po zahájení schůze předsadou hra
bětem Nostitzem projevil kardinál-arcibiskap
Skrbenský srdečnou radost, že může pozdraviti
ve své arcidiecési během jednoho roku již třetí
slavnost uspořádanou ka poctě Panny Marie
Neposkvrněné. Při patřeví na tak veliké zá
stupy účastníků vynořuje se ma v duchu vzpo
mínka na prorocká slova Bohorodičky: „Aj,
od této chvíle blahoslavenou mne nazývati bu
dou všichni národové“ Dodnes všecky stavy
v Čechách závodí v úctě k neposkvrněné Panně
Marii, jak jest vídětí na přítomné schůzi. Kar
dinál děkuje všechněm za jejich horlivost a
končí: „Prosím Boha, aby Mariánský kongres
přinesl na přímlavu Neposkvrněné Panny Marie
ovoce kojného a trvalého na oslavu Boží, k poctě
Panny Marie, k prospěchu svaté církve, ku
spáse všeho lidu našeho a ku zdaru vlasti naší“,
Po závěrečných slovech zabovřil hlučný potlesk,

Nato zástupce města Praby p. vrchní
řiditel Brož zdraví shromáždění jménem rady
král. blav. města a vyslovuje naději, že roko
vání sjezdu poslouží ku zdaru a blabu naší
vlasti, Volá činnosti sjezdu: „Na zdar!“

Pak předstupuje za nadšeného jásotu za
sloužilý poslanec Dr. Stojan, který přiráší pc
zdrav od vídeňských Čechů, sdružených v jed
notě sv. Cyrilla a Metboděje, kteří doposud se
neztratili Pána Bobu a neodcizili se Panně
Marii. Mnohá česká matka propustí dceru či
syna do Vídně a prosí matku Páně, aby jich
neopustila. A Čechové vídeňšti jsou opravdu
upřímnými ctiteli Matky Páně. Kéž sbromáž
dění pamatojí na vídeňské Čechy a duchem i
srdcem zůstávají 8 uimi spojeni! Řečník líčí,
jak vroncí úcta k Panně Marii vládne v lidu
moravském. Ku konci volá: „Dokad zůstane
dosavadní úcta k ní v národě, potrvá i národ.
Přejeme, ať nebe německé, francouzské či jiné
je velikým, ale přejeme si, aby to slovanské,
české nebe taká bylo veliké, aby tam bylo
hodně těch Cyrillů, Methodějů, Václavů, Janů I“
— Po té schystány řečníkovi nadšené ovace.

Na holdovací telegram zaslaný Jeho Veli
čenstvu došla odpověď: „Jeho c. a k, apoštolské
Veličenstvo ráčilo přijati hold Mariánského
kongresu v Praze s nejmilostivějším díkem.
Kabinetní kancelář. Schieasl.“ Po přečtení tc
hoto díku zaslán ještě holdovací telegram Jeho
Svatosti. Pak Arnošt hr. Sylva Tarroucca pro

dobrého dobroučského pána, již se k nému hlásil
a již splynulo mu ze rtů radostné: »Ale Františku
— Františkul« Nezvěděl jsem, kdo byl ten pán,
jenž tak mile dobroučského pozdravoval — páni
se spolu zdrželi, kdežto já mel před sebou po
vinnost představiti se před tím -—-tím konkursem.
Nu dopadlo vše dobře a dne 18. prosince t. r.
byl jsem farářem ve Skuhrově. Leč »František«
Ústí nedostal. Vzpomněl jsem si na něho často.
+Po vůli Boží — po vůli Boží «dušičko zlatá«
— a I na to »odvykli oni mně — a já snad také.«
Měl pravdu. Nebývá někdy dobře po letech dostati
se tam, kde se dříve kaplanovalo, třeba se zdarem
a třeba při získání si obliby všestranné, Za řadu
let vytvořily se poměry jiné a téžko je pak od
vyklému se vsunovat v jiné koleje.

Františka to sic, pomyslím-li jen, že když si
vzpomněl na to »mám právo, víte právo«, poněkud
přec zamrzelo — ale nebylo to tak velké, pokořil
se pod vůli Boží. A pak: vždyť kořeny života
jeho byly už tam k Dobrouči připoutány a jako
vrostly. Měl tam přízeň i náklonnost všestrannou,
občanstvo poctilo jej sčestným měšťanstvíma a
pohřeb jeho dokázal, jak lid všechen cítil, že ve
hrob se mu ubírá srdce dobré, dušička zlatá, knéz
lidu svého. O té náklonnosti lidu k němu sám
jsem se přesvědčil osobně. Tenkráte, když byla
v Ústí n. Orl. schůze čtyř vikariátů a já měl tu
čest tam přednášeti »o našem katolickém písem
nictví«. Vyjelí jsme z Kostelce n. Orl. s dp. J.
Bezdíčkem, nyní farářem v Sopotnici za tím úče
lem na Kyšperk, vzdeli úctu vdp. vikáři a děkanu
V. Tejklovi a pobavili se s milým přítelem Václavem
Šklíbou, tehdy kaplanem v Kyšperku, a pak u večer
ujížděli jsme k Dobrouči. Dospěli jsme už jako
hosté opozdělí, leč domácí pán, pohostinný pán
vítal stejně upřímně a srdečné: »Tak, tak bra



Po něm za obecného potlesku objevil se na
podiu zoámý sociolog Dr. Rad. Horský. Řečník
uvádí, že k oslavě Panny Marie vydáno již
přes 40.000 spisů; několik set tisíc svatyň po
staveno, několik millionů obrazů vymalováno,
několik milliard slov k její oslavě promluveno.
Všichni národové ji oslavují. Její kult zasahuje
do kultarních i sociálních dějin národů. Před
uctíváním Rodičky Boží — za starověkou —
ceněna žena o málo výš než němá tvář. Řečník
podává k tomo doklady. Ani u židů nebyla
žena v příslašné vážnosti. Pak poukazuje na
památné pozdravení andělské Panně Marii uči
něné. Od té doby obrat. V Panně Marii a skrze
ni celé ženské pokolení povýšeno — mezi prv
ními vyznavači Kristovými byly ženy. Prohlá
šeno později: Vy všichni rovnocennijste. Ženy
své povznesení z poroby mají co děkovati Ro
dičce Boží a proto chrání její kult, proto ta
jejich úcta k ní. Jakmile muž přestane sklá
něti své koleno před Boborodičkou, nastane
opět ono ponížení ženy. Proto ta snaba ne
věrců, snížiti kult Mariánský. Rodička Boží
nazývá se baštou, a běda útočníku na tu baštu,
neboť ženy ji brání. — Otázka sociální jest
otázkou výhradně mravní. V době nejborší
mravní porašenosti vystoupila na světové je
viště Maria; drabým úkolem jejího poslání jost
poskytnutí vzoru Čistoty a vůbec dokonalé
mravnosti, jaké dříve svět neznal, ale po pří
kladu Marie plným srdcem křesťané k ní při
Inuli. Třetím úkolem jejího sociálního poslání
jest, být vzorem matky. Matkou Boží byla ro
dina posvěcena. Liberalismus otřásl základy
spořádané rodiny, 4 socialismůs nečiní jinak.
Nám však domácnost Panny Marie jest obra
zem dokonalé křesťanské rodiny. Řečník po
ukázal věcně na nesprávnost názorů sociali
stického pohlavára Bobla na rodinu. Nám Kristus
ukázal na dokonalou matku slovy: „Hle, matka
tvá!“ Čtvrtý úkol sociálního poslání svaté Panny
jest býti ocbránkyní pokolení lidského. Zde
vzpomenouti dlužno již na její pomoc v Káni
Galilejské. Církev pochopila význam toho soci
álního poslání Panny Marie, starajíc se o nazné
ubožáky všeho druhu. Ať socialisté jakkoli si
počínají, Rodičku nepřekoná nikdo nikdy. Řečník
končí slovy: „Boď pozdravena, svatá Boží Ro
dičko! Všecky věky budou svědky, že Matku

Rou blaboslaviti budou všichni národové|“ečník svým přednesem přímo unesl. Vřele
mu děkováno. Po té ještě odp. kardinál-arci
biskup sděluje, že jest splnomocněn od Bva
tého Otce uděliti přítomným apoštolské po
žehnání. Když shromáždění v kleče přijalo
požehnání, rozcházelo se za zpěvu „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe.“ — Schůze skončila věru
triumfálně a bude zoačnou vzpruhou nábožen
ského nadšení všem účastníkům. — Zprávy o
poradách sekcí, jakož i jiné poznámky k mani
festačnímu sjezdu připojíme příště.

Volné listy.
(Bourgetův „Žák“.)

(8) V zápiskách, jež napsal mladý muž
ve vězení, jest vylíčen postup, jak žák žil
podle učení svého mistra. Jakkoli vězeň jest

tříčkové, posaďte se, pojezte — a — a — džbr
neček — no od Míikysků džbáneček nebude na
škodu, musíte se na zítřek posilnit,« A on vikář,
děkan atd. jednal s námi jako s pratry, Vzpomínám
na ten výjezd v Dobrouč rád a mám dosud před
sebou tu milou usmívavou tvář vlídného hostitele.
A ráno v kostele jsme se přesvědčili, co otec
osady dobroučské podniká pro čest a slávu Boží,
Opravoval se kostel od hlavy až k patě a také
z obětavosti lidu věrného svému duchovnímu
správci. A poznal jsem též dle různých zjevů,

jak Á tamní lid svého přívětivého duchovníhovážil.

A milý stařeček a hodnostář zařídil povoz
a ujížděli jsme k Ústí n. O, A všude pozdravoval
lid dobroučského pána uclivé a z daleka. Týž se jen
usmíval a třepotal rukama vstříc s úsměvem ka
ždému. A tou cestou co je křížů, soch, kapliček
i sousošíl Dobroučský pán vysvětloval: »Tady jsem,
dušičko zlatá, světil, kázal — tenkráte a tenkráte.«
Podle všeho světil a kázal všude po celém širém
okolí. — A v Ústí n. Orl, na děkanství, kdež
taktéž bratrsky a pohostinně jsme byli přijati za
sloužilým vdp. děkanem Ant. Nývltem, řídil vdp.
vikář Krihl naši schůzi tím milým, jemu vlastním
způsobem. Více o ní bylo svého času v sKato
lických Listecha.
| A zas jsme se sešli. Tehdy při smutné pc

vinnosti. Milý přítel, bývalý kyšperecký kaplan
Václav Šklíba byl zachvácen nezhojitelnou nemocí
i dokonal pout života svého v Rychnově u ro
dičů, Při smrti ukázalo se, že »dobrácký Václava
v kolatuře zanechal po sobě upomínky milé. —
Dětii dospělí z Kyšperka i celé farnosti přišli
mu vzdát čest poslední až do Rychnova. Václave,
kdvbys byl tak mohl prohlédnout, prom'uvit —
uch ty bys řekl: »Ale lidičky — lidičky, to mám

přesvědčen, že nanky jím přijaté jsou správné,
předce zachvívá srdcem jeho bázeň, zda se
v nich nemýlil a zda jednal aprávně. Ozývá
se v něm též hlas svědomí, samým rozomová
ním tak dlouho potlačovaného. Přijaté zásady
jsou malomocny a nejsou s to, aby mu sjed
naly jistota, která dříve byla jeho hostem.
Brdce jeho pochybuje o tom, co za pravdu
uznává duch. Žádá tedy žák svého mistra dů
razně, aby mo poskytl v té nejistotě pomoci,
aby mu dokázal, že není ohava. Zároveň však
zápiskami chce vědecky dokázati, že jedoal
nutně a že jinak jednati nemobl, naznačuje
sebe jako výsledek skutečností, které ho utvo=
řily, jakým je a vysvětluje, že svobodně nikdo
nemohl vůlí svojí zasáhnouti. Předem líčí, jak
mocně ve vývoj jeho působila dědičnost.
Mnoho zdědil po otci, jenž se zabýval příliš

zakoušel vždy zvláštní bázeň před činem, což
vykládá přehnanou prací mozkovou, která
člověka osamocuje a činí ho bázlivým, vejíti
ve styk se skutečným životem. Neurovnanon
povahu má po dědovi. Náboženství ztratil ne
přímo příkladem otce, jenž nikdy 8e nemodlil
a nikdy nechodil na bohoslužby, jakkoli
zbožná matka snažila sa před synem vše za
krýti; přímo pak zničen byl jeho náboženský
život, když otec vštěpil ma prvý základ svého
vědeckého názoru na svět. Ovšem byl to názor
materialistický. Dokládá, jakoby závěrem, že
od otce má naprostou víra ve vědu, pýchu
myslitelova a též chorobný poněkod živel,
totiž malomocnost v jednání, mající za výsle
dek malomocnost v překonávání vášní, když
člověka zachvátí. Z mládí pociťoval slast
v přetvařování a kochal se rád v mínění, jež
odporovalo tomo, které pokladal za pravé,
Hráti tedy úlohu mimo vlastní přirozenost.
zdálo se mu obohacením osoby a rozhodoou ti
se pro vytvoření určité své povahy, pro ur
čitou víra, pro určitou vášeň, značilo mu tolik,
jako omeziti se. Osamocoval 80 ve svém my
šlení víc a více, z čehož vzniklo zakládání si
na sobě samém, vznikla pýcha. Tím vyvinulo
se u něho přesvědčení v opak slov Kristových,
že nemá bližního. Pýcha jeho, jež nepachtí se

o zevním úspěchu, umožňuje mu chladně
íčiti minulý život i jeho hanebnosti v domé

markýza de Jussat, — neboť dobře vidí, že
prvé scény jeho smutnobry měly vznik již
v ubledlém školáka, v němž se bouřoě pro
buzoval mladý muž našich dnů. Veškery ctnosti,
které ma byly v mládí od matky vychvalo
vány,ukázalyse muchodičkýmia pitvornými,
malými a suchými po boku záře, přepychu a
šílenosti jistých hříchů ...

Ve studiích oddal se náruživě pytvání
svého duševního života, oddal se nové filosofii,
až konečně dostaly se ma do rukou knihy
jeho mistra: Psychologie Boba, Theorie vášní,
Anatomie vůle. Tehdy závoj byl stržen. Vše
se vyjasnilo, nalezena pravá cesta. „Byl jsem
vaším žákem“, dokládá důrazně.

„V Paychologii Boha ukazoval jste mi,
drahý mistře, že každá hypotbesa 0 prvopo
čátečné příčině jest nesmyslem, mohutná duchu
plnost těchto důkazův uchvátila můj rozum,
jenž svěřaje se učelivě vašemu vedení, dospěl
konečně k názora světa jasnému a pravému.
Okoušel jsem jakoby tělesnou rozkoš, když

ten funus péknej.« [ duchovenstva tu řada četna.
A jeden p. vikář ho pochovával, druhý ve smutku
šel za rakví svého bývalého kaplana a třetí nad
jebo rakví kázal, To »František«. Nebyl připraven,
ale rozvinul ze sv. Pavla »Dobrý boj jsem bojo
vale tak, že brzo tonulo vše v pláči. — Rozloučil
sc s smilým Václavíčkem, »dušičkou zlatou« jako
otec. A to právě působilo. — Poznal jsem, jak
zajisté, když tak všude a všude v okolí kázával,
v tomto obledu tím svým vřelým, srdečným před
nesem mnoho u dobře v lidu svém působil.

A z toho pobřbu malé intermezzo. Rozloučili
jsme se nad otevřeným hrobem s »milým Vá
claveme a pak každý sháněl si svá zavazadla, aby
se mobl přestrojiti. A šli jsme do »Národního
domus= k společnému obědu, Ale kdo přišel jaksi
rozmrzen — byl dobroučský pán: Jen tak na
lehko v kyrysečku. »Dušičky, dušičky, nemáte
někdo můj svrchník ?< Svrchník nikde! Ztratil se
nám milý pán. A co byl pryč, kostelník se při
bnal se svrchníkem. Kdosi mu řekl, aby jej za
nesl za panem vikářem na děkanství. Kostelník
se svrcbníkem se ztratil a nějak se zase minul
s p. vikářem z Dobrouče. Tento ubožák udýchán
tady zas a pořád ješté v kyrysečku. Tehdy zdot
nický, nyní však již jenšovický pán, jaký on je,
povídá: +To, jsou ale dnes machle, dřív jsme měli
kabát, ale neměli jsme jemnostpána. Teď máme
jemnostpána a nemáme zas kabát.« — | Povídal
jsem na to, začal se totiž dávat oběd, »i jen, když
máme jemnostpána, co pak o kabát.» — »Dušičko
zlatá«, odpověděl mi p. vikář, »já vím, že mne
máte rád — ale víte — víte on to je avrchníke
a hlavička stará dobrácká obracela ae ke dveřím
k vůli tomu svrchníku. Tenkráte si ty svrchníky
popletli dobroučský s kačerovským, jsou teď obě
ty duše dobré na pravdě Boží, odtud ten zmatek.

jsem boural, vaše díla drže v rukoa, veškera
budovu zásad, ve kterých jsem vyrosti.“
Hříšné pokiesky vysvětlila mu mistrova „Ana
tomie vůle“ jako činy nutné a nevyhnatelné.
Nedostatek upřímnosti v povaze vylošen
mistrem jako následek dědičnosti Mistr mu
též objasnil, že na veškory duše má učenec
pohlížeti jako na pokusy přírody; některé ty
pokusy prospívají společnosti, a tu 6e vyřkna
slovo ctnost, jiné škodí, i vyřkne se slovo
neřest nebo zločin. „Tyto jsou důležitější a
věda lidskébo ducha by postrádala podstatného
živla, kdyby byl nežil na příklad Nero.“ Zdá
se pisateli těchto řádků, že učelivý náš Machar
na podkladě tomto sosnoval svou báseň „Nero“,
jejž velebí jako velikána a prvého dekadenta.
Kritika se tehdy nad básní tou zbytečně roz
čilova. Determinism po způsobu Greslona
vyznal Machar ve svých „Konfessích,“ což

nýbrž jen jako doklad nemyslivosti a nevy
spělé nápodobivosti u duchů, kteří lockdy za
koketojí si i s mravností. Stanouti v póse de
terministy a zároveň usilovati © nějakoo
mravnost, jako to činí Machar, jest vyloženým
nesmyslem. I jiní literáti naši téhož směra
prozrazojí, že chytili jen název systému,
kdežto smysl a důsledky tohoto názora jim
unikly. A opovažte se jen o jejich jistotě vě
dění a správnosti myšlení pochybovati, pode
zírejte jen saverenita jejich ducha!

Než obratme zřetel svůj k nešťastnému
„Žákovi“, Ve svých zápiskách vypravuje dále
avému mistru, že vyzbrojen moderní vědou
stal se vychovatelem v rodině markýza de
Jussat. Líčí a karakterisoje všechoy osoby,
8 nimiš ve šlechtické rodině se setkával. Samo
sebou se rozumí, že všichni byli ubožáci, ježto
byli lidmi zapadlého světa, který ještě neměl
vymožeností vědních, kterými byl odkojen
mladý vychovatel. Mimo dcera markýzova
hned upoatal jeho zájem a pozornost její bratr
André pro svoji tělesnou sílu a tahost svalů.
Počal -ho nenáviděti, protože sám byl těla
útlého a slabého. Nenávist tu přičítá také
dědičnosti, neboť zvěděl, že rodina Jussatova
pochází z rasy čistě dobyvatelské, kdežto on
sám pocbázel z lotrinských rolníků, jimž v ži
lách proudí krev porobenců. Tuto nenávist
dobře skrýval, „pěstoval“, jak dí, „obranné
pokrytectví a zapírání vnitřního stava bylo
mu vlastní ze vrozené náchylnosti pro dvoji
tost“. Mladý markýz byl toilovník pravdy,
hledal všudy upřímnost a z té příčiny pova
žoval vychovatele svého malého bratra za muže
řádného a mravného. To se však nelíbilo vy
chovateli, který soudil takto: „Konečně to 0
povržení pro lež, jež můj mluvčí na jevo dával,
dotýkalo se mne jako urážka rovněž tak, jako,
ova neobmezená důvěra v mou mravnost, zbu
dovaná na nepravém obraze o mně, mne obté
vala, trápila, urážela. Cítil jsem se podrážděna,
že on, hrabě Audré, nechová ke mně nedůvěry.“
Pak líčí „Žák“, jak usmyslil ei svósti dcera
Jassatova. Proč? Z pouhé zvědavosti psycho
loga, z rozkoše, aby obíral se duší živou, aby
přímo mohl pozorovati ústrojí vášní (duši),
které posud studoval jen v knihách. Usmyslil
si tak z marnivé touhy obohatiti svůj rozum
o novou skošenost. „A přece zasluhovala tato
čistá dívka, aby se setkala s mažem jiným než
O] >
Ale vzpomínám toho: »dušičko zlatá — on to je
svrchník.« Myslím a jsem oprávněn to říci, že
v Pánu zesnulý vikář, konsist. rada, děkan, čestný
měšťan atd. František Krihl po sobě velkou a bo
hatou garderobu nezanechal, A také ne žádné po
klady a ani spořitelní knížky. A myslím také, že
on v té »svatováclavské« nepřišel ani o groš. Lidé
dobseerdeční i s tím srdcem na rozdílení — po
kladů nezanechávají. Aspoň ne takových, o které
se pak nejveselejší ze všech dědiců t. j. dědicové
po kněžích nelítostně perou. Zůstavil však po sobě
jeden poklad, o který takoví dědicové, protože
jim nic nevynáší, nestojí — a to lásku lidu a
ty nejupřímnější vzpomínky mezi spolubratřími
v duchovenstvu.

Než na konec ještě jednu vzpomínku. Setka.
jsem se s dobroučským Františkem ještě jednouí
A ovšem naposledy. Tenkráte o té manifestačn.
schůzi duchovenstva z osmi vikariátů v Týništi
Byl tehdy námi podán protest proti trhání král
lovství Českého na ty obmýšlené různé ultra
německé diecésečky. — Na dobroučském pánu
bylo tehdy znáti, že se nám pochbyluje — pochy
luje. Ale usmíval se, když jsme se setkali u kro
penky v kostele týništském,. »Dušičko zlatá«, po
zdravil mne, »lont ty vaše povídačky v kalendářích
— no — no čeť jsem jich kolik, byly hezky —
no no píšete vy zas nové povídačky ?a — »Píšu«
přikývl jsem a stiskl vděčně ruku dobrého starce.

Píšu, píšu dušezlatá a rád píšu i dál své
povidačky. Leč tuto dnes píšu nerad. To tvůj,
duše zlatá, nekrolog. A proč? Byl zvěčnělý tak
dobrým církve synem, takovým dobromyslným,
svérázným charakterem| A takových je vždyckyn



ee mnou, chladným a vrašdivým strojem du
Ševní kalkulace.“ Užíval rozličných vymyšle
ností, aby dívku získal a vzbudil v ní lásko
k sobě, ale poznal, že dívka si ho zamilovala
s důvodů zcela jiných, nežli byly ty, kterých
ušíva)a jeho psychologie. „Zemřela v zonfalství,
když mě uzřela v mé pravé podstatě“. Chtěl
skoumati duši, chtěl ji pytvati, vésti určitým
směrem na podkladě psychologických poznatků,
obsažených v „Tbeorii vášní“ svého mistra,
ale pozusl na konec, že ho velebená věda
zklamala a že jeho pokus se nepodařil, nad
čímž trudí se více neš nad dívěinou sebevraždou,
jež byla následkem jeho podlosti. — O koneč
ných rozporech svědomí mistra a žáka promla
víme příště a zároveň osvětlíme snahy Bourge
tovy a spisovatelů jemu zpřízněných, kteří, leka
jíce se přítomných proudů myšlenkových, veslají
k majáku náboženství.

Obrana.
(3) © šemské otásce počínají jiš i

sami někteří sociální demokraté trochu stří
zlivěji uvažovati. Jejich navrhované opravy
postavení žen vyhlašovány do nedávna za zvlášť
pokrokový a zdárný prostředek k zlepšení po
měrů v lidské společnosti, ačkoliv každý jen
trochu rozumnější člověk viděti mosí v tako
vých reformách pošetilé rozběhy, které by
přinášely místo štěstí a spokojenosti zhoubný
rozvrat života rodinného. -= Nyní však 80
ciálně-demokratický poslanec za Žitavu v Sa
sku Edm. Fischer v „Soc. Monatshefte“ píše:
„Tou měrou, jakou se muži podaří dosáhnouti
vyššího hospodářského stupně, opouští žena
od obvyklé produktivní činnosti, aby se věno
vala svému přirozenéma povolání: výchově
svých dítek, upevnění rodinného života. Kdežto
péče a výchova dítek více časn a vědění vy
žaduje, odpadají zlepšením hospodářského po
stavení mnohé domácí práce a žena může se
vedle výchovy věnovati po způsobu muže vě
deckým, uměleckým a politickým otázkám a
tím i avéma zdokonalování, Nepíši to z něja
kých reakcionářských choutek, nýbrž proto,
že tak a nejinak vidím věci se rozvíjeti. Tak
se jeví skutečnost. Všeobecná práce žen a sní
spojená úplná emancipace od muže a v dů
sledcích toho převzetí veškeré výchovy dítek
společností, apuštění od vedení jednotlivých
domácností a rozplynatí rodiny jest snem —
a sni ne krásným snem! — z dětských let
sociální demokracie. Kdo to popírá, ten af jde
a káže massám rozplynutí rodiay, aby se tím
vývoj urychlil, ale nejdříve ať rozváže svazky
vlastní rodiny a žije dle těch zásad, což je
dnes možno všem, jichž příjem tři tisíce marek
přesabuje. Pokud to neuvidím, budu se pou
hým slovům smáti“. — A tak ta „věda“ sociali
stická už v nejvlastnějším svém táboře praská.
Rozamnější socialisté se jí hrozí dřív, neš na
základě jejím k praktickým „reformám“ do
chází. Socialista Bernstein dokázal, že theorie
Marzova o konečném ožebračení řemeslnictva
jest nesprávná a — dokazaje to též sociální
vývoj lidské společnosti, David opravoval ná
zory soudruhů v příčině stavn rolnického a
teď najednou Fischer musí opozorňovati, že
mají soudruzi mylné náhledy o rodinném ži
votě. — V Čechách by takový socialistický
Nkacíř“ zle dopadal. Zde soudruzi jsou zvyklí
svým socialistickým dogmatům zcela oddaně
věřiti; sociálními spisy jiných dělnických stran
si mooho hlava nepamábají. Místo vědecké
kritiky raději spouštějí pokřik proti „nepřá
telům organisovaného dělnictva.“ Co by byl
řekl Fischer, kdyby byl četl socialistický leták,
který soudrazi šířili 1. května na Žofíně? —
Jen v Čechách možno lidi takovými fantasti
ckými sny a pošetilými nadějemi ohlapovati.
A „pokrokový“ tisk náš mlčel k tomu ohlu
pování jako zařezaný, ač zde by bývalo správné
odbytí takých nemožných theorií proti rodin
nému životu směřujících zvlášť na místě. U
nás jest dovoleno sondruhům všecko,

(3) Prapedivné aliamce. 1. červnako
nala se v Táboře schůze, na které se horlivě
mluvilo ve prospěch svobodné školy. Jaký má
„Svobodná škola“ účel, to lze nejlépe poznati
z toho, že 88 o zavedení takových škol nej
horlivěji zasazují vídeňští židé a socialisté.
Na tukové škole zkrátka se náboženství vyu
čovati nebude, a promloví-li se zde o církvi
a náboženství něco přece, stane se to jistě jen
obvyklým „pravdomluvným“ způsobem, jaký
čiší téměř z každého čísla socialistických a
židovských listů. Ale teď si všimněma zvláštní
sliance| Schůzi svolal, sahájil a jí předsedal
—evangelickýpastorKamilz Nagy.Na schůzi
sí pohovořili mimo dva učitele protestant dr.
Kalabis a socialista Johannís. A tak se tady
hezky sešli zase jednou dávní kamarádi —
dva přívrženci „evangelia“ a jeden muž nále
žející ku straně, která se horlivě namáhá, aby
lidé evangelin nevěřili. Ale tomu se pranic ne
divmel Ačkoli evangelíci ve svých listech často

horlí pro podporu a šíření konfessionelního
školstva evangelického, přece se nedostane
pspu pastoroví za svolání takové schůze od
evangelického štábu pokárání. Evangelíci dobře
vědí, že mráz kopřivu nespálí, a že hasnoucíma
plamínku evangelické církve jest dobrý olej
odkudkoliv. Kumáradi si dobře rozamějí. Na
takové schůzi hřímají řečníci yýbradně proti
církví katolické, ale k vůli „evangelickéma“
kollegovi nevystoupí nikdy proti konfessionel
ním školám protestantským a židovským. Co
na tom záleží, že si bezkoofessní spojenci pa
storů zabrousí třeba i do evangelia? Jen když
pastory a rabípy nechají s pokojem. Naopak
taková schůze vynese často pastorovi i název
pokrokového člověka. Nač tedy odmítati po
mocnoa ruku nepřátel evangelia, když tito dá
vají aspoň evangelickým farářům a ovapgeli
ckým školám pokoj?

Za katolického ejezda v Hradci Králové
konána protischůze „pokrokových“ lidí, na
které mlaveno proti existenci nebe a pekla,
skrátka i proti tém článkům víry, které hájí
Heidelberský katechismus. A kdo to seděl
také v předsednictvu? Také evangelickýfarář;
a ten nehájil svého vyznání ani slovem. Není
nad chytrost. Kdyby takový „sluha slova Bo
žího“ počal proti takovým bezkovfessním schů
zím hájiti evangelium, dostal by ve scbůzi a
v novinách bezkonfesních pokárání až příliš
nemilé. A tak se zchytrosti „sluha evangelia“
spojuje k uhájení pokrokové cti 8 nepřáteli
ovaogelických pravd proti katolíkům, kteří
evangelium bájí. Jest to sice veliká nedůsled
nost, ale aspoň na čas to přece k udržení
Novangelické církve“ pomůže.

Osobní orgán hlasatele „čistého evangelia“
. Daška z Kolína, který nese název „Česká
tráž“, utekl se nyní k vůli častějšímu vychá

zení pod ochranná křídla bezkonfes ní „Osvěty
lida“. Pan redaktor „Osv. lidu“ prohlásil se
za bezkonfesního již dávno, z jeho orgánu
každý poznal, že nepokládá Písmo svaté za
slovo Boží; nevěří náboženské nance ani Lu
therově ani Kalvínově. Ale — pomoc v nouzi
je dobrá. K vůli helvetským abonentům dává
ten pán pokoj pastorům, z chytrosti nevysto
paje určitě proti „evangelickému“ působení
pastorá ani protí ohiupujícím spisům prote
stantským, jejichž „pravdomlavnost“ nejednou
v pravém světle jsme ukázali. A tak zásadní
úvahy „Osvěty lida“, které jsou tištěny na
předních stránkách tohoto listu, vycházejí
každou sobota pod novým kabátkem „Česká
Stráž.“ Ovšem že k vůli prospěchu aliance
bude nyní pan Hajn ještě více dbáti, aby —
nikoliv sice víře — ale aspoň „pokrokovéma“
snažení evangelických farářů byl na rako. Co
takovým aliancím říkají věřící evangelíci? A
kde je vlastně máme hledat?

(3) Košerování vo Vídni zakázáno, ale
židé ze samé pokrokovosti zase vymohli si
zrušení tohoto zákazu. Židům se při tom nic
nedivíme; a také se jejich ritnelním úkonům
neposmíváme. Pouze zaznamenáváme, že náš
„pokrokový“ a socialistický tisk, který vášnivě
napadá stavění Marianských soch, poutě atd.
— mlčí k židovské vymoženosti jako zařezaný.
A přece ti lídé, kteří ze samé vlastenecké
lásky raději abcují s židy než s krajany ka
toliky a kteří obyčeje židovské dost dobře
znají, přece vědí, co zkusí zvíře přitom smý
kání a zdlouhavém usmrcování. Měliby ote
vřeně promloviti, zda takový rituelní úkon
sloučí k zušlechtění citu a k povsnešení zbož
nosti. Měli by otevřeně říci, zda to jest tolik
nutné, aby takové trapné zabíjení připojováno
bylo v moderní době k církevním úkonům
kterékoli náboženské společnosti. Na takové
vyjádření ovšem čekáme marně — vždyť se
ta jedná o židy. To raději přisluhovači ži
dovstva si vymyslí zase některé lži o zpovědi,
odpastcích anebo o některém skandálku klá
šterním. Nu — a židé boudoumíti radost.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna sešla se zave dne

14. t. m. V této schůzi předložen prozatímný
rozpočet do konce tohoto roka, dodatek k celní
a obchodní smlouvě 8 Německemajiné před
lohy. Ve sněmovně objevil se také ozdravělý
ministrpresident bar. Gantech. Došlo i k prvnímu
čtení kongraové předlohy, k čemaž přihlášeno
22 řečníků pro a 47 proti. Ke 2.a 3. čtení
předlohy této dojde prý až na podzim; o pří
jetí její prý není pochybnosti. Mladočeši i
agrárníci uznávají, že kněžím musejí býti
platy zlepšeny. — Na schůzi v Polné o svát
cích mluvil dr. Kramář o otázce uherské
v souvislosti se zájmy této poloviny říše, touže,
aby Rakousko proti Uhrám bylo mocné a silné.

V Uhrách se situace nezměnila. Už prý
jest junenovánonové ministerstvo s Fejervarym
v čele, jehož úkolem bude, aby vyřizovány
byly administrativní záležitosti a aby bylo po
staráno o nejnaléhavější státní nezbytnosti. —

Ve Rjeca zemřel 13. t. m. arcikniže Josef Karel
Ludvík, syn slavného uherského palatina arci
knížete Josefa Ant. Jana, jako vrchní velitel
hovvédů. Přiloul k národu maďarskéma u také
rodina svou vychoval maďarsky.

Norsko prohlásilo krále švédského Oskara
za zbavena trůnu, toužíc po vlastním králi,
jímž označován jest jeden princ z královské
rodiny švédské. Ale stařičký král nechce sly
Šetí o rozhodnutí sněmu norského. Spor tento,
který hrozil rozpontati se ve válka, skončí
dle všeho smírně.

V Marokuzavražděn rakouský místokonsul
Madden, v Athenách pak zavražděn řecký před
seda ministerský Delyannis.

V Rasku opakují se na různých místech
výtržnosti a ozývají sa hlasové, aby konečně
byla válka ukončena. Zvlášť zemstva a zá
stopcové měst žádají za bezodkladné svolání
zástupců lidu, kteří mají rozhodovat o válce
nebo míru. A už prý jest jisto, že Rusko i
Japonsko jsou nakloněny k míra. Zvlášť pro
střadnictvím presidenta Spojených států seve
roamerických Roosevelta dojde prý v brzku
ke schůzi zástupců obou válčících stran. Přes
to prý však znova strojí se v Mandžurska
k velké bitvě ; Japonci obkličají armáda ruskou.
Příští dnové ukáží, co na všem pravdy.

Že mnohým více jde o to, aby hodně věděli,
neš aby dobře iví byli, proto tak často chybují a
přinášejí ušílek ne-li téměř šádný, aspoň velmi
nepatrný. Sv. Tomáš Kemp.

Zprávy místní a z kraje.
Biřmování v Hradel Král. Nejdp.

biskup Dr. Jos. Doubrava na Hod Boží svato
dušní po nešporách po případné promluvě udělil
v chrámu sv. Ducha 166 osobám svátost sv. biř
mování. Přečetné množství věřicích naplnilo tehdy
chrám. Mezi biřmovanci, kteří byli mládeží škole
odrostlou z Hradce a nejbližšího okolí, bylo také
na 40 hluchoněmých dítek ze zdejšího diecóéaního
ústavu Rudolfina.

Mekot nebeských kos. Pokrokovýlist
„Osvěta lidu“ spílá účastníkům májových pobož
ností a vyhrožuje, že „mekotu nebeských koz“
masí býti učiněna přítrž. Na tuto nízkost nelze
odpovídati, ačkoliv bychom mobli povolati opět
k veřejnému zodpovídání několik zdejších ulični
ckých dopisovatelů „Osvěty“, kteří stávali u Ma
rianekého kostela a konali funkci dobrovolných
špehounů. Na takové projevy je nejlepší odpovéď:
boykot „Osvěty lidu“. Každá paní a dívka, kteréž
přezděl pardubský lístek „nebeská koza“, nechť
si vezme za úkol, ze své vlastní domácnosti aneb
2 rodiny, na niž má vliv, vymýtiti sprostou tuto
tiskovinu. To bude nejlepší odpověď!

Změny ve veřejné memoeniel. Do
savadní primář p. MUDr. Klnmpar v Hradci Král.
vzdal se svého místa. Vypravuje se všelicos o
přátelských intrikách, které primáři dru. Klum
parovi působení v nemocmici prý znemožnily. My
se nebudeme mísiti do přátelských styků bývalého
p. primáře, protože si každý sám sní polévku,
kterou si nadrobil, ale poznamenáváme, že ne
moenice bude postrádati dovednosti p. dra. Klum
para, který by na poli Jékařské vědy nabyl da
leko zvučnějšího jména a daleko většího vděku,
než-li ve štábu pokrokářské strany. Tolik přece
může i školák poznati, že mezi „pokrokové“ hlásí
se lidé sobečtí, kteří něco jiš na cizí útraty ge
brali, aneb hodlají sebrati. Do takové společnosti
se jdealní lidé nehodí a když se tam dostanou,
nesnese je dlouho „pokrokový“ žaludek, Doufáme,
že do nemocnice bude za primáře dosazen muž,
jenž bude v přední řadě považovati nemocnici za
obor svého působení.

Úprava Labe u Hradce Králové.
Uzákoněním zemské vodocestné předlohy, kterou jest
všem podmínkám říšského vodocestného zákona vyho
věno, není již v cestě překážek, které by zbraňovaly,
aby konečně jednou započato bylo 8 úpravou Labe.
Projekt na úprava trati labské v okolí Hradce Krá
lové nestává ze dvou dílů: dolního, mezi ústím Orlice
a jezem v Opatovicích a z horního dílu, mezi ústím
Orlice a obecním mostem ve Věkoší. UpravaLabe za
číná pod dřevěným mostem na cestě z Plácek do Vě
koše. V trati nad a pod železničním mostem budou
dva průkopy 650 m a 150 m dlouhé, kterými bude
lepší běh vody a tím další poškozování stávajících
břehů zamezeno. Pod železničním mostem upraví se
na obou stranách vozové cesty o 1 m nad vzedmatoa
hladina vodní přečnívající. Na levém břehem pod
náspem železničním zřízen bude odpadní příkop na
odvedení vod, jež až dosud zaplavovaly nížiny pod
železničním náspem. Stávající polní cesty, které ne
příkopem přeraší, převedou se přes příkop přejezdy.
Proti velké vodě na pravém břehu nad železničním
náspem zřídí se ochranná hráz s propastky. Pod ústím
potoka Ponchovsko-piletického, jebož nová úroveň dna
musí býti položena nejméně do výšky vzedmaté hla
diny Labe, projektována jsou na oboa březích pfekla
diště. Dosavadní Pražský most bude zrošen a zřízen
nový most železný a jeden klenutý most inandační
vedle něho. Také nyučjší jez s mostem bude zrušen a
jako nábrada projektován jest nový jez stavidlový
a mostem o 60 metrů níže, než-li jez projektovaný
temským výborem a to s ohledem na budoncí plavební



kanál. Dno pod jezem musí býti důkladně zajištěno.
Pobřešní zdi na obou stranách jezu budou na 15 m
pod jez prodlouženy a dno pod jezem betonovým zdi
vem se zabezpečí. Za betonovým tělesem bude dno
na dalších 30 m kamexným záhozem 1 m silným za
jištěno. Na levem břehu připojí se k jezové sdi 181
m dlouhá zeď a příkrým sklonem, aby z vojenského
parka co nejméně pozsmku bylo zapotřebí. Pod ústím
Orlice a Střebše zřídí se tři nové průkopy.Jednotlivé
tůně na odvodnění opitřeny budou propustky, jež
sřízeny budou i na různých místech břehů na odpad
vody vůbec. Proti projektu a prot. žádanému vyvlast
nění nebylo nikde námitek, vyjádřena pouze přání tu
a tam na příhodnější úpravu. Břehy upevněny budou
silbými, průměrně 1 m širokými kamennými záhosy
s dlažbami s lomového kemene 80 cm silnými. Dlažby

přesní všude 50 cm nad příští vzedmutou hladinavodní.
Jmenování komisařů šivnosten

ských. Komisařem živnost. společenstva v Ku
klenách jmenován c. k. míst. konceptní praktikant
Č. Hanousek; společenstva hostinských v Hradci
Král. c. k. místodr. koucipista Jos. Marbálek;
Společenstva III. v Hradci Král. c. k. míst. pra
ktikant Jar. Skořepa.

Z pošty. C. k. řiditeletví pošt a telegrafů
v Praze výnosem zedne 14. června t, r. č. 55231-VII.
nařídilo, by od 18. června b. r. na dále v neděli
a ve svátek následující úřední hodiny u c. k.
poštovního úřadu v Hradci Králové zavedeny byly:
a) u přijímání dopisů, zásilek, přijímání a výplatě
poukázek, poštovní spořitelny a u pokladny od
9 do 11 hod. dop. b) u vydávání dopisů a zá
silek od půl 8. do 11. hod. dopol. Došlé časopisy
budou se vydávati od 6 hod. do půl 7. hod. večer.
— Konečně tedy poněkud postaráno i o nedělní
klid poštovních úředníků, kteří "obyčejně v neděli
Táno nejvíce se napracovali. Aco budes listonoši?
Běbati ou 6 hod. ráno 8 dopisy často až do 1
hod. odpolední — toť také není nedělní odpoči
nek. Snad se dočkáme, aby nejea úřednictvo, ale
i listonoši užili trochu nedělního dopoledne pro
oddech v demácnosti i pro kostel.

Jubilejní slavmost matiční. Místníod
bory Ústř. Matice školské v Hradci Králové pořádati
badou v neděli dne 18. června 1905 v měšťanských
sadech „Na střelnici“ jubilejní slavnost matiční, při
které laskavě spoluúčinkují vlastenecké spolky králové
hradecké a někteří obětaví jednotlivcí místní. Z pest
ého programu uvádíme: Koncert úplné kapely páně
ssenkovy, zpěv, solové výstupy a žertovné přednášky,

kaplety, poštu, koulení o ceny, balony, ohňostroje atd.
Spanilomyslné dámy obstarají buffet a kavárnu, kde
bude možno za levné ceny obdržeti chutně upravené
pokrmy a teplé nápoje všeho druhu. Slavnost zahájí
hudební průvod o 2. bodině odpolední. Začátek slav
nosti v sadech o 3. hodině odpolední. Veupné: osoba
40 h, rodina 1 K, pp. studující a c. a k, vojsko 20 b.
Za nepříznivého počasí přeloží se celá slavnost do
tělocvičny „Sokola“ Královéhradeckého.

Ty motocykle. Hrčí to po silnicích,lidé
uskakují a ustrašená zvířata při vozích divě se smí
tají. Jde o život. Minulou sobotu jistý motocyklista
strojem svým poplašil dva páry koní, z nichž jeden
v divém úprku hnal se od Pětidomí v Hradci Král.
k Pražsk. Předměstí, při čemž mladý kočí Tutera
z Věkoš zapletl se do vah vozních hlavou pod kopyta
koní, kteří ovšem ubožáka tak zdeptali, že poranění
svému v nemocnici podlehl.

Počasí bylo v minulém týdnu velmichladné;
teploměr ukazoval z rána č B* a při tom studený
-vítr si zabučel jako v březnu. A s chladnem i sucho
hrozí zničit nadějnou úrodu. Mračí se, mračí, stranou
pozorovati často vydatný déšť, ale hradecké rovině se
vyhýbají dešťonosná mračna na sto honů. — Jař su
chem zvláště na plačinách nápadně žloutne, pozdější
řepa zachází; bramborům sucho tolik neškodí a také
ne žitu, které letos na dobře připravených polích vy
niká obrovskou výškou. Senoseč jest právě v plném
proudu. Traviny na lukách jsou husté a vysoké, že
každý hospodář může býti spokojen; jetely jsou slabší.
Zelenině dosud daří se dobře. Letos jest pozorovati,
že si rolníci více hledí pěstování zelí. Ve čtvrtek se

velmi oteplilo a Spoledne spustil se přecenad Hradcem vydatný deštík, který po čtvrthodinném trvání
sepoň trochu napojil vyprahlou půda.

Památní dmové v červmm. Dno15.
června 1778 císař Josef II. v Hradci Králové. —
Dne 16. června 1623 koupil Bedřich z Opperadorfa
dům nynější číslo 9. 10, a 11. v Hradci Králové.—
Dne 17. června 1639 Švédové v Hradci Král. Dne
19. června 1297 zemřela Jitka, manželka krále Vác
slava II. — Doe 19. června 1484 vyhořel Hradec
i s předměstími. -- Dne 20. června 1769 položen
základní kámen k farní budově na Novém Hradci Kr.
— Dne 21. června 1805 zemřel král Václav II. —
Dne 22. června 1445 u Hradce Králové vzala voda
most i mlýny a předměstí velice poškodila. — Dne
24. června 1691 veliká povodeň. — Dne 25. června
1598 mastrank v Hradci Králové: výprava rejtbarův
do Uher. — Dne 26. června 1418 štít na radnici
stržen povětřím.—Dne 27. června1768 most přes
Orlici založen- — Dne 29. června 1781 první mše
sv. v kostele na Poachově. — Dne 930. června 1787
konec škol. roka na školách latinských i normálních.Pa.

Osobní změny ma poštách. Poštmistry

IL čidy jmenování byli Jaroslav Skokan v Ronověu Čáslavě,Al. Hochman v Ledči. Přesazení byli
poštmistři I. tř. Lad. Hanuš z Poličky do Horek
u Jičína, Jan Balcar z Kuklen do Chotěboře a
pošt. II. tř. Jan Koch do Poličky. Do výslužby
dána poštmistrová II. tř. Anna Macháčková v Tře
bechovicích.

Z minulosti Hradce Králové. Kdyš
otec synka nokárá. Dno 33. května 1773před
8 hodinou odpolední vešel kostelník do sakristie ko
stela sv. Dacha, aby připravíl, čeho ke křtu třeba.
Ulošiv vše na obvyklé místo, vyšel vyhlíšet „křtiny“.
Mezi tím vklouzl do sakristie chlapec Drbálkův, mi
nistrant, který měl přislahovati přikř*ía. Sotva še
přišli „se křtem“, přicházel již teké velebný pán P.
Pinkas. Kostelník vešel do sakristie a očekával jej
s komží v rakou. Pan P. Pinkas oblečen v obřadní
roucho sahá po „agendě“, aby křtíti započal. Poně
vadě kniby na obvyklém místě neviděl, vybídl ko
stelníka, aby mu agenda podal. Kostelník udiven svým
očím nevěří: „Vádyť jsem všecko, všecičko připravil
s agendu semhle (ukazuje) na tahle to (potukává)
místo pološil.“ Ta pak jako blesk mihlo mu v blavě:
sŽe ten hoch Drbálkův — už tomu tak! — jiný tu
nebyl !“ — Vyjede na hocha: „Kam's dal agendu ?“
Hoch se zarazil, tíhl do kouta ke skříni a odtud po
dává s usmívavým pobledem hledanou obřadní kuiha.
Vida to pan P. Pinkas, popošel blíže ku chlapcí a
pleskl ho po hlavě. Sotva chlapec po křtinách domů
přišel, s hrozným nářkem galoval otci, že byl od vo
lebného pána spoblavkován pro nic za nic. Otec se
sebral, „pouchýlil se k jemnost pana oficialovi a před
nesl stížnost na pana patera Pinkasa. Poněvadě se
však ukásalo“ referoval král. pan purkmistr v sezení
rady dne 25. května t. r., „že stížnost Drbálkova
lživou se našla, žádal pan oficiál, aby se panu pateru
Pinkasovi satisfakce dala“, Snesení městské rady pak
znělo: „Má se Drbálek povolati k ouřada a tu důle
žitost vyšetřiti; putombude následovati další snesení"
Na uvedené stížnosti Drbálkově nebylo dosti; podalť
na pana patera Pinkaea také k voledůst. b. konsistoři
žalobu, v níž udával, že „pao pater Pinkas jeho chlapce
zbil a okrvavil. Po bedlivém vyšetření ae však nká.
zalo, če žaloba Drbálkova lživou a nepravou ae shle
dává“ a species fakti doručeno magistrátu k dalšímu
jednání. Král. purkmistr v zasedání rady dne 28.
května t. r. podal o tom zprávu. Na základě té bylo
snesením rady ustanoveno: „Má se Drbálek se synem
zavolati a má ho otec jeho na rathoaze a přítomnosti
rychtáře stran toho lživého přednesení (s) pardusem
potrestati. Ostatně se má na veledůst. kapitula psáti,
by ten mepořádek s ministranty se přetrhl, aby ona
communicato consilio 4 ministranty ustanovila, an
sice in contrario (že) vzácný magietrat pro usu paro
chiali sobě 4 vyvolí.“ Dne 18. června t. r. byla sdě
lena odpověď veledůst. b. konsistoře, „še ta důležitost
ve příčině ministrantův zaopatřena jest.“ Na základě
toho měli „arození páni komisaři in piis cansis 2 mi
nietranty pro úeu parochiali commanicato coneilio
s JMat. panem děkanem měst. zříditi.“ (Dle Protocol

pe politicam N. „60.“ v archivu Hradce Králové, V.—)
Nadace. Na paměť zóletého trvání záložny

v Hradci Králové zařízena byla r. 1888 nadace pro
nejstaršího echudlého a bezůbonného člena této zá
ložay jak mažského, tak i ženského pohlaví. 59/, výnos
kapitálu K 2000.— bnde udělen výborem záložny dno
6. července. Žádosti o tuto nadaci podány buďtež členy
sáložny do 30. června 1905 do 4. hod. odpol.

Z lehkomyslmosti. Minnlý týden na
kládali dva mladí muži z Jeníkovic u Tře
bechovic v lese Oulišti u Černilova dříví. Při tom
jeden z nich chopil se pušky, kterou tamní lesník
na chvíli odložil, a namířil žertem na soudruha;
náhle vyšlá rána způsobila nedaleko stojícímu na
blavě smrtelné zranění.

Příspěvky ma Sanatorium v Jan
ských lázmích. Vys. důstojný Msgr. Dr. Alois
Frýdek, gen. vikář a kapitolní děkan 60K, vedp. Megr.
Fr. Hampl, pap. pralat 50 K, vedp. Ant. Pogerth, ka
novník 20 K, vdp. Al. Chaloupka, bisk. notář, farář v
Chblebích 42 K, Anonymus 100 K, vdp. Fr. Haizler,
děkan v Přelouči 6 K, dp. Fr. Vacek, professor na
reálce v Kostelci n. Orl. 85 K, vdp. P. Aug. J. Dafek,
P. Pram., gymn. professor v Něm. Brodě 10 K, p. K.
Hanel, majitel realit 800 K, vdp. Frant. Tondl, prof.
v. v. 28:80 K, vdp. Al. Kopecký, b. vikář v Nových
Hradech 28-80K; z novobydžovského vikariata: 68:40K,
vdp. Jos. Pospíšil, vik. sekretář v Lužci 20 K, dp. K.
Jelínek, katech. v Heř. Městci 10 K, dp. A. Mrkvička,
far. ve Slatinanech 4820 K; s vysokomýtského vika
riata: 18-50K, vdp. Jan Křt.Otčenášek, děk. na odpoč.

ká G další příspěvky prosí b. Koneistorium v Hradcirálové,

Oheň. V neděli na Hod Boží po 1. hod. odp*
vypukl na Pouchově u Hradce Král. oheň v hospo
dářství pí. Junkové. Zhoubnému divlu za obět padla
stodola i obytné stavení. Škoda přesahuje pojištění.
Příčina ohně neznámá.

Zemřel kněz šlechetmý. V DolníDo
brouči pochovali jeme stařečka, o němě sám lid pro
blašoval: „Takový kněz nenarodí se ani za sto let.“
— Zemřel zkornatěním cév. Do poslední chvíle ne
tušil, že se nitka jeho života na dobro trhá. Divil ae
prostomyslně, proč ma opuchla kolena; to prý nizdy
nemíval — na nemoc nikdy si nestěšoval. Ještě

vpp"ledních okamžicích svého života modlil ae breviář — možno říci, še s breviářem v race zemřel.
Ještě v pondělí dne 5. t. m. přijal Nejev. svátost,
odpoledne druhého dne vydechl svoji šlechetnou duši.
Před tím dvakráte přijal poslední pomazání. — Bodrý
kněžský veterán, typ staročeského vzorného kněze,
výborný kazatel, upřímnýČech, opravdový kněz-bratr,
pravý otec avé kollatary opustil své milé ovečky po
sedmadvacetiletém působení na chudé farce Dobrouč
ské. Chudera „páter František“ — jak mu říkali|
Titulů svačných měl dost. Ale při tom pro svoji
skromnost a dobročinnost byl hotovým šebráčkem.
Nedostávalo se mu často ani věcí nejpotřebnějších.
Jeho největší radostí — ba skoro domovem mn byl
kostel. Stále vybízel: „Jen lidičky, chodívejte do Bo

tak dlouho sedával, radostí mu byla kazatelna, odkud
jeho bystrý duch tak krásně a nadšeně dovedl pou
čovati kollatarníky o pravdách Kristových! Však také
byl vědycky prostorný ohrám av. Miknláše při jeho
kásaní přeplněn; lid postával pří tom na prostranství

kolem chrámu i na protěší strání. Jeho přičiněním
kostel sv. Mikutáše byl ještě loni polychromován, na
vedlejší oltář Panny Mariekoupena Lárdská socha
sa 700 slatých, sklo za 60 si. Jako vikář byl svému
kněžetvu opravdovým otcem, jistě nikdy žádného ne
sermoutil. „Bratříčku, bratříčka“, bylo jeho oblíbeným
s upřímně míněným úslovím. Kdo s „páterem Fran
tiškem“ jen jedenkrát mlavil, nežzapomenena jeho
zrovna dětskou skromnost, evangelickou vlídnost;
každý si ho musil rázem samilovati. Hotový Kaloas
s Riisova „Zipadu“. — Věsk mu také zbožní osad
níci spláceli vřelou láskou a vdéčností. A kdyš odešel
jejich duchovní otec k Bohu, nastal zármutek k ne

psání. Po ta dobu, co mrtvola byla v dumě (od
pondělí do čtvrtka), každý večer po klekání scházel
se lid do fary kolem rakve v takovém množství; vědy
byl přeplnén veliký pokoj a síň, že nebylo možno se
protlačit. A všichui we dlouho a dlouho modlili.
Totéž dálo se kašdého dne v chrámě přede mší svatou
i při ní. Všichni v kleče vysílali vroucí prosby sa
pšstýře tolik milovaného. A pohřeb byl zvláště do
jemný a k tomu velikolepý. Dostavilo se 47 dachov
ních, 48 učitelů; kafžeci Liechtenštejnský patronátní
úřad zastoupen p. důchodním a p. lesním, okresní
školní rada a okresní výbor více Členy; ústecký c. k,
soud p. adjonktem a kancelistou, wousední obce
všeck; buď více neb aspoň jedním členem zastapitel
stva; k průvoda přidražily se i místní upolky, zdejší
četnictvo a obrovské množství ctitelů zesnulého „pá
tera Františka“ z místa 1 okolí. Věnce darovali pa
tronát a firma K Perlhefter v Hnátnici. Tal vřelou
účast při pohřbu jeme ještě neviděli. Jak bylo zvláště
potěšojící, že tolik pánů učitelů zřejmě dalo na jevo
své apřímné přátelství ku knězi — stařečkovi! kon
daokt vedl a slavné rekviem sloužil vedp. kanovník
Barták £ Hradce Král., pohřební řeč pronesl s koza
telny vldp. -děkan Nývlt s Ústí n. O., po rekviem u
kostela (u missionářského kříže) promlavil vadp. ka
novník Barták, na hřbitově ješté všem poděkoval
bratr zesnulého, dp. farář Krihl z Hořiček. Ve hřbi
tovní kapli ar. Josefa naložena tělesná schránka „pá
tera Františka.“ Kosti jeho dvoa předchůdců v bí:ých
ubrouscích položeny na rakev. Ván Bůh dejž mu
slavné z mrtvých vstání! Osadníci zachovají jej u
vděčné paměti vždycky. V malých poměrech činil
věci veliké. R. i. p. — Ž.

Úzartí. V Řibsku u Hradce Král. zemřela
14. t. m. pí. Auna Šandová v 76. roce věku svého.
Pohřeb koná se v sobotu 17. t. m. ne hřbitově Lib
čenském.

Tamburašský komoert. Křesťansko-soc.
lidový spolek pro Holohlavy a okolí pořádá v neděli
dne 18. Června £t. r. ve spolkových místnostech v sále
p. Josefa Tučka v Holohlavech koncert chvalně zná
mého sboru tamburašů Královéhradeckých za laska
vého osobního řízení důst. p. V. Gyurkoviče, sbormistra
2 Hradce Králové. Mezi jednotlivými čísly před
nese případné básně ul. Marie Pánková ze Zářeče.
Začátek o půl 8. hodině večer. Zařízení restaurační.
Vetupné: člen 40 haléřů, nečlen 80 hal,

Slatinmé lázně Velichovky m Jjese
feva v Čechách do 12. června navštívilo 67 lázeň
ských hostí.

Hrab. Anomnskéslatinné lázně v Bě
lohradě v Čechách dnem7. června čítaly 168hostí
(tehdy bez hostů na letním pobytu a passantů).

Jan Buchtele ve Velichovkách
koncertaje v neděli dne 25. června 1905 ve velké
dvoraně lázoňské restaurace ze spolaáčiokování virtaosa
na klavír p. Karla Leitnera z Praby. Záznamy na
sedadla přijímá epráva lázní,

Z Něměle m Pardubie. Klidné božího
dové odpoledne svatodušní vyrušeno poplachem k «hni.
Stodola Bartoňova vcitla se v plamenech. Úsilí sborů
hasičských podařilo ee požár omeziti pouče na tato
stodolo, která však, jsouc dřevěná a doškami krytá,
shořela úplně,

Rodinné. MUDr. Frant. Bonuss chotí svojí
Aničkou, rozenou Randětakovou, slavili aňatek svůj
dne 3. června t. r. v chrámu Páně Velkojesenickém,

Keollegům, kteří roku 1890 na gy
mnasíu v NěmeckémBrodě matarovali.
Přátelé! Patnáct let uplynulo od našeho rozchodu.
Oslavme památné výročí naší maturity sjezdem v mi
lém Brodě počátkem srpna. Súčastnéte se všichni!

Přihlášky s adrossami m pošlete co nejdříve podepsaným svolavatelům. Dr. Karel Ferdinand ve
Velkém Meziříčí na Moravě. Franta Smeykal, c. k
soudní adjunkt v Příboře na Moravě. MUDr. Josef
Svítil ve VelkýchOpatovicích na Moravě,

Německobrodskému osvětáři. Tento
pán, který se bezpochyby poučovalo církevní historii
ge socialistických pamfletů, vyzývá dále v „Osvětě
lida“ troufale: „Jeme ochotni napsati, če hierarchie
římská neupálila Husa a Jaronyma, fe hromadně ne
vraždila Husity v Kutnoborských šachtách, že nevy
sílala křižácké výpravy proti Čechům; de nepřipravila
bartolomějskou noc a španělskou inkvisici, še neod
pravila Galileo Galilei, slovem, chceme protiní za
stavit boj, když nám někdo dokáže, že dějepislže.“
— Pane drahý, pamatujte se, vždyť slibujete věc,
která jest nad Vaši morální síla. Ne —pravý dějepis
nelše, ale Vy se opovašujete nešikovně lhát. My pře
kracování dějepisa rozhodně nepotřebujeme, sa to
advokátské „smodernisování“ názorů na dějiny hodí
se vždycky dobře do krámu těm „pokrokovým.“ Odkud
víte na př.,še hiearchie odpravila Galilea? A nelžete-li
na plano, nýbrž máte-li za podklad svého tvrzení ně
kolik řádků « některého proticírkevního pamíletu,
pak jste měl přece nahlédnonti aspoň ještě do jiné
slušnější knížky, má-li takové tvrzení aspoň kusa hi
storické pravdy. Dokášete-li, že hierarchie odprav:la
Galilea, věřte, že spůsobíte veliký jásot mezi ovan
golíky i mezi židy. Zvláštěevangelíkům byse takový
objevhodildo krámuvýtečně. KdyštotižpoGalileoci
sbošný kanovník katolický Koperník přesnými vě
deckými důkazy odůvodnil tvrzení o kolotání
zeměkoule kolem slunce, nadal mu sea to Luther stře
štěných a bláznů. Papeš a církev katolická však o



tem soadila jinak. Dokašte tedy,de hierarchie Galiles
odpravila a. ctitolům „pokrokového“ Lathere se
snačně uleví. Snad vůbec poprvé slyšíte, že saklada
telem moderního hvězdářetví byl abožný katolický

kanovník. Tomu se ovšem pranic nedivíme, poněvadě
v socialistických „vědeckých“ episech se o tom nikdy
nedovíte a — naše pravdivé spisy číeti nebudete.
-Taková vzdělavací prakse „pokrokových“ lidí jest víc
neš obvyklé. Poněvadě jste však ačinil tak sosmenitý
bistorický objev, na který doposud nepřišel ani vote
atantský učenec, který byl nejzarytějším nep telem
věsbo katolického, prosíme, abyste nám o tom „od

pravení“ pověděl něco bližšího; my pak Vašehisto
rické — ale jen přesně historické — doklady 0 té
popravě uvedeme sami v širší známost. — Nejmoder
nějšímu bistorikovi z „Osvěty lidu“ masíme dále dáti
poučení, de krvavou Bartolomějskou noc proti Huge
notům způsobila královna Kateřina, která byla dloubo
drášděna i obrožována těmi „reformovanými“. Skutek
tén pěkný nebyl, to usnávali také samí katoličtí
kněží, kteří při nastalém pobíjení mnohým Hugenotům
šivot zacbránili. Z+ to však němečtí protestanté, kteří
se bnóvali, že kalvínět. Hugenotá nechtějí sepoaříditi
jejich komando, viděli v „krvavé svatbě“ „spravedlivý
trest Boží na kalvínské kacíře“. Papaž Řehoř XIII.
ovšem po tom skutku uspořádal v Římě děkovnou
slavnost, ale to se stalo proto, že královský dvůr
francouzský svěstoral do Říma, že byle královská
rodina zachráněna před sonnovaným spiknatím; při
tom však přece volice želel prolité krve 8 tolik ne
páležitého náblého sonda; osvědčil tedy při tom pří
padě daleko šlechetnější mysl než němečtí protestanté
a byl rozbodně citlivější než sami Hagenoté, kteří
povraždili úkladně do té doby katolíků daleko víc
než jaký byl počet pobitých Hugenotů v oné krvavé
noci. Tak mloví správný dějepis, ale pokroková hlava
německobrodská najednou vypátrals, že Bartoloměj
skou noc způsobila — bierarchie. — A ta španělská
inkvisice! Četl jete mimo socialistické pamflety aspoň
některou elašnou protestantskou knížku 0 té inkvi
sici? Sám protestantský učenec Arnošt Scháfer na
základě nejpodrobnějšího stadis vydal r. 1902 troj
svazkové dílo, v němž dokázal, že španělské inkvisice
byla daleko mírnější než na př. katanská inkvisice
Kalvínove. Bezpochyby pan pisatel také nic neví O
katunské inkvisici kališné a táborské, neví o řádění
inkvisice lathereké církve. Kde pak by mu 0 tom
něco socialistický a belvetský tisk pověděl. Ale i
kdyby p. pisatel o těch hrůzách věděl, nesměl by to
do „Osvěty 1.“ dáti. On ví dobře, že by „pokrokoví“
evangelíci pověděli „Osvětě 1.“, zač je toho loket! —
Proto pan Hajn v zájmu „pokroku“ radějiotiskuje
křiklavé lži proti církvi katolické, kterým sám věřiti
nemůže, než by posvítil bez bázně na tu „svobodo
myslnost“ otců „refirmace“. — Příště ještě si dopo
víme ostatní. Už z pověděného je viděti, še má ně
meckobrodský osvětář k boji proti katolíkům karáže
dost; ale mél by se ns takový zápas uspoň trochou
vědomostí připraviti, aby kartáče jím vystřelované
měly nějaký účinek. Kdyby neměl v hlavě prázdno,
vybral by si z historie sbraně trochu šikovnější.
Takovému „vědeckému“ boji, jaký provozuje německo
brodeký osvětář, zasmějíse i ti rozumnější pokrokovci.
Tedy na shledanou!

Z Dobrého. Den 29. m. m. byl a nás dnem
povznášející radosti. Za příčinou jenerální visitace a
udílení sv. biřmování zavítel k nám téhož dne zrána
s Rychnova ojdp. biskap Dr. Josef Doubrava s dru
žinoa milých vys. důst. pp. J. Soukupa, kanovníka,
V. Kleprlíka, vikáře a dp. H. Doskočila sekretáře a
ceremonáře. Uvítání bylo slavnostní před branou ozdo
benou prapory národními. Súčastnily 60 hudba místní,
sbory hasičů z Dobrého, Hlinného, Kamenice a Rov
ného, zastapitelstrá obcí, sbory učitelské se školní
mládeží, drašičky s duchovenstvo. Kolemcesty, jíš se
J M. abírale, stály přečetné davy sbožného lida z ko
latary s z okolí. Za kolatara uvítal J. B. M. místní
dachovní správos b. notář a vik. sekretář vdp. Jos.
Čížek případným oslovením, na něž nejdůstojnější
vřele odpověděl. Doložiti dlušno, že v ten den zavítal
k nám též vldp. Frant. Kerner, konsist. rada a ka
novník £ Hradce Králové, s duchovních psk ze 800
sedství vys. důstojní pánové Václ. Uhlíř, vikář z Pře
pych, Váci. Erychieb, děkan z Deštného, Jos. Doma
šinský, děkon s Dobrušky, Jos. Pobl, farář z Lukavice,
Jos. Pohl, farář z Liberka, Frant. Barvíř, kaplan
s Opočna a j. Neméně pěkné a jímevé bylo uvítání
J. B.M. ze strany školní mládeže, kdyš jmenem všech
pozdravila přítele dítek žákyně školy zdejší. Z fary
odebral se vrchní pastýř do chrámu Fáně vkasně letos
na jaře k elavnosti této vyzdobeného. Jemu vetříc
nesl se prostorou chrámu pozdrav „Ecce sacerdos
magnus“, jejž zapěly dítky za průvoda nových varhan.
Chrám Páně byl donejposlednějšího místečkapřeplněn.
Po měi svaté s po obřadech za zemřelé promlavila
J. B. M. k lidu shromášděnému. Dlažno při menouti
i to, še k avítání J. B.M.—jenž navětívív Dobré,tím
navštívil i první fera okr. hejtm. novoměstského —
dostavili se i pp. J. Janota, c. k. okresní bejtman a
J. Pelikán, c. k. okr. šk. inspektor a teké i zástupce

pobronátů rychnovakého. Po kázání následovalo udíení sv. biřmování biřmovancům, jichž bylo nepůl
šesta sta. O skonšce z náboženství ve škole dotvrzeno
snova, jským je nejdůstojnější upřímným přítelem
školy i mládeše. Před odjezdem 0 l 5. bod. odpol.
byl kostel snovu přeplněn a kašdý se tlačil, aby
blísko byl svému pastýři. Jako m. dachovní taki
dítky i lid toužili, aby jim uděleno bylo snova vrchno

astýřeké požehnání. A tak bylo i cestou od chrámu
áně až daleko za bránn. Těško se bylo průvodu pro

tlačiti davy lidu kapícího se kolem pro tenposlední
rav. Mnozícizí hosté zavítavší do Dobrého v ten

den buď náhodou anebo za jinými záležitostmi vy
jádřili své upřímné dojetí nad tím gjevem, nad tou

talností lidu k milenéma biskupovi. Hadbai sbory
asičů vyprovásely J. B. M. ještě i na Dobré.

. Z Kumštátu. Den 7. a 8. června byl pro
Sdejší farní osadu dnem duchovní radosti. Neboť zs
vítal do naší kolatury dne 7. června k večera náš
velepastýř s sice do Černé Vody, kde vo vile p. hra
běte Bohuše Kolovrata přenocoval,aby následujícího
dne v Kunštátě všem biřmovencům, jíchš bylo 716,

udílel křest Ducha sv. Bylo to všade teké nějekých

příprav a uvítání. Předatavenstvo všech obcí, veteráni,asiči z Nové Vei, Černé Vody s Kunštátu zóvodili
v uvítání, aby tlamočili Biskapské Milosti cit nvé
dětinské lásky a oddanosti U blavní brány byla J. B.M.
přijate místním duchovním správcem v P voda ještě
10 kněží a oslovena duchovním správcem slovyžal
misty: „To jest ten den, jenš nám učinil Pán, ra
dujme se a vegselme se v něm.“ Náš velepastýř na
všecky uvítací řeči krátce odpověděl s jiš několik
slov z jeho otcovských úst a několik milých pobledů
stačilo, fe byl všechen lid velice dojat Za blaholn
svonů, zpěvu, atřelby z hmoždířů bral se průvod do
chráma Páně, kdež byly všecky obřady 7a velkého
účastenství věřících vykonány. Po ukončení av. biřeo
vání byla konána vo škole zkouška z náboženství. O 6.
hodině odpolední rozloučil se náš velepastýř v chrámu
Páně se všemi osadníky doprovázen jsa ač na branice
banderiem, sbory hasičskými a veteránskými. Všichni
jsme srdcem a ústy Boha prosili, aby nám tak do
brého našeho velepastýře ještě na dlouhá létasacho
val a práci jeho požehnal.

Ze Skalky u Dobrušky. J. B. M. Dr.
Jos. Doubrava na své visitační cestě z Dobrého do
Bíl. Újezda dne 29. května rozhodl se, že navštíví i
zámeckou kapli na Skalce a tím i vesměs po širém
okolí mezi dachovenstvem i lidem váženého a zaslou
áilého zámeckého kněze, faráře a b. notáře vdp Pavla
Rozínka. Pozornost ta ku knězi pracovníka tichému,
leč osvědčenému a milému, ku knězi, jenž nemá sice
kolatary, ale má jich přece kolik, učinila v lidu do
jem co nejpříznivější. Banderium vyjelo vstříc až na
branice kolátory Doberské, basičeké sbory ze Skalky
Podbřezí, Chábor, Netřebě a Lhoty očekávaly u kříže
v Netřěbě, Když J. B. M. se přiblížil, uvítal jej jmé
nem všech hasičských sborů velitel p. Jos. rvinka
ze Skalky-Podbřezí, na to doprovozen byl e hudbou
v četném průvodu obecenstva do nádvoří dvora Skalky,
kdež obcí upravena byla slavnostní brána. Zde v ná
droří urital J. B. M. nájemce dvora i sídla bývalých
pánů Mlado'ů p. Tomáš, skalecký pan [erář, školní
mládež, knížecí lesní správce panství opočenského a
obecní zastupitelstvo. Na to uveden do kaple chodbou
zámeckou, kteráž byla nájemcem dvora vkusně ozdo
bena a jevila se v ta dobu krásnou jeskyní z lesního
zelení. V kapli měl J. B. M. dojemnou promlava k lidu
a po udělení apoštolského požehnání se 8 přítomnými
rozloučil. Obecní zastupitelstvo, hasičské spolky za
průvoda budby, školní jdítky a moožetví obecenstva
doprovodily J. B. M. až na konec obce, kdež J. B. M.
vystoapiv z povozu prošel průvodem ase všemi 86 rOZ
lončil; i malým dítkám v náračí rodičů křížem na
čele poznamenal. Není pamětníka, že by některý p.
biskap zdejší obec navštívil. Den 29. května bude
nám všem milou upomínkou.

Velký komcert v České Skalici vc
prospěch lid. knihovny 8 místních chudých pořádán
jest dne 25. červaa o půl 3. hod. odpol. v zahradě
p. K. Semeráka sdroženým dělnictrem v Ú. Skalici.
Hodba nácbodeká řízením bapelníka pana MaxePhil
lippa. O půl 2. hodině odpolední promenádní koncert
pa máměstí, Vstapné za osoba 40 bal. Večer slav
nostní osvětlení zabrady. V případě nepříznivého po
časí odbývá se vše ve čtvrtek dne 29. června 1906.

Z Velké Oařimě. Na své visitačnícestě
zavítala J. B. Milosť dne 31. kvétna o 7. hod. večer
do naší farní osady, aby zde drahého dne svátost 8v.
biřmování udělila. 8 doy pobyl nejdp. visitátor ve
středu našem, odkadě vyjížděl do Vel. Zdobnice, Ka
čerova a Neb. Rybné. Ubec naše avítala vznešeného
hosta co nejsrdečněji. Četný zástup švarných bande
ristů vypravil se J. B. Milosti až as hranice naproti.
Urítán byr v Malé Ouřimi starostou Valtrem a zpro
vázen kanovníkem a latore vadp. Soukupem, dp. bisk.
ceremonářem Doskočilem, bývalým to Ouřimským ka
planem, vikářemtrakta Rychnovskéhovldp.Kleprlíkem,
patronem kostela uroz. P. baronem Kónigswartrom,
patron. komisařem Svobodou, ubíral se vrenní pastýř
za zvuků svižných pochodů do Vel. Oučimě, kdes byl

ředmětem srdečných ovací. U alavnostní brány oče

Kávalo vznešeného hosta dachovenstvo a sice: vldp.
farář Ot ze Sedloňova, místní farář Tomíček, kaplan Je
línek ze Skubrova a místní kaplan Roěsaler,obecní za
stupitelstvo se starostou P. morancem v čele, Školní
dítky svými učiteli a mnoho jiných. Pozdraven byv
místním farářem, sterostoa, řídícím učitelem a jednoa
školačkou odebral se nejdp. biskap do vkusně vyzdo
bené farní budovy a odtud do útutného chráma Fáně.
Mocné skkordy volebné písně: 00ce sacerdos magnus
savzněly; arcipastýř stanul a hlavního oltáře. Lo vy
konaných příslušných modlitbách a po požehnání 0
debral se do fary. Drabého dne časné rano panoval
neobyčejný ruch v naší jinak tiché osadě. Kolem 8.
hod. ubíral se nejdp. biskap v slavném průvodu do
kostela, kdež po mši sv. promluvil k věřícím. Na
to uděleno sv. biřmování. Po ev. biřmování promlavil
opět k biřmovancům, načeš odebral se do školy, kdež
konals se zkouška £e 68V.náboženství. Odpoledne
konal místní pan kaplan u přítomnosti J. B. Milosti
křesťanské oričení, kterášto pobožnost skončena lite

áním. V pátek ráno odejel nejdp.niemi a av. požehn
biskap do Vel. Zdobnice, odkudá ae k večera opét
vrátil do Vel. Oařimě. Ač unaven, odejel do M. Ua
řimě, kdež biřmoval na smrtelném lůžka jedno děvče.
Hle, láska pastýře k svóřenómu stáda! V vobota ráno
opustil arcipastýř naši osadu. Ač cozloučil se jiá vo
čtvrtek odpoledne s naší osadou, tož přece ahrumář
dilo se v sobota ráno veliké množství lidu, aby ještě
neposled spatřilo usměrvavou Ic vznedeného hosta.
Požehnav ještě všem odejel nejdp. biskup do Kačerova
a odtad do Neb. Rybné. Nejdp. biskup mohl se pře
avědčiti, a jakou lóskou vdichni diecésané k nému
Inou, nejen Češi,nýbrů i Němci. Kéž Bůh dehná na
šeho milého arcipastýře na dalších jeho cestách.

Z Nové Val na Chotěbořsku. Zapříčí
nou meliorací polních pomýšleno jiš dlouho, aby se
sřídilo u nás vodní družstvo. Jest známo, co ubíhá
na výtěžku, jestliže musí. rolník zápasit s úpornon

vlhkostí, „2 Sejména na jaře překáší včasným pracímpolním. Teblky zemědělské rady násorně a zajímavě

ukazojí, jak několik roků po sobě jdoucích vatoupá
výtědek, kdyžpole byls odvodněna. Společné potřeby
všech našich rolníků došly svého vyjádření na schůsi,
na které p. farář Vlček o ustavení drašstva, stano
vách a peněšních prostředcích referoval. Zemědělská

rada, která opomoe byla požádána, v nejbližšíchdnech vyšle svého technického znalce, po jehož dobro
zdání vše potřebné se zařídí, aby v podzimním zas6
dání eněmovním družstva mobla býti povolena sub
vouce zákonem. Uposorňujeme na to, že posavad v této
příčině z prostředků zemských a státních těží valnou
měrou Němci a mělo by býti těchto potřeb našeho
zemědělství více všímáno.

Z Uhelné Příbramě na Chotěbořsku.
Dlouho byly činěny náběby, aby a nás byla založena
Bajfejsenka, jíž máme potřebí jsko soli. Jako jinde,
taki a nás drobné potřeby života a hospodářství
natí, aby rolník se uchyloval k peněšním ústavům,

kterépřičají po dlouhém čase a zdržujících přípravách. Popředchozích achůzích v minalých dvou letech
konečně vydařila se schůze v pondělí svatodušní, na
níš po důrazné přednášce p. faráře Vlčka z Nové Vsi
a za vydatné součinnosti p. fíd. učitele Vajara zvo
leno představenstvo, účetní a dozorčí rada, takže za
měsíc náš úvěrní ústav počne působit. Agitace a tajné
nátlaky proti Rajfejsence byly tímto způsobem překo
nány.

Z Kolína mad Labem. Aby naše veřej
nost nevyšla = rozčilování, o to ovědomitě starají se
machleři známé strany. Lež i pravda všecko dohro
mady amícháno sloužiti jim masí k „šlechetným“ úče
Jůám.Kdyby omezili jenom své štvanice na zdejší žar
nály, nic bychom neříkali, ale lezou s nimi ido listů
pražských a odtamtud podnikají zoufalé výpady. Po
siedně podařilo se jim mystifikovati i čelný jeden
pražský list zprávou, že zapovězen jest všesokolský
slet, protože káží v Kolíně missionáři jesuité. Ten
dence je průbledná. Má se nalézti opět hojně bláta,
jímž by hozeno bylo pokatolících a také po úřadech
státních, politických, které jim nejdou pod komando.
Zatím kostel děkanský, v němž 80 missie mají odbý
vati, jest zavřen za pfíčinou déle trvající restaurace.
Hodní učenníci svého mistra: Pomlouvej statečně! Lež
ta ovšem bude patovati všemi protináboženskými ča
sopejsky s tačnou omáčkou. — Pozorahodné usnesení
učiněno bylo v posledním zasedání obec. zastapitel
stra. Na návrh ředitelegymnasia bylo usneseno obrátiti
se na zemskou školní rada, aby v reálních odděleních
III. a IV. třídy gymn. nebylo vynčováno latině, ale
tím intensivěji frančině. Jest to jakýsi krůček k zvol
nému konstituování reálky, jejíž nižší třídy už před
lety měly býti otevřeny, ale která jako přítěž pona
chána při reál. gymnasiu. Bylo by dobře, kdyby nové
obecní zastupitelstvo přistoupilo k rozluštění dávné
otázky této. Má Kolín velmi výhodnou posici pro re
álku, která enad jako městu průmyslovéma více by
osvědčilaneš gymnasium. Ostatně obě školy by dobře
podle sebe obstály. —

Z Kutné Hory. Konečněsnad dočkámeso
otevření velechrámu našeho. V poslední době počaly
práce tempem velice zrychleným. Oltář už bude po
mala hotov a počato bylo s vnitřní polychromif stěn.
Návštěvníkům otevírá sepřekrásný požitek umělecký,
k jehož plnému zažití neschází ničeho, než aby úprava
kasáren byla také co nejdříve předsevzata. — Krásné
dny májové a červnové přivádějí opět řady návštěv
níků našich památek. Nemilým však dojmem působí,
když cestou ze Sedlic po silnici obtěžován jest cizinec
úžasným zápachem otevřené stoky od jatek k Sedli
cům se vinoucí. I ten nejkrásnější pobled, jaký seod
Sedlic na Kutnou Hora otevírá, nepřemůže hrozný
odpor šířený touto morovinou, které se mohla učiniti
přece již přítrš. Či snad jatka se těší výjimečným
netanovením zdravotní policie? — Stavba dráby po
kračuje tempem tek zrychleným, že snad do polovice
července bade vše hotovo. Ukazajese, že boucharouské
tlučení do eprávy města, jskoby drshou utrpělo obe
censtvo i na pohodlí i na zábavě, bylo nespravedlivé.
I ta krásná procházka po hořejším Páchu neutrpí ni
čeho, ba snad získá na vzhledu i rozmanitosti. A tak
po čase umiknou snad i ti největší rebelanti. — Jinak
ovšem v obecních poměrech se nezměnilo ničeho. Stva
nice trvejí dále a budou trvati až do příštích voleb,
kdy obě etrany své síly doopravdy změří. Co se na
záviděli občané naši Kolínu, v něčem jsme ho přece
dostibli, v insinuacích 8 nadávkách. — A aby nezů
stalo pozadu za ostatními i naše učiteletvo, k nastá
vající volbě zástupce v okr. školní radě chystá se ne
příliš vybranými zbraněmi, jichž používá z úkrytu
šarnalietické mlčelivosti nějaký protikandidát dosa
vádního zástapce ačitelstva. A tak buďme jen voseli,
třebas se i pralil

Návštěva anglických žurmalistů v
Kutné Hoře. (Píše T.) Pouhý referát sotva stačí
podati skutečně povznesený obraz 8 názor do toho
dušovního zrcadla, jež rozvinuly se nám minalé soboty
před zraky při návštěvě zástapcův anglického tisku
ze všech možných končin Albiona, ba z Asie i Auetra
lie. Výlet ten velkolep vzal původ v Hoře Kutné
před více lety, když vůdce apglic. novinářů Mr. James
Baker (čti Džéma Békr), slavný angl. literát, světový
cestovatela šarnalietez Chftonu,potřetíbylnavštívil
České královatví. Přiznáváme, če dojmy války barské
a alliance japonsko-anglická proti Rasku těžko daly
te zahlazovat; nicméně pomyšlení, že n. P. válku
s Japonci prohróvá Rusko nikoliv ve svém vojsku,
ale ve své : a ve svém šlendriánu, tu není
nejseno chápat zájmy Aoglie ne úspěších jsponských.
Než i angl. hosté byli různých zrn, n. p. dva [rčané,

synové Aogličany tlačeného
národa, jimž nezbyl jiš ani bývalý jasy jejich, a
přecsnesli se znamenitě s kolegy, syny „bílého ostrova“.
— Kdežto v Praze Angličané ovádění byli do centra
kultarních a politických snah našeho království, jaksi
velkého slohu, uviděli v Hoře Kutné čirý šivot skvost
ného krajského města českého. A skutečně, Hora
dala sobě sálešetí na Anglickém dmi. Přátelství,
upřímnost a staročeské pohostinství podévaly sobě
ruce a milá překvapení se stíhala; jednotliví pánové
i dámy překonávali všechna očekávání. Viděli jeme
jiš oslou řadu podobných ovací, neš scény katnoborské



byly tak skvostné, še eami Angličané prohlašovali je
sa nejkrásmější chvíle svého šivota. Otom na konec.
Hora Kutná nvítala bosty po domácku, ale co nej
slavněji a to záslobou al. rady městeké se starostou,
zem. posl. p. Macháčkem a jeho náměstkem p. Janem
Tučkem i členy komitétu. Tak jako angl. žurnalisté,
pánové i dámy, tvořili korporaci různých oborů péra
1 myšlének, tak hojné satadiam ahlédali u nás v ten
den v oborech dnchovní i národní práce, průmyslu i
výtvarného umění českého. Byl jim připraven pravý
kaleidoskop. Vůdce výpravy, elavný učenec, světový
turista-Znrnalista Baker, měl již v Sedlci při pro
blídce nově reataurovaného chrámu Páně Panny Marie
významnou řeč o kráse a velebnosti chrámů Páně
v Sedlci i Hoře Kutné, při čemž upozorňoval jednak
na zbožnost Čechů bývalých i nynějších, jednak na
duchovní moc, již Čechové i přes veškerá utrpení i
přes nezdary politické udržeti a podržeti byli dovedli.
Baker okásale pochválil české duchovenstvo, ano
v dobách těžkých neopustilo lid, zachovávalo jej pří
rodném jszyce v miuvě, liteře i písni, a probouzelo
jej i od oltáře ku lásce k rodné vlasti. Dále upozornil
Baker na krásné misaly české, any jsou unikem světa
a rovněž tak na chorály a kostelní písně, celá
staletí zachovávané, Návštěva veleznámé sedleckékost
nice a přednáška red. G. Toušila učinila na Angli
čany nejsilnější dojem. — V Hoře Kutné bylo vzru
šení ještě mocnější. Dík vldp. arciděkanovi Monsig.
Vorlíčkoví, byly veškeré chrámy Páně naše ladné
uspořádány a jako vždy,stkvěly se leskem, čistotou a
krásou. Vzrušení vrcholilo ovšem pří velechrámu ev.
Barbory. Sotva že Angličané vstoupili do jeho kleneb,
ozvaly se obrovské varhany na západní empoře a zna
menitý dirigent, profesor pan Jandera, se sborem pp.
paedagogů spustil chorál „Svatý Václave!“ Těžko
popisovat nastalý dojem. Angličané alzeli pod hloubkou
velebných tónů mistrného zpěvu posvátné písně a jak
mile dozněl akkord poslední, Mr. Baker prosil, ježto
aplaus vchráma Páně není na místě,aby prof. Jan
dera a pěvci sboru opakovali. Přání tomu vybověno
ibned ochotně. Tlumočník znamenitý, p. dr. Malý,
magistr. rada z Prahy, vysvětlil Angličanům význam
chorálu, hlavně prosbu: „Nedej zabynouti nám i bu
doucím“, kterýžto výklad hosté pilně sobě zaznamo
návali, uvádějíce, že krásnou píseň lu přinesou do
svých domovin a o její savedení v chrámích se
postarají. Mr. Jumes Baker upozornil, že nové, obrov
ské varhany evatobarborské postavil vynikající prů
myslník místní, přítomný náměstek starosty města,
továrník pan Jan Tuček, jemuž grataloval sám, načež
i ostatní hosté ka díla tak eminentně zdařenému. Dr.
Malý tlumočil pak Bakerovu řeč, k čemuž redaktor a
kritik Mr. Gr. Robens z Londýna uvedl svá pozoro
vání o Tačkově stroji, velice je chváliv a na pokro
čilost Čechův v obora toho průmyslu váhu pološiv.
Chrám svatobarborský vně není ještě pohotově. Za
dalších produkcí sboru prof. Jandery vykonána ob
chůzka loďmi chrámovými a pak kolem v parku. Vele
chrám nazván Angličany: pravým klenotem české
archaeologie, jemuž málo rovno na světě. Při další

rohlídce města uvedeni Aogličané k obnovenému
amennému domu, kde Museum. Zde kynulo překva

pení. Továrník a c. a k. dvor. dodavatel pan Em.
Bělský, zařídil, aby celá slavnostní skupina byla foto
grafována p. Vokounem a dvé sličných družiček po
dalo všem účastníkům pěkné kytice s fáborky barev
nérodních. Nato konán koncert a banket v Lorci. Péčí
c. k. řiditele m. škol p. Smída, předsedy pěv. jednoty
„Tyl“ a sbormistra, c. k. učitele p. Mařenky koncer
toval „Tyl“ v eále loreckém smíšenými i jednotlivými
sbory 8 průvodem klavírním pí. Weidenhoferové,
které se známou ochotou úkol ten převzala. Klavír
byl ze skladu pana Tučka též ochotně dodán. —
V zahradě byla krásná společnost místní, na ostrádě
koncertovala velká kapela výe. sboru ostrostřelců ří
zená novým kapelníkem p. Lásničkou, který za krátký
čas dovedl z kapely té utvořiti korpus skutečně vý
borný, který záhy vynikne mezi českými kapelami ci
vilními. Kapela za své výkony byla Angličany hlučně
akklamována. Zde dámy kutnohorské, s pí. Kat.
Tučkovou v čele, podělily vzácné hosty krásnou upo
mínkou a sice stříbrnými kladivy starohorskými ve
formě jeblic s fáborky slovanských barev 8 nápisem:
„Anglický den na Horách Katných '*/,. 1905. Zdař
Bůh !“ Výrobek továrny J. B. Píchl v Praze. Angli
čané, páni i dámy připjali sobě ibned tyto ozdůbky,
pravíce, že jich po celou pouf po Čechách neodloší
a až do zámořské své vlasti na trvalou památku do
vezou. Dále obdrželi hosté krásně vázaná illastrovaná
alba kutpohorská s českým i anglickým textem, darem
rady městské, Mr. James Baker vavřínový věnec
s trikolorou a nápisy od dávného přítele, red. G. Tou
šila 2 Prahy, jakožto od původce myšlénky, aby an

Bič žurnalisté poznali věkyslavné královatví České.lavnost končila přípitky, jichž se účastnili jmeno
vitě pp starosta a poslanec p. Macháček, Mr. Baker,
prof. Zesthammer, dr. Malý, Mr. Fischer, prof. Jisba,
Mr. Khelly a angl. konsul Mr. Forbes « Prahy. Tento
pravil jmenovitě, že od svého 13. roku cestoval růs
nými zeměmi, še 37 let je ve veřejných pracích a
úřadech činný, že zná Čechy dobře u přítomná dcera
jeho je česky vychována, zcela dobře ovládá Český
jazyk, zná českou hadbu i písně, avšak na celých
drahách jeho šivota, še nebylo mu posnati tak
nelíčenou upřímnost, srdečnosť, stkoělou příchylnost,
počest 6pohostinnost k cizincům, jako dnešního
dne prokásala Hora Kutná — jak intelligence tak
hd — všem krajanům jeho. Na to strhli Angličané
svoii píseň blabopřejnoe, boořili na stoly na důkaz
eoublasu u k vyzvání Mr. Bakera provolali třikráte:
„Hip, hip, burrah“ dámám, starostovi Macháčkovi,
nám. Twučkovía tov. Bělskému. Za zvuku badby
angl. hymny banket skončil. O významu řečí a du
chaplných přípiteích Ang'ičanův promlnvíme příště.
Hosté, v průvodu pp. starosty Macháčka, cíu. rady
Aupěky a tov. E. Bělského odejeli kočáry o 7. hod.
večer k rychlíku do Kolína a pak do Prahy.

Václav Vladivoj Tomek mrlev!

Jeden z největších dějepisců evropských,
ryzí vlastenec a upřímoý katolík, bývalý spo
lupracovní«x Palackého, společník velikého
Riegra, vydechl svoji šlechetnou duši dne 12,
června o 2. hodině odpol., dav se před tím za
opatřiti Jvátostmi umfrajících. Zemřel tiše,
téměř bez bolesti, po vykonání titánského díla,
jež budí zasloužený obdiv v celé cizině. Pra
coval do poslední chvíle, umřel téměř s perem
v ruce! Nad jeho rakví lká národ i církev
naše. — Pobřebkonati se bade v sobotu dne
17 červa z chrámu Panny Marie před Týuem

— O tomto věhblasném muži mravenčí píle a
vzácné učenosti přineseme delší úvahu příště.
Bůh odplatiž radostí věčnoušlechetnému Čechu
a katolíkovil

První sjezd bohoslovcůslovanských
v Praze. Život veřejný, zvláště v dnešních po
bnatých dobách, kdy tiskem, přednáškami, zkrátka
všemi možnými prostředky bojuje se proti církvi ka
tolické, vyžaduje kněží skutečně vzdělaných, kněží
uvědomělých. K tomuto cíli směřají sjezdy bohoslo
vecké, na nichž vzdělává se důch poučnýtmi přednáška
mi, a které každuročné česko-moravští bohoslovci pořá
dají v době prázdnin na posvátném všem Čechvelovanům
Velehradě a na av'tém pro katolíky místě Svatá
Hoře u Příbramě. I letos pořádůn bude sjezd takový
tentokráte z mnohých důvodů ve zlaté matičce Praze
počátkem měsíce srpna. Program, který co vejdř vo
přesně bude určen, zajisté kuždého účastníka nejen
zcela uspokojí, nýbrž i nuplní nadšením pro neunav
nou práci, pro církev av. a drahou vlast. Na ejezdn
tomto proberou časová themata z oboru moderní pa
storace slovatní vldpp. řečníc:: dr. Fr. Šulc, professor
bohosloví v Hradci Král., Joe. Kousal, farář v Mříčné,
dr. Rudolf Horský, farář v Šárce u Prahy, dr. Fr.
Kordáč, universitní prefessor v Praze, Prokop Holý,
farář v Hříměždicích; dále vletpp. dr. Fr. Nábělek,
c. k. gymn. professor v Kroměříži, dr. J. Hraška, c. k,
gymn. professor v Českých Budějovicích; mimo to
promlaví i ctpp. bohoslovci z Djakova, Přemyšlo, Brna,
Hradce Král. a Prahy. Zpěv s hudbou hlavně na
sjezdové akademii zajisté nemálo přispějí k poutavo
sti celého sjezdu. V Praze tedy, k srdci všech věrných
Slovanů, sejdoa se letos bohoslovci slovanští, a sními
každý, komu opravdově záleží na zdaru blahodárně
účinného života na vinici Páně a národa roli dědičné.

Zveme proto upřímně dpP kněze a kažlého apřímného katolíka a věrného Čechana tento ejezd volajíce
z plna srdce: „Na shledanou v srpou ve slovanské
Prazel“ Přihlášky přijímají: dp. Prokop Holý, farář
v Hříměždicích a ctp. Jos. Michálek, jednatel lit. řeč.
Jednoty bohoslovců v Hradci Král,

Politická organisace kněšstva v Če
chách utvořila se právě na široce rozvětvenýchzá
kladech. V každém volebním okrese po celých Čechách
jest okresní politický komitét s předsedvu a jedna
telem v čele a všechny tyto komitéty jsou podřízeny
zemskéma komitétu v Praze, který má svoji kancelář
v Praze. Celá tato organisace — její oficielní název
jest „Zemská politická rada katol, duchovenstva v král.
Českém — má účelem kněžstvo české, které po dlouhá
léta politické činnosti se zdržovalo, sorganisovati
v pevný a disciplinovaný šik za účelem politické, 80
ciální a národohospodářeké činnosti. Organisace tato
nechce tvořiti nějakou zvláštní stranu. politickou
v Čechách, nýbrž její snahou jest touha, aby kněžetvo
bloubvniklodo lidu,slidem, a kterýmžije a stálese
stýká, vřele cítilo a oněj nejen po stránce náboženské,
nýbrž i sociální a národohospodářeké se staralo. Proto
bude zemská polit. rada katol. duchovenstva ve styka
s nyní vedoucími politickými stranazi apokad badon
tyto respektovati náboženské city obyvatelstva, proti
nim nepřátelsky ataviti se nebude. Pondvadž organi
sace tato, která v sobě pojímá celý český klerua, který
jest ve stálém styku s lidem, jest faktorem, s kterým
se ne vedoucích místech vážné počítati musí, nelze
její vliv a moc nijak podceňovati a to tím spíše, ježto
v čele jejím jsou zástupci ze všech českých diecésí a
osvědčené, pracovité síly. Předseda zemské politické
rady katol. duchovenatva jest chefredaktor Jan Pauly,
kaplan na Smíchově, místopředsedy člen mladočesk.
klobu farář a poslanec Frant. Blahovec, kaplana člen
výkonného výboru strany agrární Frant. Kroiher,
jednatelem Ferd. Schmidt, farář; členové zemesk.polit,
komitéta: Ant. Frecr, děkan ve Slaném, Frant Ho
leček, katecheta v Strakonicích, Karel Janda, duch.
správce v Nuslích, Jan Kubu, děkan v Opatovicích,
Lamb. Ludvík, vikář v Mrákově, Parel Mudroch, kaplan
v Rožďalovicích, Aag. Novák, farář v Dobřemicích,
Josef Paska, farář v Terezíně, Pecánek Jan, farář
v Středoklakách, Svojeík Aloie, kaplan v Praze, Tom.
Střebský, kanovník v Mikulovicích, Dr. Ant. Víšek,
farář v Praze, Jan Vacek, farář v Božejuvě, Frant.
Vojta, farář na Zlíchově.

Vyzmameonaný katolický učenec.
V minulých duech zesnulý domiuikán P. Denifle vydal
obšírný kritický apis o Lutherovi, Když veřejnost na
základě nepopěrných fakt neznala, jakým Lother
vlastně „reformátorem“ byl a podle jakého „ovan
golia“ žil, nastalo v protestantském táboře německém
vsliké bonření. P. Denifle tedy vyzýval protestanty,
aby jen hájili avého Luthera. Rozumí se však, že
bylo těžko i chytrým protestantům poragiti histori
ckou pravdu nějakými frázemi. V táboře evangelíků
českých ovšem si tím spisem příliš hlavu nenamáhají,
Evaogelický tisk si počíná v takových případech u

nás hezky chytře; zkrátka nezmíní se erangelíkům
o takových, třeba sebe důležitějších historických ob
jevech. A „pokrokový“ tisk? Ten mlčí a bude mlčeti
o Deniflových vývodech také jako zařezaný. A tak
mezi evangelíky nenastane pražádné pohoršení. Kdyby
v Německu vyšel spis vytýkající veliké olabosti ně
kterému předakovi katolickému, hned by se o tom
z široko psalo v „Naší Době“, v „Samostatnoati“ atd,
—, Ale nejsou přece všude protestanté stejní. Aspoň
v Anglii dávají ae mnozí protestanté rádi pončiti
kterýmkoli vážným učencem jiného vyznání. Prote
stantští učenci četli spis Deniflův a velikým zájmem,
nenapadlo jim bájiti „velikéno reformátora“ tvrdo
dijnými frázemi. Naopak sama protestantská aniver
uta v Cambridge vyznamenala Denifla za jeho zá
slaby o historii tím, že jej jmenovala Čestným do
ktorem. P. Den fls měl přijmouti čestný odznak do
ktorské bodnosti za obvyklé slavnosti dae 16. Června,
Leč krátce před tím skonal. Za to jeho dílo žije dále
8 vojkne jistě Čas*m i dv téch kruhů, kde ze zášti

prot církvi adržuje se houževnaté „osvícená“ a „poroková“ — tma,

Konec reformátora Horkého. V po
sledních 3 letech budil pozornost v žurnalistice nový
zjev, p. Karel Horký. Sensaci tato nebudil hloubkou
svých myšlének u vzletem ducha, nýbrž neobyčejně
nízkou úrovní žurnalistické manýry, jakou předetihoval
i Komprdu a jiné s odpuštěnim nředaktory“, Novinář
p. Horký pokusil se též dokázati svým „dramatem“
v němž předvedl „dámu se třemi spudničkami“, že
v literáním bahně mobou i francouzští pornografisté
býti překonání, Z počátku drželse Horký státoprávních
radikálů a laskavým svolením p. Dra Hajna uveřejnil
též v „Samostatnosti“ ničemnoa pomlava bradeckého
Borromea, z něhož byl pro nemravnost ve 4. třídě
gymnasijní vyloučen. Později našel abovívavé ochrany
v táboře realistů, kteří často „nadějnému“ talentu
dělali reklamu. My jsme byli podrobně informováni
o povaze p. Horkého z dob dětských, studijních i
z doby jeho „prakse“ na poštovním úřadě v Chotě
boři, proto jeme nepovažovali za nutné dorážeti na
lomenou třtinu, vědouce, že „talent“ p. Horkého se
ukáže i v žarnalistickém řemesle, O posledních oka
mžicích novináře p. Horkého napsala „Samostatnost“
několik zpráv, mezi jiným píše: „Pan Karel Horký,
vydavatel býv. „Krameria“, v nŮdse po tří neděle alar
moval „pokrokové“ Čecny k upisování a. zasílání
4koranových podílův na znovavzkříšení „Krameria“.
Pan K. Horký sebral dost peněz — vice než-li
900 zl., které potom veřejně doznal — ale „Krameria“
nevzkřísil. Neboť pan K. Horký potřeboval podílů ua
jivou věc než-li na vzkříšení „Krameria“: Na zapla
cení svých dlabův a na zakoupení — pudlíka. Na
padlíka obětoval p. K. Horký a to bned z prvních
peněz sebranýchua „Krameria“,celych—sto dvacet
korun. A co stodvacítikoronový padlík doprovázel
potom rokycanského pokrokového Iva na procházkách
— i záletech, „Čas“ uveřejňoval alarmající zasláno
jeho dále a „pokrokoví“ Češi pokračovali v zá
cbranné akci „Krameria“ ... Ukončiv reformační
činnost u zkažených Čechů, pokusí se p. Horký ješté
prý v nápravé moslemínů, proto z Čech odcestoval.
Ovšem v lebkověrné naší společnosti nebude jisté p.
Horký posledním, jeuž z vlastenecké podpory koupí
st pudlíka za blahovolné shovívavosti uěkteré poli
tické strany,

Židé v Bulharsku. Slované jsou téměř
všude oběťastnění nezvanými hosjg-židy; nejménějest
jich mezi balkánskými a lažickými Srby a Slovinci,
V Bulharsku mezi 3'/, mil. obyvatel dije jich na
40.000. Moc jejich všude se ukazuje. I k nedávným
bouřím studentským v Bulharska dali židé podnět.
Židovští utudenti vnášejí mezi mládež podvratné zá
sady socialistické, podněcají atudentstvo proti přísněj
šímu řáda univereitnímu; nedávné bouře stadenteké
vyvolali vlastně židé; i mezi stadentkami působí roz
vrat. Židovské chovanky z učitelského ústava pořídily
totiž za všecky ostatní ústavy protesty na obrana
avobody posluchačů aniversitních a poslaly je mini
sterstvu vyučováníi radě nniversitní. Následkem těchto
židovských agitací rozděluje se stadentstvo bulbareké
víc a více ve dva tábory: židovako-socialistický (sil
nější) a občanský. Pak že prý jsou židé všude pokoj
nými občany!

Manifestační sjezd šivmostnalctva
konal se dne 11. a 12. čerena v Nymburce, Svolava
telům jednalo se hlavně o ustavení se samostatné po
litické strany živnostenské. Ale plán ten ee nezdařil.
Došlo ta k hlučným rozporům mezi zástupci Zemské
jednoty živnostenských společenstev a Živnostenské
rady v Čes. Badějovicích. Konečně přijata případná
resoluce ve příčině reformy živnost. řáda u dodatkem,
aby zástapci obou korporací vyslali své zástapce do.
společné porady, kde by se ujednal jednotný postup:

Obchodní zahradnictví v Německu
rok od roka mobotní, ale v naší říší, třeba jest ta.
poloha jako na příklad v Čechách někde příznivější,
vlastné jen živoří. Našinců pracoje dosti v cizozem=
ských zahradnických závodech — měli bychom tedy
jinak dosti vyškolených lidí — ale přesto ročně vy
bazujeme za německé semeno, kvétiny, jemné zeleniny
statisíce; i naše závody zahradnické a semenářeké
bývají vlastně filiálkami německých firem. Malý počet
tahradnických závodů z r, 1897 vzrostl v Německu
na 35.640 zahradnických obchodních velkozávodů,
které zaměstnávají 120.000 možů a přes 20.000 žen.
Vývoz učmeckých zahradních semen kolem r. 1890
činil asi [50.469 ag v ceně 11-673 milionů marek,
v r. 1900 stoupl však vývoz na 231 926 g v cené
21-93 milion marek. Číslice ty jsou mocnou po
bídkon, aby se a nás hledělo více skutků než slov,

Bez čermý, jenš nyní rozevírá ové hnaté
bledožlaté okoličnaté květy, neměl by scbázeti v žádné



sahradě. Nejen že hneton spletí svých větví připra
voje nám stinné místečko na posszení, ale přispívá i
jinak ku zdraví. Květ sbírá se, když nejvíce voní,
Odvaru jeho úšívá we proti kašli, chrapota, oteklým
mandlím, tíži na prsou při nastuzení a chřipce. Odvarem

% květu ve vařícím mléce se kloktá. Théz 8 listů
rozkrájených a as 10 wminatve 1, litra vody vařených
čistí krev, žene na pot a ožívá so bo i proti vodna
telnosti. Bezinky s cukrem ve sklenici vody rozmí
chané vyměšují hojně moč, coš ovšem prospívá nejvíce
těm, kdo mnoho sedí. Sušené bezinky v kaši svařené
účinkují dobře proti průjmu.

Pro domácnost. Telecí s rýží. Nakas
trol dá se jemně rozkrájená malá cibnle, lžička zelené
petruželky a nechá se to zašloutnout. Telecí maso
z kýty, nebo i přední se rozkrájí na menší kousky a
vhodí se rychle do vařící se vody (to se činí proto,
aby se při dušení nerozpadlo; při zadělávaném mase
třeba si rovněž tak počínati), z níž se avi za dvě vte
řiny vybere a vloží do zažloutlé cibulky ; nato se osolí
a nechá do pola dasit. Pak se tam připojí na půl kg
masa asi 14 dkg dobře vyprané, spařené rýže a nechá
se to spolu do měkka dust; přidává se k toma po
lévka nebo voda. Když jest to měkké, arovná 8e rýže
na vrch, dají se na ui kousíčky másla a nechá se to
v troubě zapéci. Když jest to v postě, mohou 88 dát
do rýže vařené sušené houby, které se usekají, v létě
čerstvé dušené hříbky. — Svítek játrový. Na
misce se utře avi jako slepičí vejce kousek másla neb
sádla, připraví ae tři strouhané, mlékem navlažené
žemličky a '/, kg telecích jater. Na misku 8e přidají
k máslu 3 žloutky, kousek té namočené žemličky a
tře se to, až je té žemličky jen polovic. Pak se tam
dají játra, opět se to míchá, dle chuti «e přidá soli,

a květu; kdo rád koření, může dáti asi jako hrách
kousek atřeného česneku, malinko majoránky, zázvoru,
pepře a nového koření. Nato ae tam přidá ze tří bílků
pevný saíb, ta ostatní žemlička se tam zlehounka za
míchá a dá se to do vymazavého kastrolu a peče
v troubě jednu hodinu. Propékající se svítek zaleje se
eběračkov bovězí polévky, a když se do avítku vsákla,
rozkrájí Be tento na dílky a dá se k němu salát neb
kompot.— Pading játrový. Rozkrájí ae na ko
láčky jedna žemlička a poleje pěti Ižicemi smetany
neb mléka. Na misce ne utře asi jako holubí vejce
konsek sádla nebo másla, ta namočená žemlička se
k tomu přidá, též dva žloutky a tře se to avi 10 mi
nut. Pak ae tam přidá 14 dkg strouhaných telecích
jeter, opět we míchá, osolí dle chuti, přidá lžička ze
lené sekané petruželky, malioko kvéta, ka konci ze
dvou bílků tahý sníh, zasype se lžicí pšeničné krapičky,
zlehonnka se to zamíchá, hmota vleje se do vymaza
ného kastrolku a vaří se to v páře „/* hodiny. Hodí se
jako jídlo samostatné nebo se pokrají a dá do hovězí
polévky.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu kutnohorakého darovali:

30 K B t. p. vikář Moneg. Vorlíček v Kotnéoře.. <- -< © 4 4 300K
25 K p. bisk. notář Macháček v Malešově . 25 K
20 K p. děkan Dvořák v Nebovidech —. ©. 20 K
10 K p. prof. Frydrych, p. kaplan Velebný

v Kutné Hoře, p. děkan Spurný v Sach
dole, p. děkan Preclík v Církvici, p. far.ZárabavGrantě.. . . . .

6 K p. Dr. Truxa, řed. paedagogia v Kutné
Hoře, p. far. Ptáček v Sedici. . . .

6 K p. fundatista Pour v Katné Hoře, p.
far. Červ v Nových Dvorech, p. far.
Mejznar v Záboří, p. kaplan Prudič
v Nebovidech, p. far, Hovorka na Kaňku,

k děk. Sedláček v Solopiskách, p. děk.las v Košicích.. . . . . .
3 K p. prof Můller, p. katecheta Zazánek,

p. kaplan Pekárek v Katné Hoře, p. far.
Čenský v Konárovicích, p. far. Krato
chvíl v Radboři, p. děkan Vašák a p.
kaplan Pavel v Bykáni; p. kaplan Král
v Suchdole, p. far. Bartoš v Čsrv.Ja
novicích, p. farář Novák v Křeneticích

2 K p.katecheta kneyal v Kutné Hoře, p.
aplan Volenec v Cirkvici, p. far. Mar

tinek ve Zbýšově, p. kaplen Mašina
v Třeboníně, p. kaplan Petr v Solopiskách.<<<, ©2.2, 10K

1 K p. far. Petr v Třeboníně, p. děkan Rosa
v Krcblebích. . . . . . . <.. 2K

Celkem 314 K

(Zvikariátu poděbradakého darovali:
:10 K p. t. p. protonotář Monsg. Klein v Či

něvsi, p. probošt Závodní v Podě

50 K

12K

36 K

30 K

bradech.. . . . .... .
"6 K p. vikář Paáout v Sadské —......
3 K p. Kabrhel a p Drašnar, kaplani v Po

děbradech, p. kaplan Daffok v Činěvsí © 9 K
2 K p. far. Pátek ve Vrbici, p. far. Kalina

-v Oamyslavicích, p. katech. Šrámek
v Poděbradech, p. děkan Chaloupka
-v Cblebích, p. far. Dvořáček v Kostelní
-Lhotě, p. far. Jelínek v bředbrádí, p.
far. Šťastný ve Velimi,p. kaplan Tuček
a p. katecheta Endrle v Sadské

20 K
56K

lsK

Z vikariátu lipoického darovali:
Kp.vškářTrávníčekvKrásnéHote 7 8K
K p. far. Vavroušek v Jiticích . 4K
Kp. děkan Beneš v Hompolci —. . . 383K
K p kaplan Lebduška v Oasobí, p. far.

Škoda v Rřatfíšově, p. far. Šlegť“ 6
Vojislavicích, p. far. Valenta v Želivě 8K

AK k kaplan Kraus v Krásné Hoře,p. far.otoušekvoSkále,p:děk.Ráčekv Ho
rálci, p. far. Běhal v Oasobí, p. far.

Vaněk v Dažejově, p. far. Bozděk vNěm. Vyskytné, p. far. Pecka ve Větr
„ném Jenikově, p. far, Kameník v Lip
nici, p. far. Křikova v Mladém Břílti,

p. far. Zolenka v Senošatech, p. kona,
rada Nývit v Želivě „< < < - + 110K

(O
Celkem 31 K

Z vikariátu vysokomýtského darovali:
5 K p. vikář Vlach v Laži, p. děkan Cvrk

v Chocni, p. far. Melichar na Vraclaví 16
K p. far. Mašek v Knířově . . . . . 4
Kp. far.Šklíbav Onjezdě -8
K p. far. Rychter v Cbroustovicích . . 2
K p. far. Jaknbička v Jenšovicích . . 1

Celkem %6

50 K p. t. p. vikář Kubn v Opatovicích 50 K
bořejších 31 K

b2 K
214 K

dříva atvrzanýéch 818 K A0

Úhrne n 1288 K 30

K

4 Kk

4 K

2 K
1 K

K

Pokrač.)

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 10.června 1906 1

LI pšeniceK 16:60—1630, tita K 1220—120, jedma
ne K 11'20—12'80,ovsa K 820—840, prosaK0000
—00:00, vikve K 16-00—0000, hrachu K 0000
—00:00, čočkyK 00-00-0000, jahelK27-00—00:00,krap
K 18:40—0000, bramborů K 5-20—0'00, jetelového
semene červeného K 00*00—00'00, jetelového semene
bílého K00'00—0000, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 00'00—00:00, Iněného semene K 16*20—00'00, 100
kg žitných otrab K 1430—0000, 100 kg plen. otrab
K 18-80—00'00, 1 kg másla K 2 72—0'00, 1 kg sádla
vepřového K 192—0'00, 1 kg tvarobu K 040—0'00,
1 vejce K 0:05—0'00, 1 kopazelí 00:00—00:00, 1 kopa
petržele K 00:00—00'00, 1 kopa kapusty K 0'00—9000,
1 hl cibule K 18:00—00 00, 1 kopa drob. zeleniny K
100—4'00, 1 pytel mrkve K 1:60—200, 1 g cerele
00 00—0'0, 1kopa okurek 12:00—18'00,1bl jablek 0000
—00:00. — Na týdeuní obilní trh v Hradci Králové
dne 3. měs. června 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 67, žita 27'/,, ječmene 17, ovsa
93, prosa —, vikve —, hrachu —, čočky —,
máku —, jahel —, krup —, jetelového semínka —,
lněného semene —. ©.) Zeleniny: petržele — kop,
kapusty — kop, cibule 36 hl, drebné zeleniny
230 kop, mrkve 24 pytlů, okurek — kop, brambor
50 hl, salátu 160 kop. 8) Ovoce: jablek — bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 12 kusů, podevinčat 343
kusy, kůzlat — kusů.

Půlrok chýlí se již ku
konei; proto nezapomeňte
obnoviti předplatné na náš
list!

Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICL
Obsahuje německou osmitřídní úkolu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou ge též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a avglickém; mimo to cvičiti 86
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženskýmpracími vaření, žehlení a

přípravě prádla.
Ústav má krásnou polohu a vyhovuje všem po

žadavkům.

Platí se měsíčně 42 K; za hudbu zvlášť.

Bag“ Školní rok počíná 15. zářím b. r. "NG
Předetavená.

n 8 L

Veledůstojnému duchovenstru
dovoluji si nabídnouti svůj hojně zásobený

SB-sklad

obrásků sontým ©
k nastávajícímu svatodušnímu období.

Upomínku na sv. přijímání
v různých tvarech

a jiné druby za velice mírné ceny.

Obrázky nejmodernějšího stylu hodící se
za dárky k různým příležitostem.

Do vážené přízně odpornčuje ae v hluboké úctě

JOSEF PACÁK,
majitel ekladu obrázků

v Hradci Králové, Tomkova ulice.
UoD Bo oG5*> »

“ a a hJ SDA kAOL z
E) ZNÁ

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohyběti. —

000
Žádejte výhradně jen původní be
ličky se jmónem -Kathreiner« a nikdy
neknpujte zboši otevřené (vyvážené).

=

WS

"A

u

Muž d2letý, ženatý,
mravnězcela zachovalý,

rozbodný katolík, vysloužilý vojín, ve věech hos
podářských pracích úplné obeznalý. v korrespon
denci a hospodářském účetnictví dobře obeznalý,

prosí uctivě o přiměřené Zaměstnání,
Zastával by třobas místo šafáře, hajnéhe, nebo by
přijal ve větších domech místo správce domu,d: 
movolka a pod. — Své povinnosti bude plniti

věrně a svědomitě.

Bližší laskavé dotasy zodpoví ocbotně aduinisirace
Obnovy.

Páni i dámy všech stavů
mohou všade

sb- vedlejší výdělek A
až K 300-— měsíčně dosíci, zastupitelstvím, pí
semnýmii ručními pracemi, psaním a výkazem

adres atd.

Bližší pod„U 46“ sdělí KAREL WÓRFEL,
orimberk, Austrasse 76.

e Varhany ©
osvědčených soustav kuželových i pneumatických do

Poručaje v levných cerách a provádí i opravy

Bed. Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

Za hospodyni
na faru přeje si nastoupiti slečna v prostředních
letech, která takové místo již dříve k plné spo

kojenosti delší dobu zastávala.
Laskavé nebídky pod značkou „H“ račtež zaelati

admvistraci Úbnovy.

Josef Sturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍON,
doporačujh se veledůstojnému dachovenstvu a al. patro

nátaím dinětu ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Déle dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin.
Rospočty zdarma afranko. Nejvyššívysuam. za výstavách,



Láložní úvěrní ÚSlay VHPAdt!TÁLOVÉ,-rr m=Eoeoe
PR“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%.. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.2 “
NY

SAV VVVOVNEdě PRUNEVREN a“AM E DEE) 2 pů

G3DA

BG| Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

DRG“české i jinojazyčnéij
má sále na akladě a může okamžité

dodati

sk královéhradecké
5 poctví a antikvariát

MDA NAUCE
M)| Anlikvariat. — Školní knihy. — ((gj
9 | Psací potřeby.—Zařizováníkniho

ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
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Kdo zvykl si píti kakao, zkus ve
vlastním zájmu novou známku RV

DRS

b)AUSV
ke Řezání (vých i celých knihoven. — Výměna JME

Jana Hoffa = + BONAknih. — Literatura cestovní,prů. NBKANDOL-KAKAO|| žŽA>) z) krao aeU s cŤ
U Modlitební knihy ve skvostných

ki NÁDS: X
ADk

vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze=
jících děl na ukázku zdarma,

které následkem nepatrného ob
sahu tuku neruší trávení, nýbrž EC%

PPM=do
+/PKs; E M Ú a 4 RO)

2 velmi lehce se stráví. 20 WB-Denníprodej novin. -S 22A , EEE ©
P A Kandoí-Rakao PATA jE

LL s má ještě proti všemostat
= P ET| nímdruhůmkakaaturoz- Umělecké

ŠÝ )E FJ hodnoupřednost,žeje přiž
= ý2
A(

jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

bo Pmnohemlevnějšía spo- P I
slad |

jezároveň"velmivýživné P) 9
F závodřezbářský

á 2 Tooth audi

Ň Motocykle
ináceV,NekudaSyn | Chemické velocipedy

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) : cidění d barveni šatů © s úplnouzárukou,nejvýhodnějikoupite©
(bratr P, J. Noškudly,aráře ve Yýprachtieloh) |: . . neb staré za nové vyměníte jedině

sidoporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu; 1 jakýchkoliv látek v odbornémzávodě

Jediná zkouška 6 Kando-Kakao stačí, že se bo stále přidržíte.čo n |zl řezbářsképráce

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

ústavu

všech kostelních paramentů, £ v HradelKrál, Malénáměstí.
praporůa kovovéhonáčiní. š ď. A N M A C FH, Opravyapředělávkyrychlea levně.

žj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i | „x Nábřeží w Hradoi Králové dům p. Rosy. Veškerésoučástkyvelocipodůstále na skladě.
se na požádání franko zašlou.

ARAKKOKOKA

B.E,TOLAD,FTE
. Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

| Telefonč.17. C 3 Pošt. spořit č.802.161.K Založenoroku 1863. X Paací stroj..
Majitel: Politické družstvo tiskóvé v Hradet Hrálové.-— Vydavatel a sodpovědný redaktor AmtomímPoehmon. — Tiskem bisk. knihtiskérny v Hradci Král.



Literatura.
Svatý Vojtěch, apologetický měsíčník, orgán

spolko sv. Bonifáce, vyšel v červnu ©velmi zajímavým
a dobře nspořádaným obsahem. Upozorňojeme zvlášť
na článek pojednávající o božství Ježíše Kriste, na
sábavně poačnou bistorku „Pasti“. Dobře k obraně
poslouží články: „Jak ai počínali němečtí „obránci
čistého evangelia“ k našemu národu“, dále „Poučení
0 manželství dovoleném a bříšném“ a „Protestantská
reformace přinesla Čecbům špatné mravy.“ Katolíci,
v zájmu sebeobrany, v zájmu vlastního ovědomění
přiloěte ku spolku ev. Bonifáce a pilně čtěte jeho
orgán „Sv. Vojtěch“|

Nákladem J. Otty v Prase. MalýOttův slovník
naučný, dvoudílný. Příruční kniba obecných vědo
mostí. Redaktor F. A. Šubert. Seš. 63.—657.obsahoje
výklad slov Ortelsburk —Potápka s pěti mapkami. Se
šit za 60h, — P. Šebestian Kneipp a jeho léčení. Li
dových rozprav lékařských čís. 68. Napsal Dr. Vl.
Mladějovský. Za 50 h. — Výbor z poesie Vítěz. Hálka.
České knibovny zábavy a poučení č. XIX., seš. 8.—6
po 34 h. — Ottora Laciná knihovna národní. Serie
28., seš, 7.—11. obsshují román Potapenka: Síla sla
bého. Z ruštiny pfeložil Vít. Unzeitig. Sešit za 20 b.
— Básnické spisy Adolfa Heyduka mohou se směle
postaviti po bok nejkrásnějším výtvorům naší moderní
básnické literatary. Vydána již 88. kniba jeho básní.
— Slavische Roman-Bibliothek. Sešit 51.—58, obsa
hojí jihoslovanské novely. Sešit za 82 b.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Spisy Ju
lis Zeyera, díl XXII. Oasianův návrat a jiné básně.
Seš. 8. a 4. po 40 h. — Válka rusko-japonské slovem
i obrazem. Obrazová kronika z bojiště; řídí J. Kle
cande. Díl II., seš. 81. za 80 h. Vychází týdně. „Obra
sový zpravodaj“ obsahuje správy a obrazy zvlášť z bo
jiště rasko-japonského. Vychází týdně dvakrát; čís.
sa 10 h. Roč. II., seš. 27.

Nákladem „Máje“ v Praze. Máj, belletristický
týdenník. Odp. redaktor Fr. Herites. Roč.III , seš 39,
Předpl. na čtvrt roku 260 K. — Hamoresky. Napsal
V. Štech. Korunové knihovny Máje av. 6. Za korunu,
— Na klíně přírody. Povídky a obrázky B K. Ven
dyše. Dětských Besed Máje av. 11. Za 80 b.

Z nakladatelství J. Pelcla v Praze Roz
bledy. Týdenník pro politika, vědu, literatura a amění.
Boč. XV, čís. 37. Roč. předpl. 16 K. — Finanční
věda. Od dr. K. T. Eheberga. Přelošil dr. J. E Sa
laba. Biblioteky sociálních a politických nauk av X.
Spis o 680 stranách stojí 6 K.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
sábavu. Vede a vydává K. Dostál-Lutinov v Prostějově
na Mor. Roč. X., čís. 6. Roč. předpl. 10 K.

Eva. Měsíčník provzdělání českých žen a dívek.
Řídí B. Konařík. Vydává Nový Život v Prostějově za
roč. předpl. 8 K. Roč. IT, čís. 6.

Česká Žena. Časopis křesťansko-sociálníchžen
a dívek. Řídí M. Hasmanová. Nakladatel dr. J. Bu
rian. Roč. VI!., čís. 8. Roč. předpl. v administraci
Praha 90—VI. činí 2 K.

Ženské Listy. Vydává Ženský výrobní spolek
český v Prase. Řídí Eliška Krásnohorské. Roč. 33., čo.
6. Předpl. na rok 4 K.

Dějiny markrabství Moravského. Napsal R
Dvořák. Sešit 3. za 40 h. Nakladatel A. Píša v Brně.
Dějiny vyjdou asi v 16 sešitech.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B.
Vaněk. Roč. III., čís. 7. Vychází desetkrát do roka
sa roč. předpl. 6:60 K. Nákladem R. Rappa v Pelhři
mově.

Křesťanský dělník. Měsíčníkpro rodinu a řeo. Řídía vydává Fr. Valdmann v Praze 1838 II.
III., čís. 11. Roč. předpl. 1-70 K.

Kritika vládní venovy- Studie o reforměvnitřní právy. Napsal JUDr. Jos. Sládeček v Praze.
Nákladem vlastním za 60 b.

Co měsíc dal. Zpravodaj čtenářů a odběratelů
knih a časopisů českých i cisícb. Roč. I, čís. 6. Vy
chásí tokrát ročně za 920 K u Bursíka a Kohouta
v Praze.
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Patentní wa

divotvorné mýdlo
z člstého loje

jest nejlepší: drah mýdla Ku praní

Nepůsobí šíravě na prádlo aneb jiné látky, které
čistěny býti mají. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapáchá.
Patentní divotvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.

Každá bospodyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čistší než by chemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

Prodejní kancelář:

Založeno r. 1860. —
Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujem,

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslnžebného

se stříbra, broncu a ji
ných kovů

věeleilněv ohniziscené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava

aadlou se již svěcené 80 atvr
sením Jeho biskupské Mi

postí.Starý závod můj můžese vykázatí četnými pochval
nými přípisyP. i sdkazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
TTT schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

Ca£ X KARAKAKAÍ AAd ZokolSnJelo

kostelů,
malby
dekorační,
facadní
a treskové

provádí přesně dle moderních
požadavků, s nměleckým při
hlíšením k příslušnému sloho

nutílon
dokorační maliř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

EZalSalekuěSalNullaodAulaHladAlodulAdaěvlnouJulměnían)

aaduAladulhatanuílodíufaníkloní.Sala

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

kč dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený
Čechách

rumy a punče, likéry, sladké owocn
víno, bíléi červené,vino boruvkové(medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a vý
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

znína jo výstavěhe a medats a diplomem slaté me a mnohým ji
nýmědiplomy4 práen rašeníslaté medaile.

Vzerky zdarma a franke.

ŘE T EPEE vEboěkPEPE EEMEMEM

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodaost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Bklad obrasů.

pobibiiěkěkěidEditiaiEEEoiěěooHoBoHoEvět idekbkkebEEehEEEEoběžěědiiiiěžděžěběěbkEboblebečoblečekčičiEodeěiii
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Do Hradce Králové

a okolí!

Vlastní výroba tkalcovského zboží,
| Uvádím ve všeobecnou známost, že V domě

pí. Šandové v Klicperově ulici č. 263. otevřela
jsem flialní závod ve

| Www „| střížném
-a plátěném zboží
| a budu míti na skladě všechny druhy svých vý
' robků. ze kterých ai dovoluji některé vyjmenovati:

Kanafasy celopřizné i bavlněné, loket 10,
12, 14, 16, 20, 26 kr, damašky 12 16, 20,
30 kr., brillantiny, grádle cíchové, sypko

, viny (nanginy) 10, 14, 16, 20, 25, 30 kr, jemná
košilová plátna celopřízná 12, 14, 20, 30,
40 kr., šiffony 8, 10, 12, 14, 16, 18 kr., šir
tinky, šiffony kapnové, plátna slamníková

-———=——-—- -

! sičské obleky, plátna pro zřízení divadel
- a jiné.

) Též velký výběr hedvábných sephýrů,
sephýrů obyč. 13, 14, 16, 18, 20 kr, šotyšů,
křižových (keprových) látek 12, 14, 16 kr,
sephýry a oxfordy na turistické košile,
hedvábné šátky a šály z lněného batistu,
kapesníky všeho druhu 4, 6, 10, 20, 25,30,
45 kr., kávové soupravy bílé i barevné,
soubory postelové, ubrusy, servity, ruč
niky, běhouny, dečky, milie. Velký sklad
dámského a pánského prádla, piků na
damské noční prádlo a kravat.

W> Výbavypro nevěsty. "fi
Dovolaji si P. T. obecenstvo v jeho vlastním

zájmu upozorniti, še se zde naskytá příležitost
přímo od výrobce nakoupiti a to za velmi levných
konkurenčních cen.

Zvu ctěné obecenstvo ku prohlédnatí mého
závodu v Klicperově ulici č. 263. a prosím, by
mne svojí ct. návštěvou poctilo a doufám pevně,
že jen stálobarevným a dobrým zbožím,
jakož i v pravdě levnými oenami si ct.
P. T. obecenstvo získám.

O hojnou přízeň pro nový tento závod prosí

Alb. Holý,
vlastní výroba tkalcovského zboží V
Klicperova ulice číslo 263. v domě pí.

(výroba sodovky).

Král.,
dové



První česká akciová

společnost továren
A na orientalské cu

Z? krovinkya čokoládu
k a Kr.Vinohradech,

7 dříve A. Maršner.

ven 8 touto ochrannou známkou jsou nejlepěí.PO
£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.vw

Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletéhe působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCPIXCB)XGOIXCPIXCE3
Podnikatelství staveb

a technická kancelář
stavitele

Jiniřca[but
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících,

Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v Čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem.
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První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně propány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy vpátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 8 hodin odpol.

Oap> Lázně vanové denně. ji
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(Allálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

í FRheumatismus. —-Dna. |

rano Josefov-Jaroměř,
> Suchá poloha přimo
=" lesa. Vzornáčistota.

8 Poštovnía tele sv .

ě Lázeňský lékař X 3r.

hi 0. Kukla. Vicenež|
I 100 3
1 i aeh:

Výborná restaurace (plzeň- ě
ské). Ceny mírné. $

Vojenské koncerty. Bližší|
ochotněsdělí| správa lázní.

| Ženské nemoce. Anemie. |

Veledůstejnému

duchovensovu!

Prahasl, ul.
dan blaněk, £2,s4sčís. 19 n., roh
Konviktaké ul. paslf spe
olelné na kaviálnl náčiní dovolnie
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně pracos
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádob. a td., vše
v přesném alohu církevaím. Staré

. předměty xnoru opravuje v původní
iutenci a jen © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chyudiímkostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky . Vše posílám již posvěcené.

o

hotoví

yústav

promalbunaskle

B.ŠKARDA,Brno.

předčímo ké 0

imosaikybezplatně,

způsobu,kterénejen

čleck

vzezřenímale|

novějšího,vlastníh svoulácí
Rozpočtyprochrámováoknav

saikyvlašs
um

>ZÁ
h3

YYÉŠ

saručeně co nejso
lidněji a nejvkusNábytek iz 1x

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
ti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte oenníky A prospekty zdarma a franco.

Skvělé výsledky v.zu. krátké době!
ph:dně, hostel, rheum., Ischias,

Poaokrovnost pánu ea
ohudokrevnosti

Krásné

a p.

Letní sídlo,
Lesní park 600.000 m!,

XXI. sez. od 0./5.-20./9. 1905.
Snížené ceny obdrží: důstojníci,vojenští.

úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemští úředníci a
sluhové (z Čech, Moravy a Slezaka), důst. svět, kněžstvo
(z Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku železničních úředníků ve Vídní.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské.

Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
DS“ nákrčníky, "BE

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle baviněnéi lněné,

(> kanafasy,Z
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 obelou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
otomanobed

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí | čís. 136.

oiMiiMiAML„AMA
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(hrámové svíce

ikoatak k,JJ

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové a
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též kráš'ené 5 be
ránkem velikonočním,

třínožkyhladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av. přijímání a av.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří

i obrásky oPerth
svíce pro chrámové

ustry,
svíce kostelní ste

arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "IS

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

pornčuje veledůst. kruhůmchovním největší speci
elní závod:



daleko, přijít k roslvudení“, roshodl se, le obvyklé
rozloučení v kostele bude se odbývati po křesťanském

evičení. Vdp. místní farář patrně dojet děkoval J. B. Esa vše to dobro | povsnesení své osady o víře ovaté.
Na drahý den odjíždělo se Časně s rána doŘíčky,
kdež ovítali njdp. biskupa Školní mládež, hasiči, zá
etapce obce a místní administrátor dachovní správydp.
Fr. Hovorka. Po sv. biřmování s zkonšce s náboženství
a obvyklém rozloučení odebral so biskapský průvod
tnova do Nebeské Rybné. A jakkoli se tam vrcbní
pastýř jit officielně rozloučil, nedali si to v Rybná
ujíti, aby bo nedoprovodili k Rokytnici. I sde věru
předojemně na erdce prostých boralů působilo to, te
ojdp. biskop i oaleblé prosté příbytky borské navětí
vil, aby tem udílel posilu ev, víry. nemocným. O tom
si náš lid vyprávěl jako o něčem neslýchaném 50 £a
nicením pro svého biskapa. Odebral se síce vrchní
pastýř naš z Nebeské Rybué do Rokytnice a tím do
souse iníbo vikaristo, ale viaitoval odtud ještě jednu
furnost rychnovakého vikeriáta totiž nejzasší a hra
niční náš Konštét. Máme-li podati celkovon bilenci
jenerální visitece na rychnovském 'vikariátě, tož vidí
me, že ona se jeví nejatěšeněji v tom, že srdečností
vrchuího pastýře srdce přemnobá byla v pravdě po
vznosena.

Z Chlnmu m Hliiaska. Nojednoboná
větěvníka jiš mile překvapil svou vnitřní úpravou náš
kostelíček, zasvěcený av. apoštolům Petru a Pavlovi,
sotva však uslyšel hráti na steré varbany, pocítil hned,
co mu schází. Takový asi dojem ačin.l i na Jeho
Bisk. Milost ndp. biskupa Dra JosefaDonbravu, kdyš
loni na podzim jako patron navštívil Chlum a « něm
na prvním místo jeho chloubu svatyni. A poněvadž
kostelíček tento žádného jmění nemá, uvolil wedobro
tivě provésti na svůj náklad nejen menší opravy, které
za potřebné uznal, ale především vyhověti dávnéma
přání osadníků Chlumských a poříditi nové varhany,
na které Chlamětí také 200 K přispěli. Stavba jich
svěřena byla na zvláštní doporačení p. Josefa Kobrlovi,
staviteli varhan v Lomnici nad Popelkou, který na
děje v jeho dovednost kladené nejen nosklamal,ale
apiše převýšil. A aby obnově tohoto chrámu Páně od
povídalo vnitřní přesvědčení náboženské věřících, kteří
ke službám Božím se v něm ehromažďojí, zavítal 26.
května t. r. na Chlam vdp. P. Ant. Rejzek, superior
v Tor. Ježíšovu v Hradci Králové, a konal zde ov.
miveii až du svátku Nanebovstoupení Páně. Zvolna
síce, však všdy více plnily se prostory malého kostela,
nebo kdo přišel na kázání jednou, nevynechal bez
důležité příčiny následujících, všdyť p. missionář mluvil
tak logicky přesvědčivě, de uchvacoval téměř všecko
množství posluchačů. Sr. svátosti přijalo na osadě
čítající 900 duší nu 550 věřících, mezi nimiž byli
ovšem i mnozí ze sousedních farních osad. Na svátek
Nanebevstoupení Páně se slavnost ukončila. U ko
stela postaven a posvěcen byl ve slavném průvodu
z fary mládenci přinesený mivsionární ov. kříž za
účastenství asi 3000 lidí domácích i z okolí, který
posud jest předmětem návětěv zvláště večer, kdy achá
zejí se u něho hlavně křosť.dívky a ženy ku společným
zpěrům a modlitbám. Bůh odplať ndp. Fatronovi,
vdp. snperioru P. Rejskovi i všem dobrodincům za
vše, co pro osada Chlumskou vykonáno.

Návštěva amglických šurnmalistů.
(Dle zpravodaje T.) Příchod anglických hostí jiš jeví
v tisku své účinky. Velké, světové žurnály již se
oblašují. Obsáhlý referát z Praby přináší největší pa
Hůský denník „Le Jonrnal“, který velebí českou po
hostinnost, uznává význam zkušeností, jež si Angli
čané nasbírali v nejkalturnějším království elovan
ském, slavné to hradbě před záplavou Germánstva,
atd. Anglické šurnály přinášejí podrobné i kratší
úvahy svých redaktorů s výpravy, skissy o Praze a
Karlově Týně, při čemž jsou vesměs v nadšení; do
provod článků vrcholí usnáním a vřelými díky. Lze
žíci radostně: Dnes v Anglii o království našem vědí
víc než ve Francii. Plní ae slova pana konsula For
besa, pronesená v Hoře Kutné 10. t. m.: „Ano, dámy
a pánové, těch 26 per, jimiš vládnou do celého světa
milí moji krajané a krajanky z Anglie, oznámí správ
ně, pečlivě a všestranně pevnině svó dojmy, studia a
svá poznání o slavném království českém, o němž
dávno pěl přední buditel vynikajícího národa tohote:
„Zemský ráj to na pohled“ — o němě a hrdostí hlá
sati nám bude, že vyniklo jako z temnot výsoko
k nebesku krásné osvěty a vzdělanosti“. — Zato ně
mecký a zvláště německo-židovský tisk slo se bněvá
ne vlídné styky aoglických intelligentů s naším ná
rodem; tento tisk s hněvu Iše a překracuje — pokud
ee dá. Na př. do „Hembarger Nachrichten“ napsal
nějaký „přítelíček“ náš správu prolbanvu i hodně
štváčskou. Mr. Baker byl v Prage vloni (?), poznal
několik tisíc lidí české veřejnosti, v krasích něme
ckých ani nezavadil s napsal pak kamsi do engli
ckého lista (!)Čechům přátelská pojednání (!). Jelikož
Čechové vidí ve všech lidech, kteří se Němcům po
staví jako nepřátelé, své přátele, přišlo Mru. Bako
rovi posvání, aby s hodně mnohými stejně smýšlející
mi navětívil Prabu, kteří by zde jsko hosté města
pobyli. Před několika týdny praveno v českých žar
nálech (?), že Baker přítel Čechů a jich spojenec se
400 anglickými soudruhy vyboví pozvání tomu. Dnes
ale přišlo jen osmnácte pánů s dvé dam. Město jich

hostí, budou proneseny allianční řeči, Německo a
čmci při tom přijdou velmi skrátka. Dnes jsou sn

gličtí hosté tolikéž v Národním divadle, kde posdra
viti mohou saské důstojníky“. ©Medle! | Kolik
fádek tolik uepravd, nesrovnalostí a výmyslů, jež
vyvracet byla by práce zbytečná. Moment politický
byl vyňat z návštěvy v uvítání Angličanů, a če
ské reminiecence historické nezapudí nám nikdo.
Mr. Baker byl tentokráte po desté, syn jeho Tomy
jednou, paní jeho Agnes, podrahé v Čechách. Pražské
obec neměla o návštěvě Angličanů nejmenších zpráv,
až tato stala se skutkem, tolikéš soudobněbylao tom
uvědoměna obec kutnohorská. Zde starosta a posl.
J. Macháček, tamo starosta s posl. dr. Srb. Návštěva,
která měla se vykonati letos koncem srpna t. r., uepí
šena kongressem železničním, uspořádaným vys. mi

nieterstvím železnic a telegrafů ve Vídni, ka kterémilé
nabídla rakouská vláde Aoglii volnou jízda na stát
ních drahách v I. třídě. Sdělén jízdní plán a poctivě
sastoupena města česká, poněmčilá i německá. Výbor
adrudení aagl. novinářů plán echválil osnámiv, de
pletí sobě veškerá vydání. Další agitaci provadlipp.
fiditel Borovaký, „ G. Toušil, Nár.Jednota Poša
mavská, Národní Rada s naše denní šornály. Nikdo
víc, nikdo méně. Allianční řeči olyšel jen pisatel
„Hamb. Nachrichten“; tendenční komolenífakta je
tvrzení dopisovatele H. N., že sešli se Sasové s An
gličany v Nár. divadle, vědyť o saské návětěvě ve
utředa dáván „Dalibor“, o anglické pak, ve Čtvrtek
„Prodaná nevěsta“. „Hamb. Nachrichten“ jsou nám
známy jako vážný, soriosní list říšszý a měly by proto
jednati opatrněji přivolběsvých korespondentů z Praby.
Na něco zapomněl ale list čí dopisovatel. Před šaraa
listy anglickými byli zde v Praze a na sadovském
bojišti s r. 1866 u Hradce Králové angličtí oficíři
v civilním kroji, aby studovali naduvedené bojiště,
Jejich dopisy velice chválí Čechy a chválí tolikéž po
hostinnost českou, úslužnost českých měšťanů i rol
nictva k cizině. A vedl je major J. Wordelley z gen.
šťábu auglivkého. A jestliže němečtí šovéni ze závisti

k Čechům ignorovali návštěvu angl. žurnalistů, tímsvoji „zářící koltara“ ukázali v pravé podobě a —
sobé neposlonžili,

Z Humpolce. (Pohostinské vystou
pení paní M. Laudové-Hořicové.) Žijemeve
stálém vzrušení. Nemine téměř neděle, aby některá
s vašich čilých korporací něčím nepřekvapila. Posledně
by! to ochotnický spolek, který sehrál Sadermanovo
drama „Domov“ s paní M. Landovou-Hořicovou, čle
nem Národ. divadla, v roli Magdy. S uspokojením
můžeme říci, že tentokráte obecenstvo v očekávání
svém sklamáno nebylo. I roztomilý náš host, i do
mácí síly činily se, jen aby souhra dopadla co nejlépe.
Magda paní Hořicové uchvacovala a strbovala pře
četné obecenstvo k potleska při otevřené acóně.Z ochot
níků našich svláště se vyznamenal p. Kaván, který
ukázal, že dovede býti stejně dobrým hercem jako ro
žiserem. Pan Růžička gracieeně sehrál pana z Kellerů,
Pastor p. Rychnovského siloě připomínal Hefterdinga
zemřelého Slukova, ale scházelo mu trochu kazatel
skóho pathosu. Pan Maršál v úloze nadpuračíka Mexo
zcela dobře si vedl, žádoucí bylo jen poněkud mladší
nalíčení. Z dam výtečná byla „teta“ slečny Dabínovy,
s poubopením sehrála úlobu Marie sl. Dědicová. Měli
jeme též příležitost poznati několik nových adeptů

halie, z těch zvláště se nám zamlouvala el. Smrčková
(Augusta z Wendlovských), el. Turková (Tereza) a p.
Melichar (Bergman). Věe rozcházelo se tentokráte
uspokojeno. Obecenstvo pravým uměleckýmpožitkem,
ochotníci potěšení upřímným a nelíčeným uznáním ové
práce s úst samotné pí Hořicové.— (Dobročin
Dost.) Děkanský chrám nachází nenstále dobrodince,
kteří hřivnoo svou přispívají k tomu, aby kostel zdejší
byl důstojným stánkem Páně. Byli to členové městské
rady zdejší, kteří značnými obnosy přispěli k zbudo
vání pěkného nového Božího hrobu. Byl to obětavý
a nezištný továrník zdejší p. Ant. Smrčka, který se
značným nákladem instaloval elektrické světlo k Bo
žímu hroba. Všechny krahy zdejší, sámožní i chudí
závodí v tom, aby chrám Páně v novém lesku 60 za
atkvěl. Nejnověji nvolil se známý zdejší dobrodinec a
přítel všeho dobrého p. Emerich Dítě k zavedení ele
ktrického světla po celém kostele. Bude to dílo zajisté
nejenomušitečné ale i záslužné. — (Okrašlovací
spolek.) V minulých dnech ekončily se právě jarní
práce spolku. Spolek upravil znovu cesty v leze,
upravil park, doplnil stará, spolkem již dříve zasázená
stromořadí, zrestauroval „Porlavka“, upravil „u Brocků“
kout, který sloužil jen za smetiště a byzdil příjezd
do města, atd. Spolek okrašlovací při podpoře města
a zvláštní přízni parkmistra p. F. Bečváře těší ae
vzrůstající přízoi zdejšího občenstva. Čilým jeho jed
patelem jest sekandář okr. nemosnice p. Dr. Čapek.
— (Dláždění „kamenné ulice“.) V městském
lomu a Vil mu nskupeny jsoa již spousty kamene ur
čené ku dlažbě „kamenné ulice“. Doufáme, že městská
representace nepustí ze zřetele také zřízení chodníku
od města k nádraží.) — (Výlet) Zdejší „Svornost“
pořádá v neděli 25. t. m. vycházku „do městské há
jovny.

Rozmanitosti.
Nový list sv. Otce Pla X. vydán byl

právě italským katolíkům. Sv. Otec si přeje, aby si
duchovenstvo více všímalo hospodářského povznesení
lidu, aby se katolíci účastnili veřejného politického
života, dop ručaje katolické sjezdy a schůze. Sr. Otec
vydal okružní list z toho důvodu, aby odstranil do
savadní nesvornoat v řadách katolických a zadrahé,
še je nutno přispůsobiti se novým poměrům. Vyzývá
i duchovenstvo, aby se zdržovalo strannických bojů.
Přáním sv. Otce jest, aby so v Italii utvořil katolický
střed po vzoru středu katolického v Německu. Přání
av. Otce masí býti ovšem i nám povsbuzením květší
ještě herl.vosti.

Pohřeb W. V. Tomka vykonánv sobotuna pdsvátný Vyšehrad sa obrovské účasti jeho ctitelů.
Církevní obřady konal a slavné rekviem sloužil ndp.
biskup Dr. Krásl za asistence četného duchovenstva.
Spolek „Hlahol“ přednesl případné spěvy, Před upu
štěním rakve do brobu promlavil o zesnolém ministr
U ek. Řečník pravil, že každý Tomka znal
jsko tíchého, skromného učence, jehož největším za
líbením byla vědecká práce. A přece i on prodělal
v první polovici svého věku mnoho straetných bojů
sa klidný ale rosbodný odpor proti politice, která
náš národ hleděla utlačovati. Historické dílo, jské
vykonal, vyžadovalo práce někdy duchamorné a nej
většího sebezáporo. Tomkův názor na poměr člověka
k Boho, k víře brzy se ucelil a Tomek pak sůstal
věren sobě samému až do posledního dechu. „V této
víře a věrnosti k sobě samému opočírá ona tklivá
velikost našeho neboštíka, spočívá ono tklivé kouslo

jeho osoby. Zaalí jsme bo všichni a víme, že ne
psel nikdy nic pro chvále nebo benu. Víme všichni,
že nelichotil neprevdám, ano, že falešnon popularita
nenáviděl; víme všichol, že nekleněl se mocným snad
jen proto, že byli aoonf; víme všicbní a safili jsme
toho, že nevěděl, že za vědu a za práci je také ne
ovětě nějaká sláva a vybnanství. Toho všeho neznal
a právě proto, že všechny tyto věci neznal, stal se
nám vůlcem a velitelem v historii, stal se jednou
s nejpopulárnějších osobností v českém národě —
právě proto, že popalarity nehledal. Byl prost pessi
mismo. Oo pevně věřil a pevně doufal, že osud na
šeho uároda je zajištěn, ovšem azatane-li věreo
sám sobě, Tomek miloval někdy výroky zdán
livě homoristické, Co chtěl, naznačil jednou ve slo
vech, která rozletěla se po vňech vlastech: „Aby nás
Pán Bůb při zdravém rozumu zachovati ráčill“ To
uebyla ironie, Tomek to mysli velmi vážně. Tómio
slovy chtěl stepat rozhárané poměry, ve kterých ži
jeme, on chtěl říci těmito slovy, jak musíme žíti,
abychom sobě sami dodělalí se cíle, kterého se do
dělal veliký nebožtík. — Tak jako byl živ, tak také
zemřel, 8 úsměvem ua tváři, s klidem v ardci a
s odevzdaností do vůle Boží. Myslím, že mi nebude
sazleno, když rozloučím se 8 ním jménem vás všech
s s vámi řekou po jeho skromném způsobu: „A světlo
věčné ať Ti svítí a udpočívej ve svatém pokoji. Amen!“
— /Na blízku katolického básníka Zoyera dřímá nyní
ve „Slavína“ veliký htstoriR) a „přímný katolík V. V.
Tomek. Pobřbu súčastnilo se veliké množství ducbo
venstva. Přítomen byl i náš odp. biskup Dr. Josef
Doubrara. Kolem rakve jak v kostele, tak cestou
tvořili čestnou stráž čeští stadenti a členové „Sokola“,

Spolek katol. tovaryšů v Českých
Budějovicích konal o svátcích svatodašníchza
hojného účastenství a « mnohých .stran s velikým
séjmem sledovanou velmi zdařilou jubilejní slavnost
na památku padesátiletého trvání spolku.

Slova s pojišťovací premle. Některé
objekty, jsko fary, kostely, ústavy, ba i soukromé bu
dovy, jsou pojištěny u společnosti, která jim po celé
řadě let slevu žádnou něnabídla, jinde zase změnily
se poměry, ku př. střecha dostala tvrdší krytinu, než
měla při stanovení premie; v podobných případech
odporončí se zažádati, aby premie snížena byla, jinak
že by poptávka u jiné společnosti musila učiněna býti.

ra případuto účinkovalo— kostel platí o 6 zl.méně.

Maďarská odpověď. Na schůziuherského
sněmu 21. t. m. předstevilo se nové mimsterstvo
Fejerváryho, ale provázeno jsouc odporem se strany
sněmu, že nebylo dovoleno, aby byl přečten list králův,
ze sněmovny odešlo. Po odchodu vlády přečten přece
list královský, jímž se sněmovna odročuje do 16. září.
Po té veliký blok. Přijat pak návrh Banfya, aby,
ješto prý odročení je nezákonité, kvotový příspěvek
se neplatil, komitáty ať nosbírají daní a nespolupů
sobí při odvodu nováčků. Maďarská zpupnost roste.

Choroby rostlinmé. Správavýzkumnésta
nice pro choroby rostlinné při král. české bospodářeké
akademii v Táboře (prof. Dr. Fr. Bubák) upozorňuje
hospodáře na škůdce, již letos v některých kra
jinách epidemicky vystupojí. Jsou to předně každého
roku ve velikých spoustách místy se vyskytující larvy
kovaříků (hlavně kov. obilního) či tak zv. drátovci,
jež ožíráním kořínků obilí, cukrovky a vyžíráním oček
bramborových matek způsobují ohromné škody. Vý
borným prostředkem proti nim je kladení půlek ze
mákových, kusů řepy, mrkve atd. Vnadidla ta kladou
se v řadách na 3—6 m od sebe vzdálených, v nichž
jednotlivé kusy jsou na i—1, m od sebe uloženy, ua
7 em hlínou posypány a místa ta větvičkami vrbo
vými nebo olšovými označena. Za 24—86 hodin se
vnadidla prohlédnou, drátovcí v nich a pod nimi na
lezení se do hraců seberou, načež se vřelou vodou
zničí. Vnadidla se přeloží o 1 m dále, coš te opakuje
tak dlouho, až ae polo dosti vyčistí. Nato se — je-li
to ještě vůbec možno, — obilí těžkým válcem uválí,
aby se půda apěchovala a drátovcům pohyb v ní co
možná stíšil. Je natno drátovce ničiti, neboť žijí celá
čtyři léta v půdě a ničí celou tu dobu kaltarní rost
liny. — Neobyčejné škody dělá letos na žité třás
něnka žitná (Thrips secalina). Klasy metající jsou na
špičce — často i celá polovina klasu — narezevělé,
načervenalé neb nažloutlé. Obledáme-li klas takový,
shledáme v něm drobný, černý asi 2 mm dl. hmyz,
jenž rychle uniká. Škoda stává se patrnou teprve po
zději, neboť napadené části klasu, z nichž třásněnky
ssály výšivné šťávy, zůstanou jalové. Dospělý hmyz

fezimoje na polích ve zbytcích rostlin nebo v půdě.
ičiti třásněnky přímo ma obilí není možno. Proto

třeos předchozích prostředků: | Uspíšiti vývoj žita,
aby co mošná rychle rostlo a metalo a tak třásněn
kám uniklo. Pole, jež trpěla hmyzem tím, mají se po
čních hluboce zorati, aby se třásněnky dostaly hluboko
do půdy a na jaře jen mělce zrýpnouti, aby v půdě
sůstaly a zbynuly. —Z ostatních škůdců šivočišných
nvádíme hlístka řepného (Heterodera Schachtii) na
ovee. Napadený oves chřadne, neroste, listy červenají,
hnědnou a usýchají. — Maločlenec čárkovitý (Atc
maria linearis), droboučký brouček, řádil pastě letos
na cukrovce v okolí Slaného, překasuje lodyžky mla
distvých rostlinek řepných, takže veliké kusy cukrovky
mnsily být zeorány a pole znovu osela. — Z okolí
Veltrus zaslán nosstec libečkový (Otiorrbyachus Li
gustici), jenž způsobil na chmelnicích tamtéž veliké
škody, neboť se objevil v ohromném množství. Byl
ženami a dětmi sbírán a ničen. — Od Jenšovic došly
lervy mochnice sshradní (Bibio hortnlenns), jež ničily
ohmelnice tamtéž. Doporačen proti nim týž prostředek
jsko proti drátovcům (viz shora). — Na ovocném stro
moví: Zasláňy byly housenky saviječe jabložového
(Grepbolitha oynosbatells), ješ ničí mladé listí a květy
jabloní v dubnu s květnu; mol švestkový (Coleophora
peripenella), jebož housenka, ve smáčknutémpousdérku
ukrytá, vyřírá na listech švestek okrouhlé skvrny,
takle zbývá tam jen pokoška; larvy nosatco Magdelis



prani v kůře jabloní a švestkových stromů; měice
Jabloňová (Apbisemali); četné ukázky červců, sejména
z rybízu Lecaniam Ribis. z jabloní Mytilaepis po
moram a j. — Z chorob lesních stromů zmiňujeme 0e
o nádorech, ješ byly saslány © větví Abies Nordman
nisna ze Třeboně. Nádorky zvící brachu způsobeny
byly roztočem jedlovým, a celé větévky byly jimi
hustě posety. Stromky napadené dle sdělení krněly a
bynuly. — V zájmu ochrany kulturních rostlin dádá
svrchu jmenovaná stanice, aby jí voškoré choroby za

nýhány byly ke studiu a sděluje, že zdarma určujechorobu i škůdce, který ji způsobil, a zasýlá bos
platně zpráva o tom, jakoš i návod, jak lze chorobě
čeliti a škůdce ničiti. Třebasaslati vždy jak rostlina
napadenou, ve vlhké trávě nebo v mechu zaobalenou,
tak i škůdce buď v lahvičce a krabičce živého, nebo
v lihu usmrceného.

Zřízení soudních roviserů. Lhůta,do
které společenstva poprvé dle sákona ze dne 10. čer
vns 1903 musí býti revidována, končí dnem 11. srpna
1906. C. k. obchodní soud v Praze, jskoš i c. k.
krajské soudy jmenovaly revisory soudními pro mnohá
epolečenstva, která nejsou v autonomním svazku ro
vísním sloučena, revisory Ústřední jeinoty českých
hospodářských společenstev v království Českém.

Jak čistíti slaměnné klobouky.
Bílé slsměnné kloboaky i jiná bílá jemná pletiva sla
měnná čistí se výhodně tímto způsobem. Kůry zba
vený citron uřízne se u špičky, a nabéře se jím eir
ného květu, a klobouk se tímto citronem stále potírá.
Citronem nabírá se sirný květ dle potřeby. Po vyči
štění se klobouk řádně omyje a mechá oschmoat.Jiný
způsob: Do citronové šťávy dá ase sirného květu a
potom se kartáč, kterým se klobouk slaměnný čistí,
do této tekutiny stále namáčí.

Slepice brahmamky jsou jeduímz nej
větších a nejkrásnějších kurů. Leckdes ve vlastech
našich zavedli si chov této mohutné slepice, která je
užitečná jako jiný drah, nesouc ročně 150 i více
vajec až 9 dkg těžkých. Kary tyto jsou velmi otažilé
a znamenité nosnice zimní, zejména mladé slípky
z ranného chova. Kuřata vychovávají se velmi dobře
a možno jich již v 6.—7. týdna na amažení velmi
dobře opotřebiti; jsouf v té době nejmasitější, později
vyrůstají do velikosti. Drůbeže této lze s výhodou
užiti kn křížení s domácím plemenem. Dospělý kohboat
— plemeno toto dospívá totiž až « druhém roce —
váží 6 až 7 kg, slepice 4 až 5 kg. Slepice tyto
lze chovati i v menších prostorech a pak i to nelze
u nich přeblédnouti, že nehrabou a nikdy pro svou
tíži nepřeletují na př. ploty.

(Zasláno.
Schůze abitnrientů z roku 1886

koná se v Hradci Král. dne 17. a 18, července v „hotelu
Bařtípán v Adalbertina. Dne 17. bude o 5. hodině
přátelská schůze, načež o 7. hod. epolečná večeře.
Dne 18. ráno o 74, hod. zádušní mše av. za zesnulé
professory a kollegy v chrámu P. Marie, načež pro
hlídka města. Přihlášky na večeří buďtež do 16. čer
vence zaslány kollegovi Dru Fr. Reylovi, řiditeli b.
Borromes v Hradci Králové,

(Zasláno.)

Provolání,
Veledůstojní Pánové a všichni věrní katolíci

v kraji královéhradeckém!
V neděli dne 2. července slavíme svátek Navětí

vení bl. Panny Marie, jeuž byl v Čechách vědy před
mětemzvláštníúcty, tak že dřívenežv ostatní církvi
v Čechách slaven byl. Proto zvolili jeme si tak vý
znamný den k významné a manifestační slavnosti
Marianské, kterou letos právě na svátek Navštívení
bl. Panny Marie na Rožberku u Hradce Králové hod
láme alaviti. Chceme zasvětit sebe a celý kraj krá
lovéhradecký Rodičce Boší, která od nepaměti na Rož
berku uctívána byla. Odnesli sice před více než ato
lety vrch Rožberk zvaný, sle úcta Mariánskou odnésti
nemohli a kaplička, kterou zbožnost křesťanského lidu
na posvátném místě postavila, zachránila tam úcto
Mariánskou až po dnes. Slavnost na svátek Navštívení
Panny Marie má však u nás býti mezníkem nové óry
v úctě Marie Panny, neboť v ten den zasvěcen bude
veškeren kraj královéhradecký ochraně Panny Marie
ne Rožberku. Důvod pak, jenž nás k tomu vede, jest,
aby staroslavný Rožberk své dřívější slávy nabyl a
aby požehnání Rodičky Roží pro veškeren kraj odtad
se prýštilo. Je známo zajisté všem, že po obě předešlá
léta sklizeň v celém kraji byla dosti chatrná a že ze
jména loňské sucho zničilo práci a námahu na polích,
tak že kdyby letos podobné neštěstí kraj náš atiblo,
mělo by to pro něj tím osudnější následky. Proto
hlavně chceme zasvětiti náš kraj Rodičce Boží na Rog
berka, abychom se z její zvláštní ochrany těšiti mohli,
Jménem tedy nejdůetojnějšího biskupského Ordinariata
dovolujeme si zváti veledůstojné duchovenstvo a s ním
veškeren věřící lid, aby so této slavnosti súčastnil a
do ochrany Rodičky Boží ae zasvětil. — Přitom po
řádán bude také velkolepý bazar, pro nějž věnovaly
některé vznešené rodiny šlechtické dary, aby tím ku

povanosení poutního místa na Rožberku přispěly. Dary
tyto vystaveny budou od soboty dne 24. t. m. -v klá
šteře otihodných školských sester v Hradci Králové a
na svátek Navštívení Panny Marie budou na Rošberk

feneseny. — Průvod s kostela Panny Marie v Hradci
rálové na Rožberk vyjde odpoledne o půl 4. bodině,

0 4. hod. bude kázaní na Rošberku a po něm spo
lečné zasvěcení se Rodičce Boší.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 17.června 1905 1

bl páenloe K 16-30—16 20, šita K 14'20—12'90, ječma
ne K 9'50—11-60, ovsa K 8-00—860, prosa K 00:00
—000, rikve K 1900—0000, hrachu K 2000
—00:00, čočky K 00:00-00:00, jabel K27 00—00'00, krup
K 2400—0000, bramborů K 5-00—6:00, jetelového
semene červeného K 00:00—00'00, jetelového semeno
bílého K00:00—00:00, růžáku K 00:00—00"00, máku
K 35'00—00'00,lněného semeneK 20-00—00:00, 100
kg žitných otrab K 14'30—0000, 100 kg pšen. otrab
K 18'80—00'00, | kg másla K 240—000, 1 kg zádle
vepřového K 193—0'00, 1 kg tvaroba K 048—000,
1 vejce K 0*05—0'00, 1 kopa zelí 00:00—00'00, 1 kopa
petržele K00-00—00:00, 1 kopa kapusty K 0:00—0'00,
1 hl cibule K 18:00—00'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1'20—200, 1 pytel mrkve K 1:60—2-00, 1 g cerele
00:00—00, 1kopa okurek 00*00—90'00,1bl jablek 00:00
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 17. měs. června 1906 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice h] 141, žita 156, ječmene 4, ovsa
163, prusa —, víkve 1, hrachu —, čočk '
máku —, jahel 13, krup —, jetelového semínka 1,
lněného semene 2. 2.) Zeleniny: petržele — kop,
kapusty — kop, cibule 30 hl, drobné zeleniny
800 kop, mrkve 00 pytlů, okurek — kop, brambor
86 hl, salátu 800 kop. 3) Ovoce: jablek — hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 311
kusů, kůzlat — kusů.

=
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Lehkou"3
fo- čistěviněnou látku

na kleriky a letní kabáty

za K 4-80 metr |
doporačuje

obchodní dům se sukny
V, J. Špalek

Nlásko Dospodyně
na fara neb k staršímu pánovi přijme dívka 42letá,
němčiny znalá, osamělá a svědomitá, dobrá ku
chařka i ve vší domácí práci obesnalá. Nehledí

na plat, jako nu stálé a tichó místo.

administrace t. 1.

se sladem,

Telefon č. 17. Psací stroj.



První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

Parní lázněpro pány v pondělí,v

čtvrtek a v 80 oh, prorodámy v pátekcelý
Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

ORP*>Lázně vanové denně. jj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

c" "9
u Založeno1953. =

Provedeno přeg 500 oltářů a Božích ahrobů.

Nejlepší doporučení.

V SYCHROVĚ,
umělec. závod sochařsk
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnvvováníoltářů, soch, obrazůaj. 6

a 6) C a

Josef
Krejčík

V PRAZE,
a uměleckýzávod80

. chařský a řezbářský.

uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
>jesle, Boší hroby, křída,Akné

aKood Rlony,„aan nábytaě

nejjemnější5. výtečnáaroma.Káva ke==
Zásilky franko dobírkou do sí stanic.

Surová:JE E > Pražená:
Bourbon,jemná . . 19—| Perlová, jemná. . 15—

zemalce, velejemné - 1250| Liberia, obrovská . 16—cemanic, zvl. chut. 13 —
Ouatemala, velejem. 1320 Směsi:
Zlatá Java, velejem. 14— Kavárenské, velej. . 16-75

Portorico, spec. Piz. 15 — Pařížská, specialita. 17-76
Ceylon, výtečná . „ 17- Pražská, výtečná „1970
Menados,specialita. K Čaj, jakpříbal40, 60,80h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Přímýdovosa velkopražírna.| Posuďte!

Š
J. F, LANGHAN,

c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařísený atelier
k vypracování oblzen v každé velikosti
v provedení nejamělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje Úrma

tableaux pro p. t. pány studující v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů

po pány amatéry v cenáchtovárníchjakožiopirovánía vyvoláv. filmů a desek.
Zvětšení až do formátu 80X150

eentimetrů.

aa dně dary při mírných cenách přié
příležitosti.

V řadě prvních
evropských závodů.

Piana,
planina,

harmonia

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

Sklad Eliščíno nábřeží proti lab- $
skému mostu ————————————

Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

-© KURS
ku vzdělánípěstounek%
pro školymateřské=

v Hradci Králové
otevřen bude

v pensionátě císaře Františka Josefa |.
počátkem školního roku 1900—6, přihlásí-li se
určitý počet žákyň.

Zápis koná se 13. září 1906 v 8 hodin ráno;
přijímací zkoušky počnou 14. září o 8 hodině.

Žadatelky nechť při zápisu předloží:
1. křestní list;

3. vysvědčení o tělesné způsobilosti od úředního
léktře;

- išímo to předloží vlastnoruční ukásky z kra

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 drubu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Za hospodyni
na faru přeje si pastoups slečna v prostředníchletech, která takové mleto již dříve k plné spo

kojenosti delší dobu zastávala.

Laskavé nabídky pod značkou „H“ račteš zaslati
administraci Obnovy.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

úoěvěubráujch6:0)9:8

Ldaj

ILIMITVIÍTIUIIMIITLI

Páni i dámy všech stavů
mobou všude

ME-vedlejší výdělek 3
až K 300-— měsíčně dosíci, zastupitelstvím, pí
semnými i ručními pracemi, psaním a výkazem

adres atd.

Blížší pod „U 46“ sdělí KAREL WÓRFEL,
Norimberk, Austrasse 76.

BASJNZNze 2ěAO
2MO COGDŘŽŮGAGAČr,
2 Veškerékdekoli vydané neb oznámenéKNIHY ČOT

hi
ka!»)

4X" ň
SEMao

hudebniny |
a časopisy jiš

No DEB“české i jinojazyčné"i
Dá má stále na akladě a může okamžitě

W *dodati

| nahikeposií4antkrart
(GS)

n

n.

Antikvariat. — Školní knihy.

Sč Psací potřeby.—Zařizováníkmiho
a) ven. — Velký výběr dopisnic umé

dh leckých, místních a s bojišlé. —
z Kowpé antikvarních knih jednot

lávých $ celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

jay vodce, mapy.

Sa Modlitební knihy ve skvostných |
i vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma.
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Akciovýkapitál K 2,000.000—.

Láložní ÚvĚNÍ ÚSLAT7 [DALOKPÁLOVÉ,-rm mt3IFsoaoe
| RET Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní ©
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

e Varhanye
osvědčených soastav kuželových i pnenmatických do

poručuje v levných cenách a provádí i opravy
hd

Bed. Cápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

c. k. notář,
úřaduje dnem 19. června t. r. počínaje
v dosavadních místnostech ce.k. notářství

k v Hradci Králové (Velká podsíň čp. 159).
Ap PHHH
je n > Výborný osvěžující nápoj skytají

Muž.39letý, ženatý, Umělecké Jimonádovébonbonyv aw o. s
ze oarět ŘEZDÁŘSKÉ DTÁCE| ;3x se zm m

rozbodný katolík, vysloužilý vojín, ve všech hos- třeškovou ©jahodovou. inovou, mařínkovou
podářských pracích úplně obeznalý, v korrespon

dencia hospodářskémúčetnictvídobřeobeznalý, jako: kříže, rámce, ozdobné O Prvníčeskáakciováň . V klaní ' předměty pro domácnostatd. provádí i d společnost továren

prosí uctivě o přiměřené zaměstnání, závod řezbářský SSV akoKoĚVI na orientalské cu

Zastával bytřebas místo Šafáře, hajného, nebo by o VA A> ; krovinky a čokoládu
přijal ve většíchdomechmísto správce domu,do- J | f d 6 . RE! L na Kr. Vinohraded,
movníkaapo Svéokr budeplniti OSE a 0U | ad m P J dříveA. Maršner

věrně a svědomitě, Hradel Král Malé náměstí : :
Blížší laskavé dotazy zodpoví ochotně administrace ' Ý číslo 116. ven s touto ochrannou známkou jsou nejlepší.

Obnovy. Práce solidní. Ceny vel! mírné.

Dikůvzdání.
Za upřímné projevy soustrasti, zvláště pak za přehojné účastenství, kteréž se mně za příčinou úmrtí

mého nezapomenutelného bratra.

Františka Krihla,
čestného konsist. rady, biskup. vikáře, osobního děkana a faráře v Dolní Dobrouči

dostaly,vyslovujivšemdíky nejvřelejší.

Zejména děkuji veledůstojnému a důstojnému duchovenstvu, kteréž v počtu 47 se zúčastnilo smutečního
průvodu, všem 48 pánům učitelům z Ústí n. O. a České Třebové i z vůkolí k pohřbu přibylým, sl. cís. král.
okresní školní radě, sl. okresnímu výboru, zastoupeným více členy, panu MUDru, Vicenovi, purkmistru města
Ústí n. O. a sl. městské radě tamnější, panu řediteli měšťanské školy Cajnerovi z Ústí, sl. cís. král, okres. soudu
z Ústí, zastoupenému p. adjunktem a p. kancelistou, sl. cís. král. posádce četnické, pp. členům zastupitelstev
sousedních obcí, množství pp. ctitelů z Ústí n. 0. a České Třebové i ostatních obcí okolních.
, Jmenovitě děkují za projev soustrasti p. starostovi a p. řídícímu učiteli z Dolní Dobrouče, vyslovený

, jménem obce a sboru učitelského při mém příchodu, i všem spolkům Dobroučským za laskavé účastenství,
Zejména jsem nezapomenutelným díkem zavázán vp. Janu Středovi, administratorovi, který tak ochotně

a s láskou upřímnou bratra v dlouhé jeho nemoci zastával, duchovní útěchu mu až do skonání poskytoval a
při skonání modlitbou na věčnost ho doprovázel.

Všichni Vy, důstojní a velectění, dosvědčili jste, v jaké lásce mého bratra jste chovali, že jste oceniti

"dovedli jeho horlivost, jeho. zásluhy i nadání.

i Přijměte vděčné díky.
| 3 Josef EZrihl,

farář v Hořičkách.

Majitel: Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Amtením Pochmon. — Tiskem bisk. knibtiskárny « Hradci Král
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Maďarské hrozby.
(14) Nynější bojovné napnutí mezi náro

dem uherským u korunou mohlo by pro nás
býti zajímavým, kdybychom sami nebyli na
něm súčastnění. Oč se vlastně již celých Šest
měsíců jedná? Žádají Maďaři svých práv ako
ropa jim je nechce dáti? — Právě naopak;
uherská národnost má vše, co si vůbec národ
přáti může, ale na uherském králi se žádá,
aby od svých, vyrovnáním z r. 1867. mu zaru
čených práv víc a více ve prospěch jedné ná
rodnosti astopoval a zvlášť vlastní svou moc,
kterou jako nejvyšší vojenský velitel v říši
na vnitřní organigsuci vojska vykonává, obme
zoval. Maďaři hrozí per-onální anií, slibají
však zároveň. že se s posavadním stavem pro
zatím spokojí. dostane-li se jim samostatného
vojska, t. j. uherského velení a uherských dů
stojníků, naproti tomu koruna o něčem podob
ném nechce slyšeti, a to vším právem, poně
vadě pak by bylo veta po velmocenském po
stavení říše, ježto bychom byli pak my
v Předlitavsku na jejich milost odkázáni a
mohli bychom vésti či nevésti válka, jen když
by to Maďaři dovolili.

Za cenu uherské armádní řeči přistoapili
by v Uhrách k utvoření parlamentárního koa
ličníbo ministerstva; tuto cena jim však ne
může vyplatiti korana, ježto by sama udělala
průlom do nynější daalistické ústavy. Co
tedy zbývá? — Poněvadž Tizsa nechce po
držeti ani prozatímně otěže vlády v rakou,jsa
ode všech nenáviděn, nezbývá, než najíti muže,
který by z věrnosti a lásky k panovníka tento
těžký úkol na se vzal a v čelo úředního, tedy
bezbarvébo kabinetu se postavil; tím mužem
je starý zbrojmietr a důvěrník králův Fejerváry.
Avšak ani ten Maďarům neimponuje; již ozý
vají se hlasy, aby zástupci úřednického kabi
netu do sněmovny vůbec ani připuštění nebyli,
eno aby se přistoapilo k prostředkům nejkraj
nějším, k odepření kontingentu nováčků a daní.
To jsou věci, jaké by v státě jen trochu apořá
daném ani vyslovovány býti neměly, ježto od
nich závisí existence říše, věci, jež v moci má
uherský sněm jen z milosti královy a neuf to
Šlechetné od národa „rytířského“, že k pro
středkům tak násilrickým sahá. Má sice aher
ský sněm právo, povolovati daně, ale toho
práva se mu dostalo ústavou, tedy tenkrát,
když suverenní panovník oznal za dobré, jistou
část svých svrcbovaných práv odevzdati ná
rodům; nejsou to práva pocházející ze svrcho
vanosti národa, poněvadě takové svrchovanosti
vůbec nestává; heslo toto vydáno bylo poprvé
v revolaci francouzské oproti Ludvíku XVI.u
od té chvíle nenašlo zastanců, kromě e8oc.de
mokracie a anarchismo, ani v lidu samém. Kře
sťanští národové mají panovníky jen z Boží mi
losti. Saverénem (svrchovaným vladařem) zůstal
i v konetitačním státě panovník sám a Ubry
nemají suverény dva — parlament a krále. Za
držování státních nutností není rozhodně zbraní
Šlechetnou; parlament, jemuž náleží povinnost,
svorně 8 vládou o blaho státu 8e etarati, práva
k němu ani nemá, nýbrž si je pouze osobuje

Proto, že ví, panovník že k násilným prostředm, t. j. k vybírání daní pomocí vojska za
nynějších okolností nesáhne. Také dostal Fe
jerváry instrukce v tom smyslu, že má kon
tingent vojenský doplňovati z dobrovolníků a
neužívati při odvodě násilí, ač-li Maďaři 'ne

pl celý národ tak, že se vůbec nikdoiti nebude. Všecky strany, až posud ani
vládní liberály nevyjímaje, oblásily Fejervárymu
boj, který při evých letech přináší svému pa
novníku opravdu oběť.

Z toho, co jsme posud uvedli, vyplývá,
že jeme pro vyloučení obstrakce z jednání o
rozpočtu a t. zv. státních natnostech; těm vě
cem mělo by se v denním pořádku poskytnouti
první místo před t.zv. piloými návrhy, jednání
mělo by býti obmezeno na zákonnitou dobu a
a-nepi-lido tohočasusněmovna8 nimi hotova,
mají se považovati za pariamentárně vyřízené.
Při nynějším stavu věcí a okolnosti, že vládě
v drahé polovici říše nestojí po ruce $ 14.,

Hradci Králové, dne 23. června 1905.

jehož častější užívání je však porušováním
ústavy, nemohl by nikdo míti Vídni za zlé,
kdyby užila proti Pešti násilí, neboť povinnost,
zachovati říši vři životě, a dáti jí, co ji patří,
je přirozená a zřejmá. Tím by vláda ústava
neporušila, ježto táž je již porušena mimo
ústavními požadavky jednoho národa, který
chce zmatků v říši k svému prospěchu vy
užitkovati. K takové energii proti Maďarům se
ve Vídni ani nezmobou a v tom spočívá hlavní
příčinamaďarskézpupnostia ústavníchzmatků
Rakousko-Uherska,

Stát učinil se svými úředníky a služeb
níky smlouvu, když je do svých služeb bral,
stát má jim také dáti, čebo k uhájení tělesné
existence potřebují; nemají-li úředníciastátní
služebníci, ucítí to ihned řemeslníci a živnost
nici a kdo má takovou krisi na svědomí, než
parlament, jenž povolenídaní odepřel?V trest
ním zákoníku je $, dle něhož trestají se jed
notlivci pro vydírání, není to však vydírání,
jestliže parlament spojuje se státním“ nut
nostmi podmínky jednotlivých frakcí? Nikdo
nemůže parlamentu apříti práva na odmítnatí
státních předloh, jimiž se upravují nové zá
konité poměry, na další trvání státu však mají
právo národové a obi jediní. Jako jednotlivec
může sábnoati dle křesťanské mravouky i na
cizí majetek, jedná-li se o zachování života,
k př. úkojení hlada, tak s tím větším právem
může vláda ožiti i násilných prostředků k uhá
jení existence státu, neboť zajisté je lépe proti
ústavně stát při životě zachovati, než ústavně
jej zahubiti. Ústava, která se na poměry nové
nehodí, patří do musea a ne do skutečného
života; hodila-li se prosincovka do let Šede
sátých, to může posouditi dnes již jen historie;
uf byla tenkrát pro tehdejší čas dobrá, nebo
ne, tolik je jisto, že se přežila, neboť dnes jsou
vedle sociální otázky zcela jiné poměry vý
robní i zemědělské. Zde nepomůže nic oprava
jednacího řádu, zde je třeba naskrz nového díla.
Kalhotky, jež zoupil tatík osmiletému synku,
nehodí se pro čtrnáctiletého jinccha; ta nepo
může popouštění knoflíků, kalhoty musí býti
nové. V praxi mnohá věc liberálněji se provádí,
než původní jednací řád stanovil; to jsou
ústapky, jež se vyjím:jí tak, jako nové záplaty
na starém šatě. Dřív nebo později udělá se
díra nová, daleko větší, než byla původní. Kdo
by chtél dualistickou ústavu rakonsko-uherskou
na oohy postaviti opraveným jednacím řádem
sněmovním, dělal by to tak, jako onen ošumělý
fešák, který, uby svému sešléma zevnějšku Do
sloužil, koupil si novou mašlička. Mašličky je
sice k slušnému vystupování také třeba, ale
je k tomu třeba i slušného kabátu. Tizsa na
bízel uherskéma čikošovi novou mašli, ale ten
ji nepřijal a chce celý oblek, chce ústavu na
základě požadavků vlastenců z r. 1848. Pro
zatím si to Vídeň rozmyslí; vládě jde o re
organisaci vojska a ta je zajištěna 450
miliony, jež delegace povolila a poněvadž
se ještě v Rakoasku nestalo, aby 8e povolený
úvěr nepřekročil, můžeme říci, že má vláda
500 milionů pohotově a k tomu Fejerváryho,
jenž se postará, aby ustanovil, co na Uhry při
padne. Bude-li donucen k odstoupení, povede
to jako Tizsa, pár měsíců dále, poněvadž k u
tvoření parlamentárního kabinetu nedojde, do
kud jedaa strana nepovolí. Maďaři odřeknou
daně, ale tím upletou metlu na své lidi, pro
tože poslanci nedostanou diet, úředníci a slu
žebníci služného. Na ten čas jsou maďarské
hrozby neúčinné a Vídeňse jich neleká; ovšem
jak dál bade, to ví jen Bůb.

Arnošt z Pardubic,
(Ka dni 30. června jako výročí jeho úmrtí.)

Dr. Frmatišek Loskot.

„Jako hvězda uprostřed mraků
skvělými psprsky života i
učenosti zářil!

Vilém £ Leatkova.

První a nejslavnější z dynastie pražských
arcibiskupů! Zcela spůsobilý splniti naděje, jež

———— ————
Inserty se počítají levně. +

Obnovavychásí v páťek v poledne. | Ročník XI.—

se v něj kladly jako v prvého nreibiskupa. Ba
více! Svým působením dal nástopcům nedo
stižný vzor a takořka program činnosti,

Tajemství jeho úspěchů odbalují nám jeho
výtečné vlastnosti ducha i srdce.

Jeho vzdělání možno. charakterisovati
slovy: svobodná umění, bohosloví, církevní
právo, pobyt v ohniskách tehdejší kultury:
Bononii a Avigooně. Mluví plynné pěti ja
zyky. imponuje postavou, okouzluje spanilostí
zjevu i elegancí aristokrata.

Chci načrtnonti některé rysy duševní fy
siogaomie Arnoštovy, jež poznáváme z jeho
skutkův a něktorých památek literarních. Uvésti
třeba především jeho životopis od vyšehrad
skóho děkana Vilému z Lestkova, jeuž Arnošta
velmi dobře znal; životopis jím napsaný lze
sice nazvati spíše slavnostní řečí © Arnoštovi,
ale osvícenost autorova a podrobná kontrola
na základě pramenů dávají záruku, že pod
formou panegyrika se skrývají rysy zcela isto
rické. Json tu dále marginální poznámky ke
knizo „o včelách“, jež bez rozpaků můžeme
přičítati Arnoštu jako autorovi. Konečně při
pomenonti sluší jeho statuta, kancelář atd....

Je přirozeno, že Arnošt se snažil přiblí
žiti idealu člověka i biskupa, jak ho pojímala
jeho doba, ale základní rysy jeho individuality
— lidské a křesťanské — mají platnost trvalou.

Postava Arnoštova nebyla skvělá pouze
ve své době — její lesk je spůsobilý získati
sympathie, obdivu i následování po staletí.
Principie, jež byly Arnoštovi vůdčími hvězdami,
mají jakési společenství s klassickým dílem
uměleckým, které přetrvá věky a je stále mládo
a svěží — mají podobnou platnost jako stavba
svatovítského cbráma, k němuž položil základ
a jehož gigantickými rozměry s líbeznon bar
monií ozdob duch jeho již předem se utěšoval.

Arnošt je výborným řečníkem; jako legát
nově zvoleného krále Karla IV. dovedl vzbu
diti svým uměním řečnickým zájem papežův i
prelatů římské korie, jimž skvělost byla zcela
všední. Ale Vilém, když se byl zmínil o krásné
tváři a štíhlé postavě, zaujat jest především
jebo mičením; nikoli, jakoby Arnošt nenáviděl
mlovení: ale mlčení jebo znamená opatrnost,
aby nepromlavil slova nevhodného, jež by pro
zradilo, co bylo zamlčeti anebo svedlo poslu
chače k poblouzení. Tímto mlčením přemáhá
Arnošt slova, která ho tupí nebo se mu nelíbí
4 prosbou: ostříhej, Pane, ústa moje — pře
konává pobnatí. Lidé z okolí jeho ueslyšeli
od něho slova křivého, jež by jim chtělo uči
niti křivda, ale hlaboký jeho dach, vidoncí
Jasně, s jakou láskou křesťan a biskup má ob
covati s bratřími, třeba byli služebníky, pozo
ruje, že někdy, ač nerad, přece ublížil a prosí
za odpuštění.

Mlčení Arnoštovo vychází z oné hlonbky,
kterou dává duši rozjímání, meditace, právě
jako v ní má zřídlo trpělivost s pokorou. Bylo
dosti věcí, jež mohly vzbaditi jeho nevrlost.
Před zraky jeho zářil ideal, jejž si vykouzlil
o svatosti a mravní výši křesťanůvi jejich pa
stýřů — a skutečnost tak nesmírně od něho
zůstávala vzdálena. Arnošta spaluje touha po
reformě mravů, po očistě a šlechtění srdcí, a
život, ač-li vůbec neřítí se směrem opáčným,
blíží se k idealu Arnoštova krokem tak neko
nečně zdlouhavým.

Poznání této pravdy plnívá duše toužící
po tom, aby srdce vzdula se idealůmrázem a
dokonale, netrpělivostí a působívá, že zoufají
nad člověčenstvem. Ale Arnošt zná člověka,
jeho zraku jsou otevřena lidská srdce, plná
zábad, a on soucitně a s trpělivostí, jež nezná
ani únavy ani blesků hněvu, jež usmrcají, pra
cuje ne svém poslání. „Třtiny nalomené ne
zlomil.“

Jeho rod, vědomosti, rytířský mrav a
skvělé postavení opravňovaly ho — dle všed
ního názoru průměrných lidí — aby se cítil
velikým. Ale Arnošt je stále pokorným a ko
nečně habit aogastinianského kanovníka za
stkvívá se jeho zraku u větší slávě nežli her
melín a ornát biskupský. I nepřestává po něm
toažiti, ačkoli vyšší vůle bez únavy odmítá



jeho prosby, aby oměls arcibiskupského stolce
sestoupiti do cely konventu kladskébo.

Po amrti Innocence VI. ozývají se hlasy,
volající ho na kathadra Petrovu. Hlasy ty
vzdávají poklonu jeho svatosti, rozhledu a
vzdělání, ale národnost překáží volbě, Arnošt
hlasům, jež zpívají velikosti jeho hymnus, od
povídá tím, že se dává vyobrasovati, an klečí,
maje vedle sebe odvržené odznaky hodnosti
srcibiskupaké.

Jestliše mluvíme v pokoře Arnoštově,
nesmíme mysliti ma slabost nebo servilnost,
za kterou bývá zaměňována. Umí vystoupiti
proti nemravným kněším právě tak jako po
žádati papeže, aby vrátil v ruce jeho obsazo
vání arcijáhenství, poněvadž milostí papežovou,
jenž nemůže zoáti guality prosebníkovy, někdy
dosabují důležitých oněch úřadů osoby méně
spůsobilé; dovede s Karlem zakročiti o gene
ralního opata cisterciackého, aby zakázal
zlozvyk, dle něhož opati téhož řádu v Čechách
přijímali za členy svých konventů pouze Němce
vylučujíce Čechy; umí býti ueoblomným vůči
panstva, jemuž se nelíbil zákar užívati při
soudech žhavého železu a studené vody a má
odvahu, počínání tohoto panstva vůči kněžetvu

pojmenovati případným výrazem: tyraoniselluina — tyrannie šelem.
Je zcela přirozeno, že Arnošt byl sbošný,

velmi zbožný a že ke zbožnosti jeho přistu

povala askése. Jestliže účel askése se nepochopí, je nerozumna a nejen neprospívá, nýbrž
spíše svádí. Správně pochopena a užita roz
umně, napomáhá k vykonání velikých věcí.
Je to askése, která plodí kníšata vůle. Arnošt
pěstoval askási. Její přední sončástkou byla
meditace, rozjímání, uvažování, více praktické
nežli theoretické, jako vůbec vidíme u Ar
nošta, že theorie mu není nikdy cílem, nýbrž
prostředkem k úspěchu praktickému. Meditací
odvažuje činy, aby nenesly známky ukvapeno
sti a nenutily k odvolání. Nemaje času veliký
dostatek, využil k meditaci každé chvíle.
V kapsách spodního šatu nosíval knížky
a památná sepsání, a rozjímel v nich. kdy

přiložitost byla, i na cestách. Když olebl naůžko, dávalo mu slyšení životů svatých látku
k meditaci. O půlnoci pak zabloubal ge s ka
plany svými do četby hodinek kanonických,
k nimž připojoval hodinky marianské: my
stická krása žalmů, hymen i antifon zaněco
vala srdce a ducha pozvédala vzhůru. A když
zůstal sám — zvláště když ráno hodlal slou
žiti mši svatou, přecházela meditace jeho
v pláč. Oblíbenou četbou jeho bylo Mariale,
jež dal pro sebe nádberně opsati, a v němž
autor, kterého nalezneme kdesi v severní
Francii, uložil 150 nádherných rozjímání o
Madonně. O jeho glossách ke knize „O včelách“
již jsme se zmínili,

Může se zdáti komickým, že byl někdy
spatřen, jak místo na lůžko odpočíval na zemi
či na pokrývce hrabé. Ale faktum svědčí o
síle, kterou přemábal náklonnost k pohodlí a
sílil energii k překonávání obtíží, i když od
myslíme od tohv, že Arnošt v tomto svém
počínání viděl spolu prostředek pokání.

„Znej sebe sám“ — bylo heslo, jež v život
uváděl Arnošt. Od avého povýšení zaznamenával
ve knize své nedostatky a chyby, aby se jim
vybýbal a je napravil. Náprava chyb a od
straaění nedostatků je spolu krokem k doko
nalosti. Zapisoval si i rady a pokání uložená
od zpovědníků. A tak vida stále ideal a sku
tečný stav, rozobňován byl kúsilí tím většímu.
Aby ještě lépe zpytovati se mohl a klidně
porozjímati, vytrhoval se z hluku velikého
světa a odcházel do samoty klášterní v Kladsku.
Podotknouti třeba, že ani askése ani mysticis
mus jeho nevybočovaly z mezí, nýbrž zůstávaly
V souladu s ostatními rysy povahy Arnoštovy.

, Arnošt naplněn evangeliem, uemohl ne
býti milosrdný. Touha jeho, zříci se arcibiskup
ství, svědčí, že srdce k pokladům nepřirostlo.
Dával almužnu na vycházkách a denně hostil
12 chudých, dávaje každému ještě po dvou
pěnězích; na veliký pátek dával rozkrájeti
sukna tolik, že se mohlo odíti několik set
chuďasů. Také pokutu ukládal ve prospěch
bladovících; pro ně v době bladu vypouští
všecky rybníky na svých panstvích, aby jim
mohl poskytnouti ryby. Živil kleriky oa studiu
Bonouském a Padovském, taktaplně vyhledával
ubobé, kdož majíce dříve postavení stkvělejší
a pak klesšce do bídy, styděli se žebrati. Pe
čoval tajně udílením darů, aby chudé panvy
pro nedostatek věna neupadly do bahna hanby,
a když některá z nešťastnic povstala a pokání
učinila, ujímal se jich, aby opět neklesly zpět
— jak svědčí „kancelář Arnoštova“, vydaná
Ferdinandem Tadrou.

Ploě takto příkaz lásky, Juštil Arnošt
otázku socialní a zmírňoval protivy třídní.

Mohlo by se sdáti, že některé z uvede
ných rysů povahy Arnoštovy (mlčení, pokora,
aakóse) notuě musejí vésti k jednostrannosti.
Bývá tak obyčejně u duchů malých, skrovného
obzoru, ueputrné hloubky; ale neodolávají
této jednostraunosti někdy ani duchové velmi

nadaní a vzácného vzdělání. Visme ku př. jsk
zcela jinak si vede Jan 3 Jenštejna, kdyš ge
stane askétou. Straní ce světa tak, že Se vzda
loje i správy diecése — právě naopak Arnošt.
Ze samot a ponoření ee v sebe, do něhož jej
uvedla meditace a askése, vychází do císařské
rady, podniká diplomatická poslání, účastní se
ve správě říše, je místodržitelem ba i vojínem.
Křesťanství a dokonalost, k níž vede, neznačí
mu zúžení prouda života, nýbrž návod k plnosti
života. A jako Jenštejnovu vlivu vymkl se běh
událostí veřejných skorem docela, tak zase
Armošt přizpůsoboval jej ideám svým, vdechl
mu ducha svého. Mnohé skutky Karlovy,i když
prameny mlčí, nesou neomylnou eignatoru
ducha Arnoštova a Karel sám, ač to řečeno
jistě hyperbolicky, je v jistém smysla dílem
Arnoštovým.

Až dosud ideálům křesťanství škodívá ne
smírně separatismus askése, jeně zanechává
svět sobě samému a zapomíná, že ideály ony
lze nejlépe bezprostředním stykem vočkovati
duchům. Askése, která prchá v samoty 8 8 opo
vržením dává „zkažený svět“ propadati zkáze
ještě větší, neznačí jistě vrchol dokonalosti.
Kristas, když se byl pomodlil v samotě, jde
mezi množství, aby je poučil a povznesl.

Mnozí bývají velicí o samotě, aby mezi
moohými objevili 8e malými. Arnošt, veliký
v samotě, je veliký a stkvělý křesťanským ži
votem ve společnosti.

Nepochopená askése je zárodkem skru
pulosní úzkostlivosti a nerozhodnosti — ale
při askési Arnoštově vidíme jasný pohled a
rozhodné askutečňování plánů.

Askése malých lidí béře jim i nepatrnou
velikost jejich — Arnošt pří své askósi ne
přestává býti člověkem velikých vznětů, širo
kého rozhledu a neztrácí smysl ani pro veliko
lepost ani pro umění ani pro civilisaci. Není
mu malicherností povznesení hospodářství, —
a má jakési účastenství při skládání slovníku
latinsko-čČeského. Za jeho pontifikátu vstává
z hrobu liturgie slovanská v Čechách.

Arnošt není rozhodně povaha tak umě
lecky založená jako ku př. Jan z Jenštejna,
ale Arnošt miluje umění i příroda, která je
nejslavnějším dílem uměleckým. Jestliže volil
Arnošt občas samotu, by se nerušeně mohl
oddati medit.ci, volil samota konventu Klad
ského, uprostřed krásné přírody, kde takřke
snesl se 8 nebe sen o kráse.

Mysticismos a uskése | avádějí často
k blouznění a pověře: Arnošt odstraňuje po
věry ordalií a vyhání flagellanty (mrskáče).

Malým křesťanům stačívá tvářnost zbož
nosti a zdánlivá duší svatost; svatost všecku
dovedou ve své prostotě zredukovati na řadu
odříkaných modliteb a účast při bohosložebných
výkonech — zapomínají, žeť tyto věci pouze
prostředkem k cíli u že nevyčerpávají všeho
obsahu životu. Nedovedou se povznésti, aby si
uvědomili, že práce křesťana je velikou mo
dlitbou, slavnou askésí, velikým pokáním; pi
lřem ctností, základem velikosti a štěstí. Ar
nošt se modlí — a jeho zbožnost jest hodna
úcty; ale Arnošt i pracuje, lze říci s borečným
úsilím pracuje — a joho práce vzbuzoje dšas.
Mobu napsati, že Arnošt v 66. roce svého ži
vota (udati lze pouze přibližně) umírá pře
možen prací.

Malí se bojí vědy. Věda vyhnala £ věd
přírodních mythus a z historie vyhání legendu;
dlužno připustiti, že kosívala a kosívá i v za
hradách náboženství. Nechci se pouštěti do
vysvětlování a všestranného ocenění tohoto
zjevu, ježto by vyžadovalo delšího rozboru;
podotýkám pouze, že věda ve svém oboru do
bývá pravdy a ukazuje ji v její slávě a vý
sledky, jichž se dodělalu, prospívají nesmírně
i bohosloví. Theologie, zmocnivši se výtěžků
vědy a její methody, je onou slavnou věží bi
blickou, 8 níž tislc štítů visí. Arnošt chce vědu,
účastní se vynikajícím způsobem při zakládání
university: ví, že vzdělaný rozum lépe a
hlouběji chápe křesťanství a odlučaje od něho,
co k němu nenáleží a je hyzdí; ví, že zaměst
nání vědecké povznáší duši nad všednost a
stravuje rez vášní. 

Jsa sám reformatorem na základě církev
ním svými statuty provincialními a synodalními,
visitacemi chrámův a provincie, reformou ka
pital, snahou povznésti kázeň řeholní atd. ne
zacpává úst Konradovi. Při liberálností, s níž
popřával mravokárci svobody slova, a při re
spektu, jemož se osoba jeho a břitkého augu
stiniana těšila, lze za to míti, že bypři delším
jeho pontifikátu nebo při stejných zásadách
několika nástupců, rovně mobutných, opravné
nutí nebylo vybočilo z mezí, a fe by achva
cujíc špínu a kal pomáhalo vésti lid ku hvězdám
ideulů. Mistr Jan z Husince by měl v dějinách
českých význam zcela jiný, jeho fysiognomie
by se byla utvářelazosia jinak ....

Spatříli jeme různé rysy iadividnality
Arnoštovy; bloubka i pružnost ducha 8 twedi
tací utvořily s nich synthesu, celek jednolitý.
Kdežto o mnohých lidí vidíme ten či onen rys
vystopovati v popředí z mezí souladu a zatla

čovati jiné jsou rysy duševní fysiognomie Ar

jevyro vjm Nejslavně prom jeho povaha© Vyrovnána. avnějším dílem tor
je — vlastníjebo spanilý charakter, Armoéti

Volné listy.

(Bourgetův„Žák“. — anýnné odporproti

(8) Greslou vypočítavě vybíral četbu pro
dceru svého chlebodárce, aby ji přivedltam,
kde ji chtěl míti. Libuje si ve svých zápiskách,
že ji měl na mušce ručnice jako lidskou zvěř
a při tom úklado nikdo, jak dí sám oeobě, ne
spozoroval jeho zkaženosti. Konečně pokus,
k němaož dala podnět pýcha a zvědavost, se
podařil, dívka se do mladého filosofa zamilo
vala. Jak již vzpomenuto bylo, dívka se mu
poddala pod zárakou elibu, že oba zemrou,
sle slib £ jeho strany byl zrušen, když bylo
dosaženo účelu. Žák svému mistru o tomte
skatku vykládá, že lidé by nazvali takový čin
nejhanebnějším, avšak: „pro nás, mezi vámi a
mnou, nemají taková slova významu.“ Dívka
před svou smrtí v denních stycích dala cítiti
svému avůdci bezmezné opovržení, problédla
jasně, koho milovala. Filosof dí: „Neboť ona
ve maě milovala přelud, bytost lišící se ode
mne samého, a když nenadále sjevení mé pravé
povahy rázem zvrátilo to, co si zbudovala
svými illosemi, jala se mne nenáviděti veške
rou mohutností své bývalé Jásky.“ Pokusil se
sice několikrát, aby ji usmířil, ale vždy byl
hrdě odmítnut. Blížila se chvile, kdy měl při
jeti ženich svedené a podvedené dívky, která
rozhodla, že již se svým ženichem živa 8e ne
setká. Ótrávila se jedem, který koupil mladý
filosof v blízkém městečku v lékárně a který
při onom osudném setkání dívka odnesla si do
své komnaty. Zjištění, že jed koupen byl Gre
slouem a ještě jiné shodné okolnosti způso
bily, že vychovatel byl zatčen a obžalován
z vraždy. Používaje času vyšetřování v žaláři,
sepsal své vědecké i životní vyznání a poslal
je svému mistra. — Na konec zápisek píše:

... „dím,žedusímky svědomí. Utřebí pochopení,potěchy, lásky, mám potřebí
slitovného hlasn. Pište mi, drahý mistře, veďte
mne! Obdařte mne posilou v nauce, která byla
a jest ještě mou vlastní, v přesvědčení o vše
obecné nutnosti, která vyžaduje, aby naše činy,
i nejošklivější, nejosudnější, ano i chladný
tento svůdcovský podnik i chabost před úmlu
vou smrti, navzájem se připojovaly k zákonům
tohoto nezměrného všehomíra. Rcete mi, še
nejsem obavou, že není vůbec ohav, že jste tu
ještě vy, jenž mne přijme jako žáka, jako

řítele. Vy jste lékařem doší. Ah! moje duše
Jest hluboce raněna a silně krvácí.“

Boorget líčí, kterak filosof Sixte po pře
čtení zápisek byl zdrcen. Jeho věda jevila te
ve spojení s činy tak hanebnými. Ale ještě
více. Této jeho vědy obžalovaný užíval jako
právní obrany, jako příčiny, nejohavnější sobě
libé zvrblosti. Pozoroval 8 hrůzou, že jeho
myšlenka působí zkázonosně. „Pracovati třicet
roků, věřiti, že dílo jest užitečno a rázem do
stati do rukou nepopíratelný důkaz, že dílo to
otrávilo daši, že nese v sobě zárodek smrti,
že tento zárodek rossóvá se nyní do všech
širých konců světa — ah! tof strašná rána.“
Slyšel volati žáka svého o pomoc, o radu, ale
nevěděl v brozné boaři duševní, jaký lék mu.
má podati. Jeho věda mu neposkytovala žád
ného. Konečně přišla mu myšlenka, že jsou
lidé, kteří padnou a povznesoa 8e, navracejí
se od zta k dobru. Ano, ale tu jest potřebí lí
tosti, která předpokládá svobodnou vůli, jest
tu potřebí předpokládati jakéhosi soudce, otce
nebeského. Této myšlenky se filosof Sixte ulekl.
On přece nemohl psáti svému žákovi: „Čiňte
pokání!“ Značilo by to slovo: „Přestaňte věřit
tomu, co jsem vám dokázal jako pravdivé“.
Dospěv k tomato badu svého uvašování pocítil
myslitel, že vehnán jest k záhadě duševního
života. Oo, jenž napssl: „není tajemství, jest
jen nevědomost“, vzpíral se tomuto nadpozem
skému rozjímání, které nutí vědu pokloniti 86
před záladou a říci: „nevím“, což připouští,
aby se v luštění záhad těch mísilo náboženství.
„Věděl, že nemůže nic učiniti pro duši svého
žáka, který měl potřebí, krátce řečeno, pomocí
nadpřirozené.“

Andrien Sixte, hnán svědomím, dostavil
se do porotního sálu v Riomu. Před tím však

oslal dopis bratru nešťastné oběti, ve kterém
bo zapřisábá, aby vypověděl dle dopisu savé
sestry, že to nebyla vražda, nýbrž sebevražda.
Sám nemobl se odhodlati, jaby na základě zá
pisků svého žáka potřebné odhalení učinil,
neboť bál se veřejnosti, která by konstatovala
jeho zodpovědnost.Bratr Cbarlottin v posledním
okamžiku svítězil nad pomstychtivostí a pro
hlášením sebevraždy -osvobodil Greslona, jejž.

ak na ulici zastřelil. Filosof přišel do pokoje,
dež spočívala na loži mrtvola jeho žáka a



kdež klečíc modlila se ubohá matka. Bourget
končí evůj román takto: „Slova jediné mo
dlitby, kterou si připomínal z dob dávného
dětství: „Otče náš, jeaž jei na nebesích... “
vrátila se mu na mysl. Ovšem, nepronášel slov
těch. Snad by jich byl nikdy nevyřkl. Avšak
existuje-li ten Nebeský Otec, k němuž chadí i
vsnešení se uchylují ve strašných bodinách
jako k jedinému útočišti, zdaž není nejtktivější
modlitbou právě ta potřeba modlitby? A kdyby
nebylo toho Nebeského Otce, zdaž by nás jí

mala ts prahnoucí a lačná touha po něm v podobných hodinách? — „Nehledal bys mne,
kdybys mne nebyl nalezl“! I v té chvíli, díky
oné jasnosti myšlení, která v žádné krisi ne
opouští učence (?),vzpomenul si Andrien Sixte
na řečenou podivuhodnou větu z Pascalova
„Tajemství Ješíšova“ —a když matka povstala,
tu mohla zříti jak plakal“

Ve svém románě Bourget tedy nesonhlasí
8 determinismem a dává důležité místo v ži
votě lidském vlivu náboženství. Ovsem, činí
tak posud nesměle, nerozhodně, ale nioméně
určité věty v jeho díle ukazují, že snad 60
dostaví u něho chvíle úplného obrata. Bourget
jako doch vysoce inteligentní u obsáhlý prošel
všemi směry vědeckými afilosofickými, ponořil
se do všech proudů myšlenkových, ale nedal
se do jejich vleku, nýbrž zachoval si hlavu
jasnou pro potřeby života. Vypracoval se du
Ševně a ze zások té spousty domyslův a po
pulárních učení probojoval se k určitému ná
zora vlastníma. Má smysl pro dobro, jež mu
není jen umělým pojmem, touží po pokroku
a ve člověka vidí více, než pouhé vyvinutější
zvíře, čímž liší se na příklad od obrnezeného
Zoly. V „Záku“ lze stopovat ještě kolísání,
které zůstalo po předchozích stadiích, ale nic
méně rýsuje se tam již vysvobození z nezdra
rého objetí materialistického. Uznává tam, že
mravní a společenský pokrok nemůže se dáti
bez idealisma, jemaž hlavní podporou jest ná
boženství, čímž se přibližaje Balzacovi, jenž
děl, že myšlenka, že zásada dobra i zla ne
může býti řízena než náboženstvím. Z toho
důvodu náleží Bourget k té skupině spisova
telů francouzských, kteří, zhousivše si dosa
vadní spousty způsobené nazíráním materiali

stickým, počínají hápnní a oceňovati významnáboženství v životě lidském. Nazývají se „no
vokřesťané“ a předními představiteli hnutí
toho mimo Bourgeta jsou Pavel Desjardins a
Melchior de Vogné.Hnutí to vzniklo ve Francii
vlivem ruské literatury, zejména knihami Do
stojevského a Tolstoje. Pronikla ta myšlenka,
že omění nemůže se uzavírati samo v sobě
nýbrž že musí obrážetí a sledovati určité,
mravní a společenské úkoly, zkrátka, že ne
může se zříci povahy výchovné. Pěstitelé tohoto
směru všady uznávají, že mravnost jest jasný
a prostý příkaz, přes nějž nelze se přenésti,
a jest si jen přáti, aby toto hnutí literární

římou opravdovostí a apoštolskou pevností
Šťastně dospělo svých konečných cílů.

Obrana.
(2) Půvedce přezdívky „nebeské

kesy.“ Neměli jeme jiné odpovědi na nadávky
„Osvěty lida“, apílající účastnicím májových
pobožností „debeské kozy“, než té, že jsme
radili dotčeným dámám, aby znemožňovaly
řádění neslušné tiskoviny boykotem. Radu tuto
mohli jsme poskytnouti napadeným ne snad
ze msetivosti, ale z příkazu pravé civilisace,
která káže neslašnost potírati bez ohledu na
protežované výstředníky. „Osvěta lido“ se
vymlonvá, že potapného názvu prý sama ne
vynašla, nýbrž, že ho převzala z „Bílého Pra
poru“. Píšeť doslovně v č. 49: „Odpovíme
„Obnově“ docela vážně. Předně podotýkáme,
že názem „nebeské kozy“ nevymyslili jsme
my, nýbrž katolický „Bílý Prapor“, který též
velice ostře tepe májové „pobožnosti“ a tvrdí,
že jsou velmi často pláštíkem všelikých ne
řestí, které venkovští účastníci a účastnice
na zpáteční cestě do svých domů tropí. „Bílý
Prapor“ je orgán nižšího katolického kuěžstva,
a to přece jistě mlaví ze zkušenosti a nejen
tak do větru“.

Nebudeme se přiti s „Osvěton“, kdo je
původcem této potupy, ježto „Bílý Prapor“
sám se očistí z této inkriminace, ale musíme
upozorniti, že „Osvěta lidu“ nemá naprosto
žádného práva zakazovati katolickému lidu
návštěvu pobožnosti ve vlastním chrámu ko
nané. Nemůžeme žádati od bezkonfesních aneb
protestantsko-židovských | dopisovatelů „O
světy“, aby pobožnosti tyto schvalovala, ale
uemůžeme připastiti, aby se tito lidé pletli do
záležitosti jim zcela cizí. Chtějí-li tito pánové

ikritisovati náboženské poměry, nechť si vší
mají svých modliteben a své synagogy. Na
tom poli jim nebudeme zase my překážeti.
Každý se má starati o sebe a druhéma pone
cbati svobodu, kterou mu státní zákon zaru
čuje. V sokolovně hradecké se již po leta od
bývají helvetské bohvslažby, ale dosud jsme

nikdy nečetli v „Osvětě lida“, že městský dům
nemá sloužiti konfessním zájmůma že se musí
učiniti přítrž nějakému „mekotu“. Avšak o ka
tolické bohoslažby otírá se „Osvěta lida“ ne
ustále, ačkoliv celá řada její čtenářů, před
platitelů, inserentů a příznivcůjsou rození a
vychovaní katolíci. Obdivujeme| trpělivost
těchto obožáků, kteří v každém čísle dostá
vají důkladné štnlce a kopance za své peníze.
Litujeme i těch, kteří pro různé máslo ns
hlavě musí krěiti poníženě hřbet před kara
báčnickým listem a zaplatiti občas nějaké
„výpalné“, aby se nedostali na trestní lavici.
Všecky tyto duševně slabé a mravně skrčené
charaktery ponecháváme knatě „Osvěty“, ať bije
ty bázlivce, ale lidi uvědomělé a mravně ne
odvislé nepřestaneme bájiti proti dachovnímu
násilí, jaké páše jiš po léta „Osvěta lidu“ ve
jménu „pokroku“.

(3) Svítá. Sokolským jednotám adressuje
vzdělavací odbor v příčině oslav Husových pro
volání, v němž mimo jiné čteme: „Nedejte se má
sti frázemi dobromysiných i zlomyslných lidí o
NProblubování“. Není každá oslava o to blubší,
oč mémě je praporů, světel a hranic. Užitek Hu
sova Svátku měří se dle toho, jak hluboko do
srdcí vstoupí pochopení významu M. J. Husa a
do kolika srdcí. Buďte nejvýše opatrní u výběru
řečníků, aby vašeho poctivého nadšení nebylo
znenžito k účelům politické či náboženské pro
pagandy. Zkušenosti jsou tu nemalé a neblahé“.
— Ano, sn0; tak dloubo už ve jménu „pokroku“
a pro „sláva Husova“ byl český lid ohlupován
drzými protestantskými výmysly, že už je nevyšší
Čas zvolati: Badiž konecfarizejské komedii! Ti,
kteří nestoudně celá desetiletí balamutili náš lid
Lžipogiem a podobnými všemi, škodili národu hůř
než „kdyby ho bývali odírali o pozemské statky.
— Šikovnější pastoři přece aspoň něco z Huso
vých spisů četli a tedy mohli i bez napomenutí
Dra. Kalouska věděti, že onen novověký švindléř
„Pogius“ maluje obraz Husa asi tak věcně, jako
se maluje král na kartách. Ale byli hezky zticba,
poněvadž ten spisek byl vodou na mlým prote
stanteké propagandy. Při čtení toho drzého pam
feta má vzdělaný člověk dojem, jako by se díval
na ubohé obrázky v „Hájkově kronice“; čtením
toho pamíletu „vzdělává se“ český člověk hůř
než čtením některé „nové písně pro mládenci a
panny tiskem Bergrové v Litomyšli“ nebo někte
rým krvákem. A naše pokrokové listy dosud —
místo co by volaly protestantskou prolhanost na
soud zodpovědnosti — karabáčují katolíky pro
pravdu a spisy katolické o husitství bez udání
věcných příčin paušálně tupí. Pamatujte však, pá
nové, že my se goudu dějin pranic nebojíme. Až
náš národ odloží brýle protestantského mámení,
pak sezná a uzná, jak právě katoličtí spisovateié
šířili nefalšovanou historickou pravdu. — Nás za
tím těší, že aspoň někde lze pozorovati červánky
lepších časů a že se začlnají styděti za oblupo

pele P rapadinajiž i ty korporace, které ses těmito prapodivnými „žáky Hu je v
tolik bratříčkovaly. šmí „žáky Hnovými“ dříve

Nesonblasíme právě ne vším, co o Hosovi
napsal Flajšhans ve svém pilně zpracovaném díle.

Ale jest nám přece potěšením, že kritické dílo
Flajšbansovo začíná se horlivě čísti. Pilná četba
takového spisu přispěje dosti dobře k poznání,
jaké kejkle dovolili si s historickou vědou provo
zovati — služebníci protestantského „ovaugelia“.
Nabízí se též nyaf k horlivému čtení Bezoldův
spis: „K dějinám husitství“ Ten snad ještě líp
otevře oči tak dlouho zaslepované nOvangelickým“
tiskem, Co Jest ve spise pravdivého — a je toho
tam mnobo — již dávno dosti podrobně vyloženo
a odávodněno spisy katolickými, ale o těch po
sud naše Veřejnost nechce mnoho věděti. Proto
radíme novobusitům — rekonvalescentům, aby
zatím pilně“ Četii Flajšhansova Husa, Bezoldův
spis „K dějinám husitství“ a Denisův „Konec sa
mostatnosti české“. Tyto léky jejich sesláblý or
ganismus tak posílí, že, až se vymaní z největších
předeudků, ztráví bez obtíží i pončení spisů ka
tolických. Výše uvedené tři spisy mohou se státi
dobře mostem vedoucím ik správnému ocenění a
pochopení spisů katolických.

(3)Nejmodernější morálka. Židovský
„pokrokový“ list „Rozvoj“ jmenuje úkladného
vraha Kalajeva, který zavrašdil velkoknížete
Sergia, mučeníkem. Prý „takový vrah, jako
byl Kalajev, jest světější, nežli uaši všichni
otnostní lidé. „Čech“ a „Národní listy“ jmenují
Kalajeva vrahem —věra člověk styděti se musí
za takovou žurnalistiku. Což pak je naše ma
teřština tak chudá, že takového nadšeného mu
čeníka jinak nedovede označiti, nežli slovem
vrah?“ — Kdyby byl takble Kalajev zabil
třebas nejhoršího židovského lichváře, tu by
jistě „Rozvoj“ nepsal o vrahu jako o neipo
ctivějším člověku. Zásada, která byla s fari
zejským rozhořčením a prolhaně přičítána je
snitům, nyní jest přijímána — do moderní
morálky. Co by říkal židovský tisk, kdyby
dosud pokojné obyvatelstvo ruské začalo oplá
ceti a pracovalo proti socialistům a židům
také pumovými, zákeřnými atentáty?

Bc cho

Politický přehled.
Při jednání o kongrue v posl. sněmovně

vystupovali proti sociální demokraté, někteří
liberálové, a německá strana lidová; přes to
osnova přikázána rozpočtovému výboru a pak
přes odpor Všeněmců zvolena kvotová depu
tace. — Dne 21. t. m. bar. Gautech prohlásil
ve sněmovně,še zamýšlí zříditi na Moravě českou
i něm. auiversitu, tím spíše, dohodnou-li se obě
národnosti. Odpověď to neurčitá. — Na poradě
předsedů klubů bylo usneseno pracovati k tomu,
aby v tomto zasedání vyřízen byl prozatímný
rozpočet a obchodní smlouva s Německem. —
Přijat také návrh zákona o 7 místních dráhách.
— V úterý byla debata o přepudnatí posl.
křest. 80c. strany Scheichera, jemuž social.
demokrati způsobili těžké zranění. — Minulý
týden konala se ve Vídni konference zemských
výborů všech korunních zemí o nápravé zem
ských financí, vybírání zemské pivní daně aj.

Prozatímní ministerstvo s bar. Fejervárym
Jest už jmenováno. Uherský král zaslal Ubrům
vlastnorační list, jímž má se jim dostati hospo
dářské samostatnosti, nového školníhozákona,
i ve věcech politických dává ve jim plná svo
boda, jen nepovoluje ve sporu o vojenskou
velící řeč maďarskou. Ale uni to nehnulo Ma
dary; ti pak slibují, že nebudou platiti daně
a odeprou rekraty.

Car přijal konečně deputaci sjezdu zem
ského v Moskvě, jakož i starosty a zástupce
Petrohradu. Na delší řeč car odvětil, že jest
to jeho nesvratná vůle, svolati národní shro
máždění.

„„, Přes zvěsti o míra na mandžurském bo
jišti začíná nový boj. Japonci započali obchá
zeti ruské pravé i levé křídlo, čímž vrchní
velitel Linevič byl nucen vykliditi Liaojan
vapiog, aby se mohl připravit na protiútok.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 13. t. m. osnešeno: Žádost p. Nr.
rného, mistra zednického, za povolení ku stavbě

konírny a otevřené kolny na parcele č, 6. « bloku O
postoupí se městskému zastupitelstva s návrhem na
vyhovění. —Uděleno bylo povolení ku stavbě domku p
J. Vápenníkovi na parcele čís. 5. ve třídě Pospišilově, —
a P. Jos. Štěpovi ku stavbě domku na parcele číslo
136/15 ve třídě Pospišilově, — Uděleno bylo povolení
k obývání novostavby p. J. Novotného na parcele čís,
14. v bloku C. — Na vyzvání městského úřadu v Be
rouně požádají se říšský poslanec pan Dr. Sláma a
zemský poslanec p. Dr. Ulrich, aby na říšské radě a na
sněměnčinili příslašné kroky proti zdražování potravin.
— Vzata byla na vědomí žádost hromady pomocníků
při gremiu obchodníků zde, aby městská policiebděla
nad přesným zachováváním klidu nedělního v obcho
dech a usneseno, aby se odpovědělo, že zakročení
proti obchodníkům nedělní klid nezachovávajícím ne
náleží do kompetence obce, nýbrž c. k. okresního
hejtmanství. — Vzato bylo na vědomí oznámení ředi
telstvíc. k. vyšších škol reslných, že p. prof. J. Mareš z
ochoty převezme pozorování úkazů bouřkových pro c. k.
ústřední ústav pro meteorologii a goodynamiku veVídai.
— C.k. okr. hejtmanství se požádá za poučení o ztrnutí
šíje a opatření ochranných pro všechny domy v Hradci
Králové. — Ředitelství měšťanské školy eblapecké a
správě obecné školy chlapecké nděleny byly příspěvky

na výlety žákovské. — Pana J. Komárkovi, klempířisde, uděleno povolení zavedení vodovodu do eynagogy.
— P. J. Stréglovi, učiteli, uděleno povolení k zavo
dení vodovoda do novostavby jeho v bloku O. — Tech.
kanceláři se uloží, aby dala prorósti mosaikový chod
ník u nové budovy Rakoueko-aherské banky na náklad
téže a objednala potřebný k tomu material, a aby
dala ihned vyměniti vadné hraniční zdivo mezi obec
ními domy č. p. 33. 34, — Filialce Rakousko-uherské
banky uděleno povolení k užívání novostavby její v
bloku V. — Panu městskému radnímu J. Russovi
vzdány díky sa věnovanou jím podobiznu sean. V. V.
rytíře Tomka, jež vyvěsí se vzasedací síni městské rady,
— Uděleny byly dvě podpory na doba jedacho roku,
jedna podpora zvýšena byla na dobu jednoho roku a
poukázány byly některé účty k výplatě.

Smuteční slavnosti Tomkovy. Vs0
bota o 10. hod. dopolední rozezvučel se v Hradci Kr.
svon Augustin, jenž obyčejně svým kovovým hlasem
zvěstuje smrt členů panujícího domu a bradeckých
biskupů. Tentokráte oznamoval pohřeb vynikajícího
hradeckého rodáka V. V. Tomka. V pondělí aloušil
místní vedp. děkan Masil slavné regniem, jemuž obco
vala celá nejd. kath. kapitola, městská rada a obecní
sastapitelstvo s náměstkem p. Pilnáčkem, samosprávné,
státní a školní úřady se svými přednosty. Bisk. se
minář súčastníl se celý zádušní bohoslužby. Na krachtě
provedl p. řiditel Wůnech zdařilou svou skladbu.

flavnost Božího Těla konalasev Hradci
Králové za nádherné pohody. J. M. ndp. biskup
Dr. Jos. Doubrava nesl Nejsvětější, provázen nej
důstoj. katb. kapitulou, ostatním p. t. bradeckým
kněžetvem a cth. boboslovci, kteří k oslavě při
spěli případným zpěvem. Průvodu účastnila se také
městská rada, zástupcové samosprávných, státních
úřadů a c. k. vojska, spolek katol. tovaryšů,
všecky školy zdejší se svými p. t. učiteli a nepře
bledné množství domácího i okolního obecenstva.
Požehnání Nejsvětějším provázeno bylo též výstřely
vojenského oddílu před biskup. residencí.



Jubileum Ústř. Matice Skolské, tétu
to národ náš tak výsnamné instituce, věru zaslu

Řorato v Hradci Král. větší pozornosti se strany
obecenstva a také vlastně výzoamnejší oslavy.
Oslava dne 18. t. m. nikterak tu mestačilu. Kde
jaký spolek slaví své jubileum také divadlem,
přednáškami atd., tím více naší chlouby „Matice“
mělo býti vzpomenuto.

Divadelní sdražemí Hradce Králové,
Dvora Králové, Chrudimě a Litomyšle jest jit hotovou
událostí. Za ředitele získán dosaraduí ředitel Národního
divadla v Brně. Umělecká činavst zahájena bude 1.
říjnem v Hradci Králové.

C. k. netář v Hradei Králové, p.
Štěpán Chládek úřadoje dnem 19. června t. r. po
čínuje v dosávadních místnostech c. k. notářství
v Hradci Králové. (Velká podetň čp. 159.)

Na dlášdění v našem městěpřivezenyveliké
zásoby žulových kostek od Skatče. Skutečeká žula
těší se pověsti nejchvalnější; ve Vídni na příklad
„Ringstrasse“ vydlážděna celá tímto kamenem, který
saručuje dlažbu nejtrvalejší.

Z nmerozvášlivosti. Žák zdejší obecné
školy Lašťovička zatoufil 19. £. m. avósti se na kole
(velocipedu;. Skočil tody za rozjíždějícím se soudruhem,
chtěje se ho v jízdá vzadu přidržeti, ale sotva tak u
činil, zvrátil so a výkřikem na zemi, bolestí škubaje
nohou, na níž ma vissl - palec, jejž ma musel lékař
docela uříznooti. Při skoku na kolo vpletl si chlapec
nobu pod spojovací řetěz, čímž mu palec utržen.

Fotografie. Firma J. F. Langhans,c. a k,
dvorní fotograf v Hradci Král, vystavoje ve svých
výkladních skříních tableaoxe abitarientů místních ústa
vů: pedagogia, obchodní ukademie, gymnasia atd, Ta
bleanre tato provedena v moderní úpravě, každé jedno
tlivé portraite provedeno čistě uměle; věra hezká to
bude upomínka pp. ahiturientům na jich stadia.

Jmenovámi. Dp.Jaroslay Procházka,kaplau
v Trhové Kamenici, byl ze dne 15. května t. r. jmenován
Jeho Apošt. Veličenstvem c. a k, polním kurátem II.
třídy v záloze c. a k. pěšího pluku čís. 98.

Nauvážení pardubským pokrokářům.
Na Boší bod Svatodušní 11. června pořádali dělníci
„Lidovou slavnost“ na Vinici. V průvodu za hudbou
ubíraly se děti nejen škole povinné, ale i mladší;

„šly“ rychlým tempem pochodovým. Ale brzy nestačily nejmenší a pak ani ty větší, takže je starší mu
seli vléci. Vlekli je prachem, vedrem do vrchu na
Vinici; dopravili ubožátka celá zaavená, únavou usf
nající. Proč o tom píšeme? Starostlivá „Osvěta lidu“
totiž brojí juvácky proti processím, bojí se o zdraví
mládeže při průvodech prosebných, lomí rukama,
má-li mládež jíti v zimě do kostela. Ale stinné stránky
oncho výletu nějak ušly její pozornosti. Podivnol
Zde by měla Úsvěta lidu zvlášť dobrou příležitost
napomínati, aby rodiče dbali líp zdárného vývoje
svých dítek; že se děcko při takových výletech příliš
nevzdělá, ale spíše uavyhá požitkářství a zbytečnému
utrácení, to nikdo popříti nemůže. — Ale my víme,
že Osvěta |. raději počká si na některou slavnost
katolickou, na př. na Boží tělo. Ne že bychom byli
proti výletům vůbec. Sám výlet konečně za to ne
může, jestliže některý výletník přebere. Ale nechť si
tak někdy nestranní lidé povšimnou, v jakém stavu
a pořádku se vracívá katolické procesí a v jakém
někteří výletníci. Stojí to za srovnání. Když už Osvěta
Jidu tolik má na mušce církevní průvody, jistě nám
nestranný čtenář nezazlí, že na obranu svoji radíme
k přirovnávání. — Osvěta lidu s bolestí vypočítává,
jaký počet jeptišek dostal se do obce za dosavadní
vlády v obci. No — my myslíme, še modlitba a

práce jest věcí prospěšnější neš utrácení peněz poospodách a nekřesťanské štvaní, Ani to se Osvětě
lidu nelíbí, že povolila Městská spořitelna na děkan
ský kostel 3000 zlatých. Už jindy v tomto listě na
psáno, že celé zástupy zbožných věřících rády by
přispívaly na církevní účely — kdyby k tomu měly

prosředkův. A teď vediví pokroková duše, že z peněz,teré konec konců jsou také shromášďěny pornou

prací katolického proletářatva, něco se na kostel dá.u —tihle pardubětí nechtějí a nechtějí posloachat
komanda Osvěty lidu! Kdyby to komando nemělo
tak silný nétěr semitsko-protestantský, pak by snad
někdo poslechl. Ale takhle?

Němocke-brodskému osvětáři. Doká
gali jeme vám, pane pokrokáři, jakých historických
kotrmelců jste se dopustil. Pasl-li jste tak otevřené
nepravdy s nevědomosti, není to omlavitelné; kdo jest
v historii velikým ignorsntem, nemá práva někoho
v historii poučovat a tím méně má právo s „pokro
kovou“ nafoukaností takové ubohé lži rozšiřovati do
cela tiskem. A jestliže jste psal ty lši zúmyslně, jest
vaše jednání tím horší. Takové lži velmi dobřecha
rakterisají povahu dopisovatele i listu, který bez uza
rdění je otiskoje. O jednu lež víc nebo míň! Tak ai

mysli p. Hajn. Ale pozor, páni! Nespolehejte se ožtolik na lidskou nevědomost; činnost vašeho lista
jest stopována lidmi, kteří něčemu rozumějí a bala
mutit se nedají. Teď už ta „pokroková“ drzostne
bude se tolik vyplácet jako (dříve. — Ale abychom
ještě domluvili. Píšete, že hierarchie „vraždila hro
madně“ husity v Kutnohorských šachtách. Hierarchie!
— Pane, stáráte se prostě komickým. A kdyš uš se
smiňujete o upálení Husa a Jeronyme, musíme vám
připomenouti, še pro smrt Husova byla upálena celá
sta mnichů a kněží od vojska táborského. A nebylo
upálení jako upálení. Ubosí katoličtí kněží byli upa
lováni beze všeho soudu a to způsobem krutým —
ve smolných sudech; a to se dělo proto, že nechtěli
usnati sa správné takové táborské blady, které i ny

nější největší otitel Táborů musí usnati sa naivnípošetilosti. A chcete-li pro odsouzení Husovo mrskat
kněse nynější, dokasujete jen svoji naivnoat a k tomu
velikou nedůslednost. Chcete-li přičítati kněžstvu ny
nějšímu takovou drsnost spůsobů, jaká byla vo stře

dověku, pak bychom měli my opláceti; mobli bychom
s poukázáním na „kultarní“ cepy táborské od novo
husitů tolik ctěné a s pookázáním na busitakou, přímo
barbarskou inkvicici teké Píkati: „Hleď, světe, tací
byli staří husité; a tihle noví, kteří je tolik chválí,

nejsou o nic lepší Oni šísnípo tom, aby mohli atloncinelítostnými cepy a spáliti ohněm hranic ovobodu ná
boženskou jako ti staří“ Líbilo by se vám takové
tmínání? Proto posor a neužívat meče dvojsečného|
Vyzval jste nás, abychom dokázali, še vaše „bisto
rické“ povídání není pravdou, pak prý budete chvá
liti církev katolickou i knéšetvo do „balelaja l“ Při
jali jeme vaše pozvání, dobázali jsme, že lžete o „po
pravé“ Galilelibo, de lšete v příčině Bartolomějské
noci, atd. Naše tedy — vyplňte nyní svůj slib, vy
pokrokový poctivče! Teďmáte slovo vy. A pamatujte
si pro podruhé, že — když už chcete mocí mermo
lhát — není radno překracovati taková fakta, jež znají
samy školní děti. U nás s výpady tolik nešikovnými
nepořídíte nic

Z Pardubie. Bouře. V noci ze sobotyna
neděli dne 18. t. m. rozpoutala se v krajině vysvko
mýteké divá bouře s prudkým, ale vydatným lijavcem,
V okolí se silně blýskalo a několikrát uhodilo. Kolem
jedné hodiny s půlnoci udeřil blesk do stavení pana
Wirta, hostinského v Uhersku a zapálil. Bleskem za
byty byly dvě krávy a dva býci v chlévě, který i se
stodolou lebly úplné popelem. Ostatní dobytek šťastně
vyvoden. Majitel má škodu na 4000 K a byl prýjen
na 800 K pojištěn. Zabité kusy byly však hned drahý
den prodány do Pardabic na uzeniny.— Utopená,
V neděli odpoledne nalezena byla v Cbradimce v Par
dobicích mrtvola mladé aeznámé ženy. Mrtvola patrně
několik dní byla ve vodě, protože již značně byla
naduřelá. Měla na sobě zelenavé šaty, v kapse tobolku
s několika korunami a zlatým křížkem. Již ve středu
nalezeny byly na břehu Chrudimky blíže místa, kde
mrtvola plavala, modlitební knížky a žlutý bedrábný
šátek na hlava, patrně obé majetek nešťastné ženy.
Mrtvola odvezena byla na hřbitov pardubský. Dle
okolností jest to asi žena jistého kováře v Chrousto
vicích, která do Pardubic přišla, aby si zde zoufala.
— Jak se to nazývá? Přiemrti slavného bistorika
našeho W. W. Tomka vyjádřil se o tomto slavném
našem velikém mugi ve společnosti jistý pán takto:
„Slyšeli jste, Pitomek už zemřel“ a toma svému pito
mému vtipu se jíclivě nemál. Pán tento jest horlivý
pokrokář, Masarykovec duší i tělem, stoupenec „Oav.
lida“, koná pokrokářské přednášky a ještě vychovává
také českou mládež. Zkoušky sám posud neudělal. Jak
ss nazývá taková sprostota u tak zv. intelligenta? —
Raněn motorem. V pondělí svatodnění ubíral se
žák měšťan. školy v Pardabicích Jindřich Šumpela po
siloici v Černé za Bory k vesničce Žišínu. Najednou
přihnal se v nejpradším letu jakýci motor, vrazil do
chlapce a srazil jej okamžitě k zemi. Řídič motoru
seskočil ihned, ale vida, že chlapec lešící na semi
raněn jest silně na hlavě, v níž zela krvácející rána,
vsedl honem do vošu a bleskem zmizel v kotoučích
prachu směrem k Pardubicům. Chlapec musel býti
odvezen k otci do blízkého Žišína. Majitel motora ne
mohl býti poznán. Vyšetřováním se zajisté najde. —
Vstup do lesů zakázán. Jako jinde tak iu
Pardubic zakázán vstup do některých okolních levů
dotčeným majitelem. Naše noviny většinou braly v této
příčině do ochrany obecenstvo proti majitelům lesů.
Má-li však pravdě dán býti průchod, maafme doznati,
že jsou k takovým zákazům majitelé po většině do
hnáni nešetrností, ba neurvalostí obecenstva samého.
Tak jest to i v lese barona Drasobeho u Parbabic.
Obecenstvo zcela bezohledně bralo sebou zhusta do lesa
psy, kteří ta svěř plašili, ale nad to sami návštěv
níci ničili nemilosrdně všecko, co se vůbec lidskou
necitelnou rakoa zničiti dá. Žádný pták, žádně hnízdo,
žádná květina, ba žádný mladý zajíc nebyl šetřen
se strany obecenstva. Na sta různých hnízd, růsných
ptáků bylo letos v krátké době zničeno, vajíčka roz
bita a kolem pohozena, Mláďata z hnízd byla vybrána
a kratým spůsobem usmrcena. V poslední době jakýsi
ničema zničil v kratinké době 18 hnízd bašantích.
Tu přechází všecka trpělivost! Před takovou trestu
hodnou ničemností nelse jinak, nešli zavříti les všem

d trestem. Jinak se les a co v lese jest hájiti nedá,
aké do Chotkových lesů u Čivic vstup zapověsen.

Těchto lesů zvláště budou postrádati mnozí okolní
obyvatelé těžce, protože jsou to lesy velmi příjemné
a nad to honosí se bohatostí bab, jahod a borůvek.

Z Něm. Bredu. „Občanskýpokrokovýklub
avolal na den 4. Června veřejnou schůzi do hostince
p. Sokolovského „Port Artura“, na kteréž přednášel
redaktor „Osvěty lidu“ p. A. Hain „O upravení platů
kněžských a o církvi a etátu“. Řeč jeho byla plna

neumí) a vyzněla ecela proti náboženství katolickému.
Předsedou schůze byl p. Vavroušek, místopředsedou
p. Ležák, zapisovatelem p. Cakl, učitel. Schůsi obco
valo as 60 socialistů, nesbytní 4 židé (těm se as
líbilo hanobení naší církve) s páni učitelové Borovička,
Bureš a Navrátil. Proč ti pánové onu schůzi navětí
vili, nevíme, ale že jim to nejméně příslušelotam
jíti, to jest jisté.“ Tak napsaly „Nové Jihlavské Listy“
dne 9. června 1906 v čísle 24. Na to „Osvěta lidu“
dne 16. června vrhla se s hrozným rámuasem na kle
rikálního kohouta, který denuneuje a stane prý se
Drozdem atd. Páni pokrokáři! a on to nebyl pták ve
likánvelikánovič,klerikálníkohout—ale byl to hlas
upřímný s řad laiků, jimž vaše rejdy a Šmejdy v na
šem městě se počínají nelíbiti. Proto pozor; mohlo
by se psáti lebce o jiných kohboutechna př. o jednom,
který chce vypáčiti pivovar, radnici a Řím; o drahém,
který místo parku před děkanským chrámem Páně
nechává smetiště atd.

Úmartí. Dne 13. t. m. semřel sdev Želivě,sa
opatřen sv. svátostmi, po delší trapné nemoci dp. P.
Ladolf Ant. Pejčoch, provisor kláštera. Nar. 4. června
1841 ve Volevčicích na Moravě, studoval gymnasium
v Jihlavěa Jindř.Hradci,pak 1rokbohoslovív Brně.
R. 1864 přijal bílé roucho řádu ev. Norberta a do
končil bohoal. stadia 1865—1888 v Ianomostí v Ty
rolsku. Vysvěcen na kněze v Brixenu 14, června 1868,
byl do r. 1898 kaplanem v Hampolci, pak r. 1888—
1896 farářem ve Vojelavicích a posléze r. 1896 —1005

' provisoremkláštera. Ze ujal se uirotka, bylo příčinou
Joo choroby.R. i. P,

Zns jednou v Litomyšli... (Kooslav
nostním dnům otevření „Smetanova domu“.) Tak
slavnostně a tklivě zvala Litomyšli v náruč svou své
děti ve dny svatodnění! A hlas její vánkom umavého
jera zavanul v zeleň zahrad naších duší a v koru
nách jejich harfa Aocolovav sladké sladil tony vzpo
mínek . . To studentské vám léta náhle mibla hlavou,
léta mladistvého nadšení a světoborných plánů, w pí
sní první lásky 1 hroznou představousvých gramatik
s skoudek, se svými výkřiky bujaého voselí 1 chmu
rami svých atrastí a svých bolů — a celou poesií
„Seleného mládíl“ A žasli jate, jak teplo tajemné se
šířilo vám nitrem a živilo jen touhu znova vidět ta
místa známá. Stará, milá Litomyél tak vábně zvala
ke dnům slavnostním, jež boldem nadšeným být měly
— Smetanovi. Neodolali jste. — Starosti denuí dusí
vé jete svlékli na pár hodin a z duše již se řine spo
kojený povzdech: „Zas jednou v Litomyšlil“ Svým
starým známým pozdravem zau vítejí váu věže pis
ristické a celé okolí jak volalo by „Vítám Tě!l“ A
roj vzpomínek vám zahočí bned hlavou Než, čas
kvapí a nedočkavé kroky nesou vás jiš k nové chloubě
města — „Smetanovu Doma.“ Žssnete nad změnou,
jež stala so s tím kvutem zastrčeným v oěkolika le
tech! Jak proatkem čarovným by 6e byl dotkl šotek
všemocný starého „Karlova“ a jeho ukolíl | Nevěříte
ani zraku, a přece pravda, krásná pravda +ée. Na
prostranství se vším vkusem upraveném k nebi sveda
se monumentální badova „Smetanova Doma“, aby
byla útočištěm všem, kdo sytit touží duši uměcím a
krásou. Dík badiá tobě, Litomyšl, za ta snaha! A
večer „Dalibor“! „Dalibor“ ochotníků litomyšiských.
S dechem atajeným stoupáte nádhernými síněmi „3me
tanova Domu“ do hlavního sala tonoucího v záři
elektrických evětel, a oko odivené žasne, kterak vkus
moderní renaissande se tu rozhýřil v plné síle uvé,
aby v klín svůj pojat směl atěšenou idylln hlavní
opony Urbanovy.Čekáte « napjetím. — Sál naplněn.
— V tom taktovka dirigenta p. Bř.Šťastného zamáva
vad hlavam: v orchestra a první akordy ouvertary
vinou ee sálem, aby podmanily 81 ducha vašeho na
celý večer. Ne, jsem příliš nepatrný, příliš naivní,
než aby z úst mých splynout emělo slovo pusudka o
výkoneoh ochotníků litomyšlských. Vždyťjsem byl ten
večer jen onoa ovečkoa v idylie Urbanové na oponě,
jež udiveně, nepobnatě naslouchá tajemným zvukům,
ješ hudba konslí ze svých utruu. Jen o tom vím, že
za večera tobo jsem prošel hájem nejkrásnějších, n ej
něžnějších dojmů a spájet dal se silou vůně jejich, že
ukolébán tajemným šelestem Smetanových tonů jsem
snil, jak « výšin Genine věncem vavfínovým zdobí
skráně „Dalibora“ (p. Pácal z Vídaě) a polibkem něž.
ného obdiva daří čelo Miladino (pí. Zajíčková), še
s požehnáním sklání se nad Jitkou v náračí Víttově
(sl. Pavlíková, p. Vandas), a mistr sám go v orchestr
všem rakou vlídně kyne, že dobře drásly se jeho dě
tit Dík, Litomyšli, Tobé sa ten večer! Co takových
utěšených, čistých chvil chystá pro širé okolí v bu
doucnosti „Smetanův Dům“ v Litomyšli! O kéž je
při prosíravém a nadšeném vedení „Dům Smetanův“
tím požehnaným zdrojem, s něhož by lid všech vratev
čerpal zájem pro pravdu, krásu a dobro s tak zuálech
toval lány srdcí svých. Láska jej postavila, kóž lásku
šíří všude, a lid i tady kéž vždy elyší „Sursum
corda l“ A my všichni, jimů Litomyšl drahá, „Dům
Smetanův“ týmě pozdravujeme přáním, kterým zdraví
jej slavnostní číslo „Obzoru Litomyšlakého“:

„A budeš vyšší školou velkých, malých,
zde každý bude žák a kašdý brat,

všem živé pravdy, krásy budeš kalich
podávat rad.

8 lilie erbem, erbem zlaté lýry
ty — sámek náš a chrám a škola všech —

vědy v zlosti peřeje a vášně víry
mír kanout nech!“

Beneš.

Z Nebeské Bybmé. Den4. t. m. byla
vás velkým svátkem. V týf den v našem chrámu
Páně obětoval oběť nejsvětější i sám náš njdp. bi
skop Dr. -Josef Doubrava a udilel věřícím svátost
biřmování. J. B. M. navštívila Nebeskou BRybuva
s vidpp. kanovníkem J. Soukapem, vikářem V. Kieprlí
kem a ceremonářem H. Doskočilem již v sobotu od
poledne. V Souvlastoím byla první brána, kde víteli
J. B. M. sástupce obce, školní mládež tamní obce,
basiči a sbor veteránů s hudbou, U třetí brány v Ryb
né shromážděna byla téměř celá farní osada, školní
mládež, sbor učitelský, zástupcové obcí a dachovep
stvo. Místní farář a vik. sekretář vdp. Jan Šrámek
jmenem své farní osady přivítal první J. B. M., nato
starosta, očitelstvo m školní mládež. Pav biskup dě
koval všem velmi ardečně. Průvod ubíral se do fary
a pak byla ve chrámu Páně pobožnost sa zemřelé.
Srdce i zdejšího lidu získal si vrchol pastýř na ráz
svojí přívětivostí. A v neděli ruch na všech stranách.
V průvodu duchovních, s oichž ze sousedství ta byli
sejména vldpp. Fr. Tomíček z Ouříma, Mat. Kubek
z Kunvaldu, V. Hlaves £ Rokytnice a Frant. Hlavsa
s Kladrab t. č. v Rokytnici, Fr. Kubánek s Javor
uice, J. Seheltz z Kačerova, J. Novák z Bělé a Fr.
Hovorka z Říčky a v průvodu školní mládeše i spol=
ků a sterosřů obcí ubírala se J. M. do chrámu Páně,
aby obětovala oběť mše sv. a pak udílela kolem 400
biřmovancům svátost biřmování. Po sv. biřmování

byla ve škole zkouška ze sv. náboženství, Vějohni
přítomní poznali ke své radosti, še do školy mesi te
mládež vkročil | pravý přítel dítek. Odpoledne bylo
o 4. bod. v chrámu Páně křesťanské cvičení, ješ měl
mlstní ferář vdp. Jan Šrámek, I na toto přiveden
vrchní pastýř spůsobem slavnostním sa účastenětví
badby, veteránů, hasičů, školní mládeže, sborů učí
telských, zástupců obcí a úřadů, dochovenstra a
dražiček. Vrchní pastýř sice měl vytrvati v Nebeské
Rybné aš do pozítří, ale re snámé své dobrotivosti
k lido, „sby ten lid nemusel sítra, kdyš má sem tek



(Zo Yšeodborovéhoodražení křest. dělnictva).

Mělkost a povrchnost, velika to sla, pochá
sejí se sahrávání si s vědou. Zásoba vědění má
býti ve spojení s dobrotou 6 moudrostí, a vtělovat
se v šlechetnou povahu. Kořeny všelikého vědění
musí se sapoušlčt v půdu pevné vůle. Nabývání
vědění můše člověka chránit proti všednějším ne
řestem šívola, ale nikolé proti sobectvá a nepra
vostem s ného vsmikajícím, nemá-li pevných šle
chetných sásad.

Smiles: Moudrost iivota.

Všeodb. sdružení na Marianském
sjezdu v Praze.

Na Marianském sjezdu v Praze nalezlo
Všeodbor. sdružení křest. dělnictva v ženě,
eló. Jul. Jakobcové, hlavního a vřelého za
stance.

To viděti z resoluce, v níž ženy a dívky
sjednocené ve vzdělavacích spolcích katolických,
shromážděné na Marianském sjezdu v Praze,

postavení dělnic, zvláště továrních, prohlašují,
že chtějí všemožně podporovati dobré snahy
těchto žen a proto nechť výbor každého dám
ského spolku utvoří odbočku Všeodborového
sdružení. Každá pracující žena a dívka nechť
se stane činnou členkou tohoto Sdružení.
Každá katolická paní nechť přistoupí za členku
přispívající. Třeba, aby všecky pracující ženy,
které až dosud stojí mimo katol. spolky a
které však posavad víra v Boha si zachovaly,
do těchto odboček byly získány a mohotooa
odborovou organisací čeliti mohly nevěrecká
soc. demokracii, jež do svého působiště vlá
kati a tak ještě do většího úpadkno wravního
strhnouti chce ženu. Až by počet odborově
sdružených dosáhl oa př. počtu 1000, atvořiž
se samostatný odborový spolek žen, jenž by
ovšem i nadále podřízen byl Všeodborovémo
sdražení. Hlavním cílem odborové organisace
bude: a) domáhati se starobního a invalid
ního pojišťování pracujících žen, b) pojišťo
vání pro vdovy a sirotky, c) pracovati všemi
silami k tomu, abý žena, matka, vrácena byla
rodině, kde jest její hlavní úkol, d) dokad
však to nebude Jze provésti, aspoň třeba zkrá
cení doby pracovní pro ženy provdané.

Slečna Jakubcová plně pocbopila význam
Všeodborového sdružení a dle toho také pří
ležitostně snaží se, aby mu přátel získala.
Jak zahanbuje slabá dívka mnobé muže, kteří,
ač by měli a mohli, o Sdražení ani pepipnou,
spíše ze samé lásky i proti něma vystupují.

O chudinství.
Does není nikdo jist, byť byl seba zá

možnějším, že nehodami, živelními pohromami,
válkou, neštěstím a pod. může o vše přijíti a
že jednou bude odkázán na veřejnou dobro
činnost. Chudinství est tedy otázkou, jíž by
si měl všímati každý. Ale dosadj eví se málokde
náležité porozumění pro účelné provádění
chudinství, čímž netoliko lidskost jest urážena,
ale obyčejně i obce na konec hmotně jsou po
škozovány.

Obsc ovšem povinna jest opatřovati chudé,
ale jen potud, pokud k tomu nejsou jiné o
soby zavázány a když sobě vlastním přičiněním
potřebné výživy zjednati nemohou. Povin
nost obce, opatřovati chndé, zavírá v sobé to
liko zavázek, dávati jim výživa potřebnou a

poskytnontí jim opatření v případu nemoci.ovinnost opatřovati děti chudé, obsahuje
v sobě také povinnost, pečovati o jich vycho
vání. Obec nemůže ani přespolním chudým
v případě náhle potřeby odepříti pomocí, tedy
i v nemoci, může však žádati náhrady buď na
té obci, kde takový chudý má právo domovské
anebo na těch, kteří jinak jsou pomocí tou
povinni.

Pro velké výdaje na chudé vzniká často
v obecním zastupitelstva mnoho roztrpčenosti,
ale zapomíná se při tom, jak žamberecký okr.
hejtman K. Vojáček ve svém provolání ke
všem obecním úřadům poznamenává, že obce
z nemístné Šetrnosti samy sebe poškozují títo,
že se včas nepostarají o řádnou výchovu si
rotků a dětí opuštěných aneb zanedbaných,
dále že včas nedávají léčiti chorobné chudé
příslušníky vyléčitelné a nezaopatří mrzáky
tím, že by je daly vyučiti takovým pracím,
k nimž ještě schopnými jsou. Naše opatrov
nictví,poračenstvíjakoži chodinstvívyžadaje
sice zákonné úpravy, přes to však uvědomělý
a obozřelý starosta obce v tomto směru učiní
aspoň vše, co je za nynějších poměrů možné.

1

Jest nezbytnou nutností, aby díté nepc
strádalo řádné výchovy Školní ani rodinné,
dále aby vychodívší ze Školy nespustlo, a
hlavuě aby bylo postaráno o to, aby se učí
nilo nebo zachovalo schopným k výdělku. Ne
stane-li se tak, spfsobí obci tolik výdajů, že
mnobonásobně převyšují náklad, který by
stačil, aby se z něho vychoval řádný, zdravý
a výdělku schopný člověk. Proto má obec na
tom velký zájem, aby se také v každém pří
padě, kde by otec zanedbával výchova a vý
živu dítek, včas postarala, aby týž dle 6 177.
obč. zákonníka byl soudně zbaven práva otcov
ského. Výdaje na výchovu a zaopatření cha
dých a opuštěných dětí nejsou neplodnými,
nýbrž znamenají úsporu v budoucnosti a zá
ruku její spořádanosti ponenáblým mizením
chudiny.

Skorem každá choroba, na př. i tuber
kulosa, jest v zučátcích svých vyléčitelnou, a
uju:e-li se obec včas svého onemocnělého chu
dého příslušaíka, jenž by z vlastních pro
středků, příbaznými aneb dobrodinci v tomto
směra nemohl býti opatřen, může mu opět
vrátiti zdraví a uschopniti jej k výdělku a

lze ještě přiměřeně zaměstnati, že netřeba mu
ani žebrati a býti mu, na př. jako Aašinetáři,

na př. košikářství (škol košikářských jest už 

robky košikářské nalézají čím dále tím většího
odbytu, bývajíce upotřebeny na balení potravin,
ovoce a jiného zboží. Na
př. poutá pozornost vzkvétající krajkářství,
které i ohudákům může se státi důležitým
pramenem příjmů; vždyt naše
krajkářsky jsou toho času nejlépe placenými
domáckými dělníky v celé zemi. Najde se
téměř všude nějaké zaměstnání, kterému by
se věnovati mohl leckdos, aby nepřipadl ve
řejnosti na obtíž.

Náklad věnovaný na účelné provádění
chudinství všdy se vyplatí a úspora značná

nemocných a ku práci naprosto neschopných
platiti bude nejvíce milosrdenství; tu zvlášť
musí býti zachováván příkaz lásky k bližnímu.

Dělnické zahrádky,
Zabrádka u domku jest nevyčerpatelným

zdrojem osvěžení, zábavy ale i také příjmů
hmotných. Zelený koutek prospívá stejně pra
covníka dochem jako prostému dělníku těžce

propojmu Zřizování vhodných domků 86zarádkami ojalo se nejvíce v Auglii a Francii.
Nedaleko světoznámého průmyslového města
anglického Birmioghamu jest dělnická osada
Bouraville, čítající 518 domků 8 více než 2000
obyvatel, kteří zaměstnáni jsou v okolních to
várních místech. Zakladatelem jest birmipg
hamský průmyslník Cadbary. Celá tato osada,
obklopena lesy, poli a zahradami, stala se velmi
zdravým místem; z 1000 obyv. zesnřelo tu to
liko 8, kdežto v Birmiughama 19. Z domku
platí se týdně 6—15 K nájemného. S každým
domkem jest spojena zahrádka ve velikosti
6, arů, kterou obdrží dělník již zařízenou;
případně může si ještě další pozemky prona
jati. Ze zahrádky takové lze týdně vytěžiti
200 už 3 K, tak že se výtěžkem tím i část
nájemného hradí. Zvlášť k tomu cíli ustano
vení zahradníci poskytují dělníkům potřebné
rady a pokyny. V Sedanu nak francouzském jest
zvláštní spolek, který dělnickým rodinám o více
dítkách bezplatně poskytuje pozemek na zřízení
zahrádky v rozměra 3—7 arů. Takových za
hrádek dělnických jest dues v Sedanu 260.
V St. Etienne franc. zřídil kněz P. Volpette
dosud 640 dělnických zahrádek. Podobných
zahrad jest v něm. městě Kiela 287, v Char
lottenburga u Berlína 362 atd. U uás jeví se
pro podobné podniky velmi málo zájmu. Zvlášť
jednotlivým obcím mělo by na tom gzáložetí,

zdravými byty; poslouženo bylo by tak celé
obci mnohonásobně. m

O smlouvě trhové.
Každý občan má se snažiti, aby sí dle

možnosti sám dovedl složiti různé písemnosti
právní, za něž se často vydá mnohá korunka.
Na př. smlouva trhovou může Si napsati
každý sám.

Josef Zajíc, majitel usedlosti čp. 8 v Mal
šovicích, prodává Ant. Čejkovi, zedníku tamtéž,
zabradu č. parc. 36. v Malšovicích, zapsanou
ve vložce čís. 60. pozemkové knihy Malšovs ké.

Smlonva trhová píše se takto: Na archo

vém papíru napíše se nahoře: Smlouva trhová
a pod to v levo přilepí se koranový kolek.
Pod kolkem pak píše se dále: Mezi p. Josefem
Zajícem, majitelem usedlosti čp. 8. v Malšo
vicích, jako prodávajícím sa strany jedné a p.
Ant. Čejkou, zeduíkem v Malšovicích, jako kupa
jícím se strany druhé, azavřena byla tato
smlouva trhová:

I.

Pan Josef Zajíc jsa dle smlouvy trhové
ze dne 3. srpnu 1893 vlastníkem zahrady č.
parc. 36. v Malšovicích, zapsané ve vložce č. 60.
pozemkové knihy Malšovské, prodává a ode
vzdává a mocí této smlouvy již prodal a ode
vzdal tuto jemu náležející zahradu č. parc. 36.
v Malšovicích se všemi právy a povinnostmi,
pak v těch mezích a hranicích, tak jak on sám
zahradu tu držel a užíval a užívati měl právo,
p. Ant. Čejkovi za vespolek dobře ujednanou
cenu trhovoa 180 K slovy: jedno sto osmdesát
koron, za kteroužto cenu trhovou také p. Ant.
Čejka zahradu ta kupuje a v držení a užívání

přejímá. 1

Tato cena trhová v obnosu 180 K byla
zaplacena při podpisu smlouvy této hotově,
protože p. prodávající na řádný příjem její
tímto právoplatně kvituje.

I.
Jelikož jest cena trhová úplně zaplacena,

nepřejímá pan kupající nižádné na koupené
zahradě kuihovně váznoncí dluhy, břemena neb
závady na sebe k placení neb k vybývání a
zavazuje se pan prodávající, kdyby se takové
snad objevily, že je svým nákladem dá vymazati.

IV.

Vlastnictví, držení a ažívání koupené za
hrady, jakož i placení daní a jiných dávek
veřejných přechází z ní dnešním dnem na pana

v

Výlohy povstalé se zhotovením a vtělením
smlouvy této, poplatek provodní nese pan

kapující. I

Obě strany vzdávají se práva odporovati
smlouvě této pro zkrácení nad polovici pravé
ceny trhové.

VIL

Strany svolají k tomu, aby 8e dle této
smlouvy trhové ve vložce číslo 60. pozem
kové knihy malšovské na zabradu č. kat. 36.
v Malšovicích vložilo právo vlastnické Ant.
Čejkovi.

Tomu na důkaz obou stran ověřenépodpisy.

V Malšovicích, dne 6. června 1905.

Josef Zajíc.
(Pokračování.) Antonin Čejka.

Socialní rozhled světový.
Dle statistického dělnického úřadu v mi

nisterstvu obchodu ve Vídni zprostředkována
byla v Rakouska v minulém roce místa ve
315.234 případů. Největší podíl připadá tu
na Dol. Rakonsy a na Čechy. V případech
zprostředkování práce zastoupeny jsou nejvíce
při mažské práci oděvnictví a při ženské per
sonál pro domácnost.

Brně zlepšily se poměry v dělnictvu
trahlářském — beze stávky. Doba pracovní
zkrácena na 57 hod. týdně. Ráno začíná se
pracovat o 7. hod. a končí se v 6 hod. večer,
v sobotu ve3 hod. Mzda denní zvýšena o 15"/,,
akordní o 8%,; minimální mzda činí denně
2-80 K. 1. květen aznán za svátek dělnický a
také uznán systém důvěrníků v dílnách. — Br
něnětí kočí zastavili práci. — Zřízencům elek
trické dráhy v Brně zvýšena mzda 0 5—10%,
a pracovní doba snížena na 12 hod. denně. —
Stávka krejčovských střihačů v Prostějově pro
dělnictvo skončila se dosti příznivě.

Také stávka na pražských parnících vy
puknuvši na Boží hod svatod. ukončena, sotvaže
povstala, vyhověním dělnictva se strany spo
lečnosti paroplavební.

Ohledně nezřízených agitaci social. de
mokratů podán na sněmu dolnorakouském posl.
Schneidrem návrh, aby se všem dělníkům ku
práci ochotným dostávalo zákonité ochrany
naproti terroristům, kteří mají býti potrestání.



Sjezdsocialistických odborových spolků
v Kolíně n. R. vyslovil se proti generální stávce
a navrhl, aby se květnová oslava dělnického
svátku konala raději večer před 1. květnem.

Věstník všeodb. sdružení.
Gehůse užšího výboru 10. června.

Podpora nemoc. udělena: Jos. Zajícové ve Bmi
řicích (14) 6 K, Jalii Teichmanové ve Smiři
cích (14) 6 K, Frant. Petrlíkovi v Hliosku (7)
6 K. Přijato 16 členů.

Schůze 17. červma 1905. Podpora
nemoc. udělena: Frant. Petrlíkovi v Hlinsku
7) 6 K, Dominiku Faltasovi V Kančicích

Ču 6 K Jiřímu Průchovi v Sašici (14) 6 K,
Josefa Saverovi v Litomyšli (12) 10:32 K, Janu
Špičkoví v Rychnově (7) 450 K, Frant. Stol
lovi v Litomyšli v nezaměstn. (7) 3K, Adolfu
Hejikovi v Rychnově mimořádná 3 K; 3 pod
pory mimořádné odmítnuty pro množství pod
por řádných.

Buraa práce. Přijmou 86: Natěračský
pomoeuík (stálá práce). Soustražník kovu 88
mostatně pracující u „První smiřické sléváray
kovů ve Smiřicích; tamtéž přijmou 86 2 učeníci
na slévačetví mosazu a bronzu 8 jich zpracování.
— Na fara přijme Be starší, usedlý, zbožný
muž (čeledín), jenž rozumí dobře hospodářství
a záliba mu i v zahradnictví, bylo by mo
totéž přáno, jako zesnulému, který za svého
23letého pobytu na faře pro svou věrnost a
svědomitost za člena domu byl považován. —
Přijme se dovedný truhlářeký dělník, případně
učeník. Dvě bezdětné rodiny, obeznalé
v práci při hospodář. strojích, naleznou práci
ukatol. rolníka. — Práci hledají: Bochař
a kameník přijal by místo buď jako vedoucí nebo
obyč. dělník na jemné práce; týž po několik
let měl samostatný závod sochařský a kame
nický. — Zámečník, jakož i starší dělník za
hradnický, svobodný, svědomitý, jenž se vyzná
ve šlechtění stromů, hledají místo. — Mladý
svobodný dělník přijal by práci jako poslaha
nebo podomek a řádného hospodáře. Přijme
se dovedný krejčovský pomocník ua malou,
stálou práci. Nastoupiti třeba 26. t. m.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Přednáška v Červ. Pečkách. Nennavný
předseda vdp. děkan Dvořák pořádá každý měsíc ve
vzdělávací katol. jednotě členské schůze a zve borlivě
i vzdálené řečníky na přednášky. O svátcích svsto
došních přednášel vdp. Dr. Fr. Rey! z Hradce Král.
„O moderní zbrani katolické, která spočívá ve spol
kové organisaci a v silném tiska. Přednášky súčastnili
se 16ž četně členové katol. jednoty z Kutné Hory, kde
spolek ponechaný sám sobě postrádá vzdělávacích

fednášek. K závěrku zdařilé echůze stal se vdp děkan

Dvořák, jenž téměř 40 let pracaje již v katolické or
ganisaci předmětem srdečné ovace za příčinou svých
jmenin. Vytrvalost vdp. děkana Dvořáka ve spolkové
práci je skutečně v době nynější povšechné ochablosti
příkladnou. Proč tomu není tak jinde?

Různé zprávy.
Zkrácení pracovní doby. Zkrácenípra

covní doby, jehož se mnozí zaměstnavatelé obávali,
dla nabytých zkušeností působí účinně na výkonnost
dělníků. Dělník, který pracuje kratší dobu, zachová
si síly avěžejšía provedepráce vícea lépe, neždělník
delší čas zaměstnaný. Tak ebledáno v revíru ostrav
sko-karvínském, kde r. 1901byla desetibodinná šichta.
Horník dobyl tu průměrně za šichta 846 g uhlí.
V r. 1902 byla Šichta zákonem skrácena na devět
hodin. Toho roku dobyl borník za jednu šichtu prů
měrně 8-48 g, r. 1903 860 g a r. 1904 dokonce 8.86
g uhlí. K podobnému výsledku došli v šolezárnách

vedena práce osmihodinná. Oršem osmihodinná doba
není pro všechny drahy zaměstnání nutná, ponóvadě
by pak mohla přivoditi velkou škodu, aneb aspoň
byla by vlastně velkou nespravediností. Aš se stroje
ještě více zdokonalí, vyrovná se schodek, zkrácením
doby pracovní způsobený, výrobností a tím ovšem
nastane opět kratší doba pracovní, jenže mnobo pra
covních sil může ae p*k státi přebytečnými. — rů
mysiníci měly by tedy ve svém vlastním zájmu u
snadhovati zkracování doby pracovní.

Reforma úrazového pojišťování jest
věru nezbytnou. Vědyf rozvaba Úrazové pojišťovny
děloické pro královatví České za rok 1909 vykazuje
schodek 7,476.077-10 K a připočteme-li k tomu ne
krytý schodek z roku minalého 18,335.905'76 K,
pabudeme obrovské číslice 25,510.975-86 K. A jest
Jisto, že schodek i v budoucnosti poroste. Úrazové
tato pojišťovna ztěžuje si trpce n8 zamlčování msdy
v t. sv. melých živnostenských podnicích 8 pak že

kryje neoprávněné) provozování staveb vůbec. —
Vlivní orgánové měly by se tedy Co nejdříve posta
rati o náprava.

venského Týšdenníka“ mejí Slováci v Americe asi 18

časopisů, z nichž jeden denník. Po všech koutech A
meriky jsou slovácké apolky; s těch čítají některé
přes20 000 členů; Katolická jednota, nejsilnější spolek,
má 24.000 členů. Spolky jsou většinou podporovací
pro případ nemoci nebo úmrtí. Slováci, z vlasti své
nepřízní maďarskou vypasení, jsou v cisině AČ ne
detní daleko pokrokovějš a právem pochopili moc or
gonisace. V Čechách a naMoravě, ač se pokládáme
za vzdělanější Slováků, bude to jistě dlouho trvati,
než některý katol. apolek rozmnoší řady své na 26
tisíc členů.

Na drahotu naříká kde kde, vinaso
dává leckomas, volají se úřady na odklisení tak
kříklavé drahoty, ale málo koma napadne, že by se
i tu měl chopiti svépomoci. A může si ta často po
moci jak majetnější občan, tak i prostý dělník, jen
třeba kousek volné půdy — drorečku, zahrádky nebo
políčka — odkud se vždycky dá něco vydupati na
zahnání bladu. Půda nikdy neztratí na ceně, ba ještě
stoupne. Za nejživnější nápoj, mléko, požaduje ee
stále za litr 20 h. Což pak by si nemobl i dělník
opatřiti nějakou kozu esanskou nebo jiný oavědčený
drab, ktsrý by ho připečlivé obsluze zásobil hojným
a chetným mlékem? Nyní stěžají vi Často mnozí, že
si pro drahotu nemohou dopřáti ani konsek mass,
jakoby na světě mimo maso hovězí, vepřové, telecí
jiného nebylo. Králík i chudobného zásobí neméně
živným masem, kteró lze denně požívati vědy jinak
upravené, že by se jako labužníka chuť každému
stále udržovala. A pak králičí kožešina na kabát, na
kalhoty, čepici i na obuv jest ke všemu ještě vzác
ným přídavkem. Na holuba, kuřátko dosta: už také
leckdos chuť, že až závist ho užírala, ale ne aby si
pod evým aneb aspoň najatým krovem usadil ho
loubky a na dvoreček zavedl nějakou slepička. Ze
leninu a různé ovoce také na trhu koupíš, ale, šetr
ným-li chceš se zváti, i na najaté zabrádce nebo poli

s přičinlivostí tvou vzejde ti hojně úrody“ Naříkati nadrahota, marně; více prospěje vzíti tužku a papír do
raky, a rozhlédnouti se po svém majetku, kde by 86
co dalo ušetřiti, kde by nám vytryskl sebe menší
pramínek příjmů.

Židovští revoluelomáři. Due 16. t. m.
konala se v Petrobradě schůze židovských obcí, v níž
bylo usneseno podati ministerské radě protest, že 6
milionů ruských poddaných Mojžíšova vyznání nemá
míti účast na lidovém zastoupení. Kdyby židé měli
býti vyloučení z volebního práva a volitelnosti, revo
loční hnatí vybuchlo by novými plameny. Ve Varšavě
tábli proto židé v průvodech, v nichž neseny radé
prápory a museli býti rezebnány vojskem. — Tak
židovský Prager Tagblatt sám doznává, že židé jeou
hlavními strůjci nynějších bouří v Rusku.

Soeclalně demokratické bahno. Sou
stražnický dělník Karel Soakap, jeden ze zakladatelů
soc. demokr. organisace ve Vítkovicích a zárovoň nej
čelnější předák hnutí socialistického na Ostravsku,

vydal nedávno zajímavou brožura. Vytýká tu vedení
soc. dem. ve Vítkovicích a na Ostraveku, že ztratilo
na dělnictvo vliv proto, že dělnictvo prohlédlo pikle
socialistického vedení. Vypočítává krach potravních
jednot v okolí, které měly ty nejčervenější předáky,
pak krach dělnických domů. Ti chytří z toho všeho
vyklouzli a hloupí — dělníci odpykali to vězením.
Dále píše, jak jednotliví vůdcové pořádali zábavy se
svými drahými polovičkami ve svůj prospěch. Uvádí
táž jmény všechny podvodníky a dofraudanty, kteří
zpronověřili peníze dělnické ze epolka a pak jak jeden
drahému odloudil žena s s ní prchli. Děloický dům
jest prý jen stánkem tanečních zábav, které se Často
končívají krvavými rvačkami a které ponejvíce navště
vovány jsou nedospělou mládeží obého pohlaví. A to
se děje vše „ve prospěch“ utlačované třídy dělnické.
Vyčítají měštékům plesy a radovánky vo prospěch
chudých, ale sami tančí a pijí do balelnja ve prospěch
různých fondů. Proti pivovarům a hostincům, které
zdražily pivo, pořádají boykoty, ale * „dělnickém
domě“ zdražili pivo o 2 h na půllitra. Píše, jak pla
cení agitátoři chodili do schůzí dolegátů závodní ne
mocenské pokladny jen za tím účelom, aby mobli na
listiny vybírat peníze, popisuje orgie, které se v době
masopustní v „dělnickém domě“ provádějí, atd. Ode
všad provalnjí ta všecky neřesti umravněné strany
socislně demokratické, která pak očením chce obrodit
celý svět.

Sdružení čes. katolických zomě
děleň pro královatví České vo výborové scbůsi o

avatodušních svátcích jednalo také o dělnickémpoji
jišťování vůbec a zemědělského dělnictva zvlášť, do
kládajíc, že nemalou měrou seviňuje vylidňování na
čeho venkova « nedostatek čeledě a zeměděl. dělnictva
to, že pro čeleď a dělnictvo to nestává žádného pojí
šťování nemocenského a úrazového, tím méně inva
lidního a starobního. Ježto z chystané vládní předloby
o starobním pojišťovánívypaštěno jest zemědělské děl
nictvo a čeleď, chystá se Sdružení katol. zemědělců
apolečně a Všeodborovým sdražením křesť. dělnictva
vystoupiti na prospěch zeměd. dělnictva.

Propouštějí české dělmiky. Olomouc,
která jest dosud ve správě německé, odkázána jest
blsvně na české okolí; bes něbo tam němectví po
bnene, Přes to však na důvěrné schůsi v radnici vy
pucen na přítomných živnostnících a obchodnících slib,
še nejdéle do roku avoje dílny a závody obsadí pouze
německými lidmi. Jako ztřeštění jednají ubosí Němci.

Paběrky z Marianského kongresu
v Praze. Při schůzích vzdělavacích spolků mud

apeštolátu laiotva. Tisíce lidí ušívají o svém bližním
Kainových slov: „Zdališ jsem já strášným bratra
avého ?“ Tak se bledí vymlaviti mnozí. Ale v těšké
době jest každý vázán svědomím apoštolovati ve svém
okolí dle slov Tertullisnových: „V době nebezpečen
ství jest kašdý občan vojákem.“ Někdo namítá: „Jé
mohu konati jen málo.“ Leč málo snásobeno tisíckrát

dělá 1., pic znásobenomilionem sůstává nalloa.Můše-li kdo konati aspoň málo, není pro něho o
mlavy, je-li naprosto netečný. Získávání novýchčlenů

h

spolku, avedení jich do přednášek, vybídnatí jich
k chození na kázání a služby Boží, jest nepatrná,

le nutná povionost každého svědomitého křesťana.
bík uvedl výrok dra. Liebra: „Kde není slyšán

farář, musí katolický laik vyjíti proti šířitelům ne
věry.“ — Povinnost býti strážcem bratraplatí všade.
— Vedp. probošt Bobach případně poukázal na to,
te protestantismus, který zavrhl úctu k Panně Marii,
ztratil úctu i k jejíma Synu. — Ve dvorané „Mor
kora“ na echůsi charitativních spolků šenských pro
mlavil vedp. kanovník Kuchynka: „Dnes volá se na
všech stranách: svobodu židům, svobodu evangelí
kům! Ale coš katolíkům? Does beztrestně může každý
naší víře nadávati a ji tapiti.“ Proti tomu nutna 0
brana. Lidé, kteří zbrdli naukou církve naší, ani
doešního dne šťastní nejsou. AZ se lidstvo znovu
sejde u opuštěného kříže, naleznou opět duševní ob
čerstvení. Vidp. Vl. Hálek promlovil o významu ve
leděležitých nádražních missií, které chrání Čest a
blaho tisíců cestajících dívek. Vpřijaté resolucí praví
se mimo jiné: „Ježto zkušenost ukuzuje, že hlavně
nevědomost bývá příčinou bladných a převrácených
nézorů o podstatě a účinnosti obarity (milosrdné do
bročinnosti) křesťanské a odtud vyplývající Ihostej
nosti až i nepřísaě k dobročinným spolkům katolic
kým: budeme o to pečovati, aby rozšiřováním vhod
ných časopisů a knih, jakož i veřejnými přednáškami
a tištěnými zprávami správné náhledy o cílech a pů
sobení našem v širším obecenstva šířeny a tak pře
kážky činnosti naší v cestu se stavící odklizovány

BD Dále projeveno v resolnci předsevzetí spolupůsobiti ku zřízení „nádražních miesií“; při tom
však žádají se kněží, katolické ženy i katolický tisk
o bmotnou i mravní pomoc při díle tolik důležitém.
— Na schůzi charitativních spolků mužských (12.
června v arcib. semináři) poukázal dp. V. Sproc na
důležitost dobročinného spolku ev. Vincence z Pauly,
založeného v Praze r. 1874 vldp. Josefem Všetečkou.
Spolekšířilse rychlei na venkověa prospělvelikému
množství nebošáků © Předním podnikem spolku jest
„Vincentinam“, v němž chudí nemocní docházejí 0
patření. Vincenciáni však vedle milosrdenství těles
ného prokazají i duchovní —těší, povsbazají, starají
Be o spásu duší nesmrtelných. Podobně jako spolek
av. Vincence provádějí prakticky příkaz účinné lásky
k bližnímu jiné epolky katolické, tak „Růžencovávý
robna“ zaopatřuje nuzné mrzáčky, „Domov služeb
ných“ staré, k práci neschopné složky, „Útnlek ev. Jo
sofa“ stará se o zanedbanou mládsž, epolek Arimatej
ský opatřnje pohřby chuďasům. Dp. Jar. Hrabačka
přednášel o „Dražině ev. Petra Klavera proafrické
missie“. Poukázal, jak teto družina stará se horlivě
o vymanění černochů z otroctví, jak pečuje ohmotné
i dachovní blaho jejich. Za roční příspěvek 1 K za
sílá se každému celoročně list „Ecbo z Afriky“, ti
štěný v české řeči v 7000 exemplářích. Téměř ve
všech hlavních městech křesťanských států jsou fili
élky družiny. Jako příspěvky přijímají se téš různé
oděvy a jiné potřeby, sbírají se poštovní známky,
špičky od doutníků atd. Pan Em. Dvorský v před
nášce o „Díle sv. Františka de Regis“ oznamoval, že
přes všecky velice tuhé překážky podařilo 8e spolku
přiměti k řádnému oňatku 1250 konkubinářů a legi
timovati 1400 dítek. Na schůzi pojednáno i o jiných
charitativních spolcích katolických. Příjata resoluce
vybízející k horlivému podporování těchto apolků dle

přímí „Milaj bližního svého jako sebesamého.“ —a Žofíně řečnil ráno dp. F. Žundálek o šiření kultu
Marianského tiskem. Po něm promlavil vedp. dr. Ant.
Podlaba o ikonografiiMarianské a vldp. dr. Fr. Beyl
o vlivu ideje Marianské na tisk. Obařečníci jsko odborní
znelci upoatali k sobě obecnou pozornost věcným a
přesvědčivým přednesem. Obě krásné řeči otištěny
v právě vydaném „Almanacha“. Přijata resoluce, aby

di kriticky zpracován šivot P. Marie, aby vedle tobodůkladně probrány byly věroučné články o Panně
Marii. Potřebujeme jak vědeckých, tak prostonárod
ních spisů Marianských. Red. p. V. Myslivec mluvil
pro obranu Panny Marie tiskom. Roku 1848 usnesli
we čeští spisovatelé na pravidlech, mezi nimiž jedno
žádalo, aby spisy rouhavé a bezbošné nikdy neprznily
naší literatory. Leč nyní tiskne se plno rouhání; řeč
ník avedl některé přiklady. Ukázav na síla tisku 80
cialistického, vytknul jako charakteristickon vlastnost,
de opisy obsahující výklady socialistických programů
a theorií zůstávají " většiny socialistů nepovšimnnty,
za to však štvavé spisy protikatolické jdou na dra
čku, jak sami předáci asociální demokracie doznali.
Taková svoboda tisku, totiž volné tištění drsých lší
vede k anarchii. Správcové státu mají pamatovati, že
lid soustavně o víra olapovaný pohrdno také aatori
tou vlád. V resolnci, kterádle návrha dra. Frant.
Reyla byla na to přijata, praví se mimo jiné: „Jaou
ce přesvědčení, še dobrý denní tisk jest výbornou po
můckou v hlásání pravd náboženských, ježto rozvíjí
úspěšně činnost missionářekou mezi dospělými pří
elušníky církve, a posorujíce rovněž, že tisk nověre
cký způsobil vírkovní organisaci mnohem větších škod,
nežli každéjinó hmotné aneb duchovní násilí, prohla
šujeme účinnou a všestrannou podporu tisku katoli
ckébo za přední povinnost každého uvědomělého ka
tolíka“, — V sekci pro „Marianský kult“ po řeči p.
Dra. Fr. Hermana v resoluci prohlášeno: „Chceme
sami pečovati o to, aby všecky nástrahy k porašení
mravního citu a k neřestem ovádějící byly s veřej
nosti vylučovány a ohražojemo se zejména proti lite
rární a umělecké produkci, která se obestírá rouškou
vědy a omění, aby svobodně ířiti mohla nemravnosti.
Proto zvláštní sřetel chceme věnovati veřejnému vy
stavování obrazů, podobisen a poblednic a jeme od
bcdlání vyhýbati se kašdému, kdo by s takovými
předměty obchodoval, nebo je rosšiřoval“. — Jiš
s těchto několika črt Ise posnati, že Marianský kon
gres nebyl jenom velikolepon manifestací, ale še byl
také sjezdem pracovným, praktickým. Doufáme, še re
soluce jednotlivých aekcí ponesou ušitek, který odpo
vídati bude horlivosti a nadšení, s jakou byly přijaty.

U
Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«

a >OBNOVUcl
NÍ



Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

(USTRY
každého slohu,

první odborná dílna pa
siřská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.

č. 83. -n Wap>č. 83.
Palackého třída.

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slev. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby s znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rospočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.
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Kočáry.
M

svůj velký sklad nových a málo ojetých kočárů
všech soustav,jako: elegantní landauery,

pokryté taetony, inetony bez střechy,
učirky, olpy, bryčky na pérách | bez

péro pro pp. lékaře jednospřešní, polokryté koárky s oddělávacími kozlíky.

Velký výběr nových i málo opotřebovanýchcelo- i poloplatovaných angl. chomoutových, jakož
i nápreních postrojů na koně; jezdecké ná
činí, jednotlivásedla a velk sklad přikryvek
na koně za ceny tovární. Takékupuji ojeté ko

káry: postroje na koně, jskož i celé ekypáže zaotové.

ap“ Jindř,BalzarV JOSEFOVĚ.

Též mám na skladě jednospřežní, sánovní valník
na pérách.

Josef Šturma,
nejnovějších soustav

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Vždy 60 žíněnýcohmatraci
na skladě.č

č

č
č

č

č
č
ě.

na žiněnky.

Cenniky zdarma a franko.
©++0++0++0++0©

©0000

Skrěě výsledky v.u. Krátké době!: nů, hostel, rheum., Ischias,

Podokrovnoetpluli o
Letní sídlo.

Lesní park 600.000 m'.
KXI. sez. od 9./5.-20./0. 100 5.

Snížené ceny obdrží: důstojníci,vojenští.
úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemští úředníci a
sluhové (z Čech, Moravy a Slezaka), důst. svět. kněžstvo
(s Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku železničních úředníků ve Vídni.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské.

CC JÍCÍ
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas nákrčníky, "BE

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

WM*>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 | čis. 136.

menipainanáninániiaaaeduudá

POPPPdihodihěid

A AML-A U „M

Chrámové svíce
voskové< svíčky a obět. před

dle liturgických před= měty pro místa pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové < Pdobené,obrázky 0
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce askry,
=—————+r| svíce kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třinožkyhladké,
neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní"If

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,

jakoš i oker robky do
sv. přijímání a 8v. něnje ledás 0. : , kruhům
biřmováníse stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Fillálnísklad:Praha,Kr,VinohradyŠkrétovaal.č.2.
Výrobkyvšestr. uznané,Vzorkya cenníkyzdarma afranko.
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Jan Horák,*
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.vw

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.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

692 X663 KEB XCBI X G6
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Patentní wu

divotvorné mýdlo
z člstého loje

jest nejlepší drah mýdka ku praní,

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky, které
čistěnybýti maji. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapáchá.
Patentní divotvorné mýdlo jest čisticí
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kon

servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
Každá hospodyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čístsí než by cbemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

Prodejní kancelář:

PRAHAKarlín dal.

AKA Z udalhladublatalnu la AJ

“
Malbu

kostelů,
malby
dekorační,
facadní
a treskové

provádí přesné dle moderních
pošadavků, s uměleckým při
hiížením k příslušnému sloha

Alanů (ÍOUŮA,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.

5 a
č
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V Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru fraako.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

i ERheumatismus. -- Dna. |
Stani
arény. dosefov-Jaroměř,

ě Suchá poloha přimo
ih lesa. — Vxzornáčistota.dřeva i
o

š [3
? Více než |N

| 100 |; |i hodlných pokojů| ©

ž v Jé pěknýchvllách. zVýborná restaurace (plseň- b
3 ské). Ceny mírné. $

Vojenské koncerty. — Bližší|
ochotněsdělí opráva lázní.

Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní školu 8 právem

veřejnosti.

Chovanky mobou ge též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a aoglickém; mimo to cvičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženským pracím i vuření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polohu a vyhovuje všem po
žadavkům.

Platí se měsíčně 42 K; za hudbu zvlášť.

Bag“ Školní rok počíná 15. zářím b. r. "Již
Představená.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

é kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
fetiaky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

PD A7 | Ceny i obrázky velkých hodin
0 na požádánízašle.

Důvěry hodným sdsilky na výběrtéš i ma splátky
bes svýšení cen. — r. 1843.

Do Hradce Králové
a okolí!

Vlastní výroba fkaloovského zboží,
Uvádím ve všeobecnou známost, že V domě

M v Klicperově ulici č. 263. otevřelasem filialní závod ve

střížném
a plátěném zboží
a budu míti na skladě všechny druby svých vý
robků, ze kterých ai dovoluji některé vyjmenovati:
Kanafasy celopžtznéi bavlněné, loket 10,
12, 14, 16, 20, 26 kr, damašky 12 16, 20,
30 kr., brillantiny, grádle cichové, sypko
viny (oanginy) 10, 14, 16, 20, 25, 30 kr, jemná
košilová plátna celopřizná 12, 14, 20, 30,
40 kr., šiffony 8, 10, 12, 14, 16, 18 kr., šir
tinky, šiffony kapnové, plátna slamniková
a matracová, plátna vozová,atlasy na ha

sičekó obleky, plátna pro zřízení divadela jiné.
Též velký výběr hedvábných sephýrů,

sephýrů obyč. 13, 14, 16, !8, 20 kr, šotyšů,
křížových (keprových) látek 12, 14, 16 kr,
sephýry a oxfordy na turistické košile,
hedvábné šátky a šály z lněného batistu,
kapesníky všeho druhu 4, 6, 10, 20, 25,80,
45 kr., kávové soupravy bilé i barevné,
soubory postelové, utrusy, servity, ruč
níky, běhouny, dečky, milie. Velký sklad
dámského a pánského prádla, piků na
damské noční prádlo a kravat.

(> Výbavypro nevěsty."i
Dovoluji si P. T. obecenstvo v jeho vlastním

zájmu upozorniti, že se sde naskytá příležitost
přímo od výrobce nakoupiti a to za velmi levných
konkurenčních cen.

Zva ctěné obecenstvo ku prohlédnutí mého
závodu v Klicperově ulici č. 263. a prosím, by
mne svojí ct. návštěvou poctilo a donfám pevně,
že jen stálobarevným a dobrým zbožím,
jakož i v pravdě levnými oenami si ct.
P. T. obecenstvo získám.

O hojnou přízeň pro nový tento závod prosí

Alb. Holý,
vlastní výroba tkalcovského zboží E
Klicperova ulice číslo 263. v domě pí.

(výroba sodovky).

Veledňstejnému

duchovenstovu!

Jan Staněk, čz světěproh
Konviktské ul. paslř spe
etelné nakautálnínáčiní doroluie
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
Tamých kostelních nádeb a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádob: a td., vše
v přemém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a sem© ohni slatí a střídří. Na pož hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,

veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Zádmépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

lidněji a nejvkusNábytek%
dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
óti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

dové

zaručeně co nejš0

Provádístavby oltářů, kazatelen,
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Dílo Tomkovo.
(3) V Tomkovi odešel nám dějepisec, který

byl ve svém oboru realistou v pravém slova
smyslo, pregmatikem nepřekonaným. Přímo se
Tomkovi z některých stran vytýká, že byl hi
storikem sachým; prý v dílech jeho příliš málo
vřelosti, velice skrovné nadšení. My zase po
važojeme u zesnulého velikána za zvláštní
přednost, že v nynější době květnatých frází
nedal se nijak strhnouti k mnohomlovnosti, že
nedal se vyrašiti v přesném vědeckém uvažo
vání žádným heslem, žádným fantastickým
směrem filosofickým. Toť rozhodně prvním a
základním požadavkem vážného dějepisce: vy
psati děj, jak se skutečně odehrál, po znale
ckém ohledání dějinného jeviště, po podrob
ném zkoumání všech známých okolností říci
beze všeho zatajování ale také beze všeho —
přesně nedokázaného — přidávání: děj se ode
brál tím a tím způsobem.

Blýskati se individaelní kcitikou, posu
zovati děj e hlediska filosofie, kterou si právě
dějepisec osvojil, toť již práce podružnější a
snazší. Cbvalitebná to zajisté svéráznost by
strého duchu Tomkova, že v době, kdy se luští
od lidí většinou vědecky nevyspělých naše hi
storické otázky osobní bujnou faotasií a kdy
tato fantasie rozhoduje hazardně o poslání
našeho národa v řetěze dějin evropských hned
tak, hoed jinak, že i v této době dbá výhrad
ně a téměř jedině přesného zjištění skutečných
fakt. Že v dějepisných dílech Tomkových tak
řídce do popředí vystapuje vlastní „já“ autoro
vo, že málokde náš veliký dějepisec dává se své
sti k oplarnění vlastního bistoricko-filosofického
názoru, vytýká se ia od některých synů naší
doby málo filosofického talento. Myslíme, že ne
právem. Látka sama tak pragmaticky a spořá
daně zpracovávaná přímo Bama nutila k Široce
rozvětveným úvahám. Tomek však nechtěl ni
kobo připoutávati k vlastním filosofickým ú
sudkům; psal klidoě jak pro katolíka tak pro
evangelíka, jak pro stercčecha tak pro radi
kála atd., chtěl zkrátka, aby každý člověk tou
žící po nestranném poučení s láskou chopil se
jeho díla. Nechtěl vlastní tendencí odrážeti od
čtení svých děl nikoho.

Ačkoliv byl smýšlením svým apřítnný

FEUIULETON.
Chytrá vdova.

Píše J. S—a.

IL

V obci žil jeden švec filosof, Naprováděl se
už nějakých kousků, ale vždycky tak chytře, že

menitým umělcem, že s ním v Karlicích nikdo
nechtěl závodit. V sousedním městě produkoval
se se svým uměním jednou o trhu s tak virtu
osním úspěchem, až jej obehraní volkaří dali pro
pásledovati četnictvem. Ale kdepak chytat ševce
Pourka! Ten už měl všecko tak dobře napřed vy
počítáno, že bylo marno všecko pátrání. Vždyť
to bylo o trhu! Dostal-li velikou žízeň, obyčejně
příliš málo se staral, má-li na hodování peníze.
Uměl si důkladně přihnout buď na cizí účet nebo
na dluh. Pokud byl svobodný, balamutil třeba tři
holky najednou. Měl za sebou celou šňůru sko
téctví a nepravostí.

Oženil se, ale jakmile se mu narodil ma
linký Ferdáček, přišel o ženu. A v tomůle ne
příjemném postavení, kdy klučinu musil svěřovati
péči své sestárlé matky, přemýšlel horlivé, jak by
co nejprospěšněji vplul do nového přístavu man
želského. Hezký byl dosud, řemeslo mu šlo; to
by bylo zle, aby nedostal nějakou podle srdce
svého| Požadavky jeho nebyly malé; chtěl hezkou,
pořádnou, poslušnou a hlavně bobarou. Tenhle
plán byl dosti chvalitebný a moudře vymyšlený.
Všichní starší lidé souhlasili jednomyslně, že
mudrc Pourek má předsevzetí velice rozumné;
škoda jen, že holky na vdaní chtěly také dostat
ženichy pořádné a bobsté, A toble byla pro Puurka

katolík, přece nemůže říci nikdo, že v nejroz
sáhlejším svém díle „Dějepisru města Prahy“
hledí činiti propagandu svému vlastnímu pře
svědčení, že k vůli svým náboženským zásadám
něco z dějin straanicky zamlčuje nebo že sa
zřejmou tendencí prodlévá při šlechetných
skutcích katolíků déle než při dobrých činech
jinověrců. Dějepisní prameny dostaly se tu do
rukou pracovníka nejsvědomitějšího n nejvýš
poctivého. Právě v tom jeví se krásně ušle
chtilá svobodomyslnost našeho učence,že sepsav
díla v pravdě reální, dovoluje často i 8 veli
kým zapřením své osobnosti, aby každý my
slitel kteréhokoli tábora náboženského a filo
sofického na základě objevených fakt mohl si
spřádati zcela originelní kombinace, neomezi
vané názory slovutného a:tora. Kolik ovange
lických histuriků vČechách dovedlo psáti s tíruže
vědeckým klidem, s toutéž šetrností k názc
rům lidí z jiného církevního tábora? Zkuše
nosti jsou zde až příliš r eblahé. Proto nám ka
tolíkům líbí se veledíto Tornkovo —ať vytýká
či chválí — že jde bezohledně za ryzí pravdou.

Před Tomkem jiš pro správné seznání če
ských dějin ovšem mnnoho vykonáno; on však
sdélával svá díla s tak bedlivou kontrolou
původních pramenů, jako by před ním praco
váno nebylo; neulehčoval si práci spolehem
na vědeckou kořist jiných, pracoval všecko od
základů. A přece svojí pečlivou kritikou všeho
nikde se neblýská, nepoukazuje honosivě, kde
mu bylo potřebí leckterou chybu i vážných
historiků opraviti, leč kde jest to nejputuější
potřeba. Masíte sami srovnávati díla Palackého,
Dobnera, Pabičky a jiných s Tomkovými pra
cemi.ubyste seznali,jakéradikálnía jak časté
operace vykonal Tomek na těle české bistorie.
Jest opravdu zjevem zvláštním, jak bedlivě,
s jakým přímo úzkostlivým výběrem volí Tomek
i jednotlivá slova, aby věta napsaná zuěla co
nejjasněji a historicky nejsprávněji. Často ra
ději opisuje zastaralý výraz některého pra
mene, než by jej nahradil slovem moderním,
jehož význam by se úplně nekryl se slovem
staročeským. Takovým způsoberu, pilným pre
myšlením všech i nejmenších detailů rostlo
klassické dílo Tomkovo — hotová stavba z žu
lových, peochvějných kvádrů. A právě pro ta
kovou vědeckou svědomitost jeho „Déjepis
města Prahy“ zůstal při vší mravenčí píli jeho

nejhorší smůla. Každa říkala, že o lumpa není
proč stát. A pak si nechtěla žádná uvázat na krk
psedagogický dobled na Ferdačka hned v prvních
dnech líbánek. Vyvdaří-li se prý to klouče jako
jeho táta, ještě může někdy nevlastní matce za
všecky starosti namlátit.

Na Barču si Pourek vzpomněl při své pre
ktické filosofii několikrát; slyšel, že pořád mlá
dencům i vdovcům vzkazuje. Ale tahle osoba se
nijak nehodila do rámce Pourkova rozpočtu. Kde
pak takovou hubatou a k tomu s dětmi! Ta by
Ferdáčka stále odstrkovala. — Ale když zavířila
po vesnici tolik překvapující zvěsť, tu moudré
přemýšleníPourkovo zprvu se celé popletloa pak
si razilo nové dráhy. Teď se mu nejednou začala
Barča moc líbit; Pourek při tak podivné změné
okolností hned si udělal rozpočet nový. Sčetl
pečlivě všecka břemena i prospěchy, jež by ply
nuly z doživotního spojení s Barčou, a když obé
položil na vážky, uznal, že přece jen bude dobře
pobídnouti srdce k rychlejšímu tlukotu lásky. Fi
losofoval: ona má už dvě děti, já jedno; to už

ličkostí, uváží-li se, že bude ještě nějaký přírůstek,
Za to všakma Barčachalupu,poleaktomu čtyry
hctové tisíce; já mám chalupu čistou a. tři
stovky v záložně, A tohle všecko děládobromady
nejmíň pět korců, čtyry tisíce tři sta jednušek a
dvé chalupy. Už to tedy stojí za to, starat se
mimo Ferdáčka ještě o dva caparty. Já jsem hezký
a šikovný, ale ona taky. Barča jest ostrá, ale jé
nejsem takový slíva jako nebožtík Lojza; zkrotil
jsem už jinší tyrany. Však si Barča ráda na ko
mando zvykne; a při tom mi musí slíbit, že Fer
dáčkovi nikdy neublíží. — | Tuhle svou chajdu
prodám, přestěbuju se k Barči do lepší a — budu
mít hraběcí živobytí.

| Ročník XL
Inserty se počítají lcomé.

Olmova vychásí v pátek v póledne.

stavbou nedokončenou. Leč oa takovou starbo,
jejíž základy není nutno kontrolovati 4 opra
vovati, směle již a dosti pohodlně lze Tou
kovým pokračovatelům položiti kameny pc
slední.

Jak dovedl vážně pochopiti svůj veledů
ležitý úkol, jak aměl v zájmu vědy pracovati
přitmo s haroickým sebezáporem, 0 tom svědčí
hoaževnatá vytrvalost, 3 jukou gestavoval mí
stopis staré Prahy. Ač byl mužem zcela skrc
moým, který vopularity nikdy nevybledával,
přece jen necdepřel si r. 1871 v předmluvě
k II. díla „Dějepisu města Prabv“ 3 veřejností
sděliti: „Když vyšel roku 1855 první svuzek
dila tobuto, neměl jsem žádného powyšleni, že
uplyne 16 let, než mi bude zase možné, svazek
drahý téhož díla předložiti čtenářstvu. Sku
tečně počal jsem spisovati tento druhý dil již
ku konci roka 1858. Při spisování však části
jednající o místopise cítil jsem čím dál tím
více nejistou půda pod sebou. Byl jsem sobé
sice všecko, co Se ti v tom ohledu zdálo býti
poněkud paměti bodué, rovněž již před tím
vytáhl ze zřídel; niciméně při každém kroku
přicházel jsem na pochybnosti neb na prostou
nemožnost, když »e jednalo O určité ustano
vení, kain která znamenitost náleželu, takže o
množství věcech byl bych. mosil. vysloviti
poabé domuěnky, mnohých jiných pak do
cela pominvati mičením, nevěda, co S nimi
učiniti. Tu se imi naskytla konečné jistá me
thoda skoumání, slibující lepší a jistější dojití
cíle, pi tom však nad míru mozolovitá ano
duchamorná. Ku provedení jí musil jsem svůj
material místopisný předué dopluiti vytaženim
sobě zápisů o prodejích čili koupích domů
Pražských, neb jakýchkoli zmínek o nich vše
chněch bez rozdílu z celého Času, jehož 80
týče, i dílem také moohem pozdějšího, pomocí
pak podrobných rejstříků k tomu cíli zhotc
vených vypátrati a ustanoviti polohu jednoho
každého demu, buď znameuitého neb nezna
ienitého. Tíwmzpůsobem podařilo Sv ui sesta
viti sobě ulici za ulicí, náměstí za náměstím,
jak co stálo neb jak se co jmenovalo v Praze
ve drahé polovici 14, a v prvni polovici 15.
století, s jistotou a s arčitostí, jaké jsem před
tím nikdy docíliti nedoufal. Bylo mi, jakobych
starou Prahu vykopával co nějaké Pornpeji neb
Herkulanum část po části z rumiště, kterým

Tahle nová úvaha nebyla ovšem nejhorší.
Ale někdy býva veliky rozdil mezi theoriÍ a praksí.
Takové rozdily pozorujeme při politických stra
nách, při moderních humanitářích a zvláště při
záložnách; ano, zvlášté ve výkazech některých
záložen četli členové velice uspokojivé cifry, ale
když po jistém čase otevřeli mimo knihy také
pokladnu, seznali, že kolikrát 1 výborný, velice
studovaný počtář dělá v roztržitosti s kasou něco
zcela jiného, než co píše na papír. A takové bc
lestné omyly stanou se i při ženění. Na tohle si
jinak velice chytrý Pourek v téhle chvíli ani ne
vzpoměl. Byl tolik spit hrdostí nad svými stálými
úspěchy, že ho již opustila všecka opatrnost.
Každé jeho taškářství, všecky jeho větší plány da
řily se mu dosud tak uspokojivě, že ani nepozo
roval, jak chytá místo chutného lososa ježka.

»Podívejte se, tetka, podívejte«, šťuchala
jednou k večeru stará Krajcová do kmotry Be
zinkové; s»koukněte, Pourek už obchází kolem
Barčiny chalupy. Z toho něco bude,«

»| já bych Báře toho ševce ze srdce přála«,
odpovídala Bezinková; »len by jí zaplatil za všecko,
co se na nebožtíkovi napáchala. Ten chlap je
vám jako divous; to by Barča proti němu dlouho
jazýčkem sekat nesměla«,

sl jen ji slotu nechte«, šuškala Krajcová ta
jemně, šeptem; »té neudělá nikdo nic. Vždyť ta
můra čaruje. Že ten její Lojza tak brzy umřel, a
že teď tak najednou zbohatla, to není jen tak
samo sebou. A ještě vám povím; včera jsem za
ní pasla krávu; dnes ráno dojím, a na mou duši,
že to mléko bylo trochu do krvava. Víckrát za
tou slotou nepasule

»Hm, je-li to, tetka, pravda, že ta Bára do
vede čarovat, však si ten ničema tsky zaslouží,
aby bo někdo pořádné potrestal.« — Tak a po



ji pokryla pozdější stoletl Práce tato pří
pravná stála mnoho času. Pokud jsem jí ne
odbyl, musil jsem další spi-ování dějepisu
Pražského prozatím zastavíti, ano část místo
pisu již napsanou potom docela zase přepra
covati.“

Na svazek čítající 530 stran věnoval Tomek
skoro šestnáct let úmorné práce! Co za tako
vou dobu napíše moderní „fešák“ „bistorických
úvah“ o všem možném, uniž třebas vážné hi
storické dílo důkladně přečetl! Jak dovede
moderní „aristokrat ducha“ psáti pružné, ele
gantním slohem vyšperkované úvahy o duchu
českých dějio, o významu Hosově, o fysiogno
mii Jiříka z Poděbrad, ač sotva do Tomka
povrchně nablédil Kolik v naší době napsalo
se moderních, modernějších a nejmodernějších
úvab o Bílé hoře, o povaze českých bratří, o
jesuitech — beze všeho studia! A uwoderní
člověk, popletený historickou lyrikou jest spo
kojen; takové Šumivé limonády stačí mu zcela
k ukojení „vědecké žízně.“

Proto se pranic nedivíme, že čím líp otvíral
Tomek nefalšované panorama naší minulosti, že
tím směleji mohla i tak zvacá intelligence dě
jiny naše — falšovat. „Rozhledy“ poznamenaly,
že Tomek mezi nynější lidi nepatřil. — Ba še
nepatřil! Jeho dílo bylo psáno pro nynější dobu
skoro marně. Dav spitý svými jostamenty a
„ucelenými názory“ opatroě se vybýbá sděliti
s širší veřejností ty Tomkovy historické ob
jevy, které různým „moderním názvrům“ na
ducha našich dějin neodpovídají. Ó Tomkovi
psány již za jeho života články uznalé; ale —
při té chvále v prakní bnjelo odsouzení bodné
zhrdání jeho výzkumy; Tomkův blas zkrátka
massami překřikován, nasloucháno spíše 8 po
tleskem dryáčníkům.

Leč máme pevnou naději, že nejen Tomek
sám, ale i jeho díla budou vysoce ctěna, ci
táty a výtahy popularisována, že budou slou
žiti za jeden z hlavních základů historické vý
chovy nejširších mass, — až dojde umíněným
kejklířům pacht a lid z opojení sa probudí.
A doufáme, že tak bude již brzy. Chimérické
Nůvahy“ upaduou v zapomenutí, ale svědomitá

S Tomkovabude trůniti majestátněcelýmvěkům.

Volné listy.
(Otáska mravní v literatuře. — Ve Francii).

(8) Minule vzpomněli jsme, že v uynější
francoazské literatuře vzchopilo se několik
významných spisovatelů, aby čelili záhubnému
wmyšlenkovému proudu a praktickému životu
na uěm založenému. Rozpoznali, že se páchají
hříchy a dělají chyby proti zdravému životu
národnímu a lidskému, prohlásili mužně svůj
odpor proti povrchnosti a neprozíravé poži
vačnosti. Až do roku osmdesátého ovládáno
bylo totiž umění francouzské skoro bez vý
miuky názory: umění pro umění. Dle mínění
tohoto totiž jest úlohou umění, obrážeti a u
jasňovati dauý hmotný stav jevů a nestavěti
se k nim uijak v určitý poměr mravní. Nevy
slovovalo umění o jevech společenských žádného
soudu, nýbrž jen chutnalo a požívalo se stejnoa
zálibou věci dobrých i zlých. Umění tímto
směrem pěstované ovšem jeu podporovalo bez

dobné uvažovaly kmotry, co zatím Pourek v svá
tečních šatech netrpělivě u zahradního plotu pře
šlapova!.

Konečné Barča ukázala se na dvorku. «Dobrý
večer.Baruško|
rozmluvu Pourek.

»[ jdu se právě podívat na kravičku, Voj
tíšku. Vy jste dnes přistrojen jako ženich. To
vám 10 slušíl«a

-Pourek se začervenal radostí a bez dlouhých
rozpaků prohodil: »Hm, kdo ví, co se brzy stane,
Baruško. Já svého Ferdáčka dlouho bez nové ma
minky nechat nemohu; ke všemu sám nestačím...
A řeknu upřímné, že už nevěstu hledám, Bsruško
a — vy ženicha nepotřebujete? ©Máte dva rozto

srdce svírá, když si pomyslím, že takové hezké
dětičky jsou bez táty. Jak se podívám na Fer
dačka, bned si vždycky vzpomenu taky na ty
vaše droboty, Kdyby si ty děti hrály s Ferdáčkem
dohromady, hned by jim bylo veseleji,
mi líbíte, že „jste šikovná ženská; to já vím, že
vám teď vzkazují ženíši ze všech stran, ale dřív
O vás šelmy nevěděli.. .«

Barča byla tolik potěšena, že jí Pourek děti
chválí, že by ho byla hned radostí objsla. Ale
myslila si, že trochu upejpání nebude škoditi.
*[nu-to já vím, že jste taky člověk šikovný, ale
— když jste přece jenom šelme. Každý říká, že
jste taškář a že nepromluvíte jednoho poctivého
slova.«

mne tekhle ještě teď bude pomlouvst, jazyk mu
vytrhnou| Za svobodna tropí člověk obyčejně vše
licos, sle od té doby, co mám Ferdáčka ... ..«

»inu nezlobte se; neubližovali se mi lidé

starostnost francouzského života, v němž vzul
kají nejen mody, ale v němž vždy nejprve

vého přemýšlení. Černé stíny v omění i život

neraci inteligence francouzské dul evangeliam
knihou, jež nazývá se „Badoocnost vědy“

vané zavrhlo vše, čehož nelze smysly poznati,
zamítlo všechno, co týká se svědomí a světa
nadsmyslného, potlačilo záhady domnívajíc se,
že tím již jsou rozřeščeny a přijalo za své
tvrzení, že „svět jest dnes bez tajematví.“

Nejmohatněji a nejurčitěji ztělesnil se
teuto názor životní v románech Zolových,
u něhož není již víra v jistý drah vědy, nýbrž
úplná pověra. Není tedy diva, že z takových
myšlenek rodí se materialism v nejširším vý
znamu a v nejrůznějších podobách. Jest to žití
tělesné, rozkošnictví, nekrocená smyslnost a
konečně oslabení duše a těla. Z takového
ovzdoší vyšly koihy Zolovy a zase « němu se
vracejí, rostliny vábivých, ale jedovatých květů,
knihy, které nemají ničeho, co by povznášelo
k velikéma chtění a silné vůli. Divno, žei
u nás se slavilo o umravňajícím výzoamu
Zolovo. Hrdinové z románův a divadla táhnou
za sebou čtenáře a diváky, a jest jisto, že čím
jsou hrdinové chorobnější, tím jest jejich vliv
větší, protože hřích vždy více táhne, než-li ctnost.

Vzory mravní velikosti, pevné vůle, zdra
vého, cíle vědomého rozamo byly by účinnější,

Zolových, a prostý příklad ctnosti mlavil by

neumravňuje a měl-li skatečně úmysl tímto
výlučným způsobem umravňovat a varovat,
pak to není možno nejen z příčiny právě uve

mravnost obíjí. Jame-li právě jen tim, čím
jsme a nemůžeme-li býti jinými, kterážto zá
sada jest základním kamenem Zolovy vědy,
pak úloba každého spisovatele jest jen naprosto
trpná. Tedy i naši velebitelá Zolovi, jako všichni
jiní, věc dobře nepromyaslili.

Ačkoli otázka mravní všade se tlačí do
popředí, přece mimo Zola jsou ještě maozí a
mnozí spisovatelé francouzští, kteří spisy svými
lehkomyslnost a rozkošnictví francouzských
represeutativních vrstev živí a podporaojí. Ne
činí tak, pravda, rysy hrabými a tvrdými jako
Zola, ule i jemnější vstřikování jedu zvolna
působí k rozkladu. I tito spisovatelé, ačby
měli o důsledcích svých knih pilně přermýšleti,
nechávají se upášeti všeobecným proudem, Be
bujíce se propasti, ku které se blíží onii dá
rod. A chceme-li užiti širších rozbledů, třeba

otázkou fraucouzskou, nýbrž otázkou. všech
jiných literatur. Lhostejnost a lehkomyslnost
vůči této otázce není jen nebezpečenstvím ná
rodu francouzskérnu, nýbrž i vzdělaným náro
dům ostatním. Jest to otázka, které se nikdo
myslící nevyhne a která zabavuje rozum mo
ralistů. Krásně to tedy pověděl Dumas: „Každá
Jiteratora, která nemá na zřeteli schopnost
zdokonalovati, omravňovati, poskytovati ideál,
jedním slovem užitek, jest literatrora mrzácká
u nezdravá, mrtvě porozená.* Tato jasná slova
obsabojí jednu ze základních pravd lidského

tolikrát, že naposledy našinec má trochu nedůvěry
ke kuždému.«

sJá se vám divím, taková rozumná ženská,
a přece věříte takovým klepům. Co pak zlé buby
necuchaly do nedávno taky vás?« A udeřiv se
v prsa, deklamoval Pourek slavnostně: »To se
podíváte, že se budu o vašesirotečky -tak otcov.

posti se mi už zprotivily. Jakpak teda, Baruško
— no — nols

slnu, když teda myslíte... .«
vdovička stiskla vztaženou ruku Pourkovu.

než sebe, na mou duši !a
*A víte, Vojtíšku, ty peníze, coteďmám...«
*A'e, kdopak se vás ptá po penězích! Pro

mne si nemějte třeba nic; přinesu přece sám taky
hezk u pomoc, dovedu si vydělat. Já jsem si ne
přišel pro peníze, ale pro hodnou, upřímnou žen

rádale

citu pro ubohého sirotečkal« ... v
Pourek šel domů celý rozradován, . Hovořil

sám k sobě: »Hochu, ty máš filipa jsko málokdo.
Teď se ti povede jako hraběti. To já dobře vím,
že se dá omámit i nejrozumnější ženská hezkou
tváří e pěknou řečí. Ale ani sám jsem sí nemyslil,

zehřátle
A Barča zas měla velikou radost, že Rosen

traumův návrh už přináší kýžené účinky. To je

čtyr tisíc jednušek něco upsat! Panečku, to by
byla prévé při samých námluvách otázka velice
nebezpečná; možná, že by se k ní Pourek otočil

1
rosuma, 0 níž nelze ani co nejméně počbybo.
vati. Platí i tém našim spisovatelům, kteří
z francouzské literatary tolik rozumové. a
mravní frivolnosti odkoukali,

Lehkomysloým rozkošnictvím a besste-.
rostnou povrobností, jak je shledáváme v mng«
bých koibách francouzské literatory, žije Paříž,
tato hlava a srdce Francie, toto hlavní město
Evropy. Právě v těchto dnech líčil mi své
dojmy pařížské přítel, jenž dlel v hýřivém
městě nad Segasnoa právě za pobyta krále
Španělského a za zvěstí o porážce raské a Ču
žimy. Rozvětvený obchod, bobatství, nádhera,
rozkošnictví podaly si race, aby zpříjemňo
valy život vyšších vrstev pařížských. Eťketa
vyhbnaná až do nejmenších podrobností, nám
zajisté obtížná a směšná, stíhá pařížským vti
pem a směšností každého, kdo se proti ní pro
hřeší. Pro toho, kdo buď vědomě adebo bez
děčně porašil etiketa, mají Pařížané určité
označení: „Ten jest z provincie.“ Badiž to
Francouz, Aogličan, nebo kterýkoli příslašník
jiné národnosti. Vláda pařižské atikety jest
tak strhující, že i vznešení a sebevědomí An
Gličané, zavítavše do Paříže, úzkostlivé dbají,
aby si příslušná pravidla etiketní osvojili. Z té
příčiny obyčejně se stává, že zejména Aogli
čanka, osvojajíc si modu a účes pařížský, bned
jest poznána a častována ironil a vtipem. Jed
nání takové založeno jest ve vědomí superio
rity Paříže nad ostatní Evropou, o níž Paří
žané dobře vědí, že se pv nich opičí v jídle,

jiném. Na příklad nevěstě německého násled
níka svatební roacho bylo sice zhotoveno v Né

Viléma byla objednána z Paříže. Vtipy o tom
jen pršely již také z té okolnosti, že efsař
Vilém jest ve Francii velmi nenáviděn.

Král španělský byl nadšeně ovítán. Uši

společenské slušnosti a mímo to věděli, že ná

král byl všady předmětem pozornosti a ovací
pro svou snaha vše viděti, mnoho poznati a

neohroženost při atentáta učinila bo rázem

pařížských dam. Provinění jeho záleželo v tom,
že v opeře, kde hrán Faust, věnoval pozornost
výhradně jevišti a nikoli hezkým tvářím a nád
herným toaletám Pařížanek. Sotva že z Paříže
odejel, přišla hned k platnosti pařížská lehko
mysloost. Kdesi vyskočil a brzo po balvárech
a v novinách počal kolovati vtip: „le patit
Phophonse“, (malý Alfons). Není správno tedy,
co píše dopisovatel „Úasu“: „Paříž, ač repo
blikánská, miloje vášnivě krále a přes svůj
demokratism nízce se kloní před každoa kora
novanou hlavou, jež sem zavítá“ Paříž vyko
nála jen mezinárodní zdvořilost a jest sobělibou
nadsázkou, vytýkati jí nízké klanění a nedů

již se vžily a, dle zastřené ironie dopisovatele
„Časa“, při uvítání presidenta republiky fran
couzské v některém státě monarchistickém,
masilo by se na příklad říci: „Petrohrad mi
laje vášnivě presidenty republik a nizce 80jim
kloní i přes svoji lásku k carovi“.

A když již jest -řeč o králi, třeba připo
menogti, že ve Francii se také již uvažuje. 0
monarchovi vlastním. Fraacie vnitřními zápasy

zády. Barča se taky spolehala dosti důvodně, že
ještě několik neděl po svatbě neuslyší od Pourka
otázky, kde ty peníze má. No — a v té době už
si Barča něco na svoji výmluvu vymyslí; snad
z toho bude trochu 'cámusu, ale pak Vojta pře
stane bouřit, aby si sám nedělal před obcí ostudu.
Škoda však, že vdovička Pourka dobře neznala.
Zapletla se do tak spletité sítě, že by teď sám
Rosentraum těžko radit dovedl.

+ .
+

»Už mou milou od oltáře vedou, tenkrát

Pourkovo za šest neděl po zdařených námluvách.
Vojtěch ai usmyslil. dělat pří svatbě pána, platil
všecky útraty sám, aby lidé neříkali, že se už
bned s počátku na peníze Barčiny tolik lepí a
zkrátka, že si bral spíš peníze než vdovičku. To
se ovšem RBarči náramně líbilo; nenamítala proti
kavalírské štědrosti Vojtově nic. — Ale nedlouho
po svatbě uhodil Pourek na Barču s otázkou,

vlastně, Baruško, ty peníze! Ne abys si myslila,
že je od tebe chci — to ne; ale jedná se tu o
tebe. Máš-li je ačkde ve spořitelně, ponese tó in
teres; ale kdybys to dala do nějakého kšeftu,
snad by bylo ještě líp.« m

»Víš, Vojtíšku, já to ještě nechám. několik
neděl tak. Jíst chvála Bobu máme co, a po té svatbě
jest ještě tolik starostí s pořádáním věcí nejnut
nějších ... ««

sNo, vždyť já jen tak,« řekl Vojtěch a sa
tloukl cvoček do podrážky.

Za tří nedělo však — nové interpellace
trochu určitější: »+Baruško,ty děti potřebují nějaké



a nastrojenými vlivy cizími jest neustále tak
oslabována, že vážní a myslící vlastenci touží
po panovníkovi, jenž by Francii sjednotil a
v sjednocení sil aby jí dal klid uvnitř a váž
nost a úcta ne venek. Duševní rancie se pře
modrovala, čímž ztratila pevnou vůli, schop
nost. zdravého života a odhodlanost k činům.
To pocitojí bolestně v armádě, kdež zachovali
si poměrně apořádanější život rodinný, nežli
civilisté, s kdež opravdověji a starostlivěji
uvažují o zahraničných nebezpečenstvech. Jistý
důstojník francouzský projevil obava příteli
mému, že ve válce s Německem Francie by
byla poražena. Proto důstojníci francouzští zá
roveň s politiky toužebně si přejí míra rusko
japonského, aby Německo nemohlo se rozpřá
hnouti. Důstojníci francouzští obávají se války
i přes to, že vědí, že Rasko má rozloženou
mohatooo armádu na západních hranicích. Zmí
něný důstojník hovořil o zdatnosti a výcviku
armády německé a o námořní moci německé
poznamenal, že jest počtem rovna francouzské,
kterou však předčí modernějšími lodními děly.

Jaký poznatek ze všeho toho se podává?
Francie r. 1870 byla poražena pro svoji vnitřní
slabost a rozmařilost. To rozpoznali vůdčí po

: Jitikové a spisovatelé, ale hlasy jejich obecnon
nemoc nevyléčily ani nezastavily, protože du
ševní složení francouzské se nezměnilo. Patrno
tedy, jak veliký vliv na život mají idee a jak
důležita stále jest otázka mravní v životě národů.

Obrana.
(8) Komedianti zásad. Bvétsi narůzné

atentáty tak zvykl, že nás již ani nepřekva
pují. Svět dnes jest již tak otrlý, že zvyká nej
horšímu a žádná zvrhlost a hrůza jím již ne
zatřese. To jest také znamení doby. V praksi
již přijímají se šílené kousky anarchistické
jako kterýkoli projev nespokojenosti proli
stávajícímu řádu, ano jsou i žarnalisté, kteří
dovedou skotky takové hájiti a současně od
sozovati. Jako aoarchism jest převráceností,
právě tak převráceností jest owmývatijej. Buďto
jsou ještě nějaké zásady, pak masí se od čest
ných lidí zachovávat, anebo nejsou, a puk ne
emí se různí komedianti tvářit, jakoby jim zá
sady byly nade všechno. Kulturní dokameot
k těmto poznámkám našli jsme v „Časa“, jchož
dopisovatel z Paříže praví o atentátu na krále
španělského: „Lid pařížský byl těžce uražen
touto nešetrností vůči jeho hosti a nevole proti
pachateli neznala mezí. Nejlepší demokraté ne
nalezli dosti eilných slov k odsouzení tohoto
čina, litajíce zároveň, že poslouží policii za
vhodnou záminku, aby pronásledovala nepo
hodlné revolucionáře a vrbala do vězení četné
anarchisty, obzvláště španělské.“ Rozkošná lo
gika a vzorná morálka, že ano? Jest banda
odvážoých loupežníkův a jeden z nich jest

-chycen; ta vyskytne se novinář, jenž lituje, že
ostatní členové baady badon pronásledováni a
pochytáni! Dítě napilo ve ze studuy a smrtelně
onemocnělo a žarnalista „Času“ naříká, že
studeň bude zasypána a že se nebadoa moci
otravovat i ostatní občané. Páni pařížští poli
cajti, nebuďte tak zlými a nepronásledojte a
narchisty! Vždyť to jsou tak dobří a pokrokoví
lidé, kteří neublíží nikomu, leda že ta a tam
hodí nějakou tu petardu. A co pořád se křičí
o těchanarchistech? Zahynuli polabští Slované,

— a já bych teky něco na sebe potřeboval. Ve
svatebních šatech přece nebudu smolit dratev.
Mohla bys dát na to něco ze svého.s

»Ale vždyť to ještě tolik, Vojtíšku, nespěchá;
vždyt mám taky sukni a jupku všelijakou a ne
říkám nic, protože mi je zcela jedno, chodí li
třebas některé žebrota ošacena líp než já. A ty's
přece sám před svatbou říkal, že o mé peníze
nestojíše,

»Inu — to je pravda, ale copak při tolika
dření nemůžeme žíti trochu líp vež některý ba
ráčník ?=

Barča upokojila na několik dní svého muže
slibováním, že ty peníze stejně neprohýří, že se

-ze ně jednou budou mít dobře všecky déti — 1
Ferdáček atd, A zatím — hezky tajné se chytala
posledního, skoro zoufalého prostředku k odvrá
cení blížící se domácí bouře. Potají odprodávala
různé drobnosti a sázela do lutrie horlivěji než
stará babička. Ale — štěstí se k ní stále obracelo
zády.

A za dvě neděle začal neodbytný Pourek
zas: »Barčo, aspoň mi tu spořitelní knížku ukaž,
nebo pověz kde ji máš, Jsem přece tvůj muž a
tak mam povinnost se starat, aby se to někde
neztratilo, nebo nepohodilo. A. ostatné taky bys
už mohla aspoň dvě stovky vyzvednout, protože
jich potřebujeme teď přede žněmi jako soli.«

+Inu, Vojtíšku, nezlob se; víš, já jsem si tu
knížku schovala u tety v Mračíně. Tady chodí
v noci plno všelijakých pobudů, a já jsem se
bala, aby některý v noci.. . „ Všude to vědí, že
ty penize mám, a jsme tady tak na konci vesnice...
Ale o teté nikdo neví, že tu knížku tam má.«

zahynou Čechové a jeli zabit od anarchisty
nějaký člověk, lidé budou žít dál.

+

Jan z Posilge, spisovatel znamenité kroniky
německých řádů, píše k roka 1393: Der Ro
mische Koning cza Progow vortrenkte eynen
groszen doctoren utriosgue juris mit synis
selbis hant. Místo toto lze nalézti v koize
Seriptores Rerom Prassicaram III., 187. Tím
je přece míněn sv. Jan Nepomncký, Zpráva má
proto důležitost, že Johunn von Posilge jest
současný a o pražských poměrech dobře zpra
vený dějepisec. Byl od r. 1376 —1405 oficiálem
(úředníkem) kapitoly v Marienwerder. K téže
kapitole náleželi tehdy děkan kapitolní Jun

na pražské universitě probošt kap. Jan Rey
manu, který v Praze studoval a tam r. 1387
oa doktoru práva církevního povýšen byl.
Pro katolictvo jest zpráva Pósilgeova zajíma
vým potvrzením vývodů Fr. Štědrého a tím
obranou našeho národního světce proti ne
přátelským útokům.

Besoluce za Mariánského kongresu
a hlas s sekatolichého tábora. Vodbora
pro Mariánský kult přijata v Praze dnae 13.
června resoluce, v níž prohlašuje se mimo jiné:

Prodcbunti jsouce pevaoa vírou a povzbu
zeni vzorem uejsvětější Punoy a Matky Boží
Marie, jejíž zvláštní úctě práci svou zasvěcu
jeme, prohlašujeme, že chceme ze všech sil
svých pracovati k tomu, aby byla mravnost
všeobecně chráněna a pěstěna a aby neblahé
následky mravního úpadka byly pokud možná
vmezovány a odčiňovány.

Za tou příčinou doméhati se budeme na
první +: místě toho, uby ochrana mravnosti byla
přiměřeným; zákony upravena a aby vládot a
veřejné orgány nedovolovaly zejinéna nesvědo
mitému obchodování s předměty, jež cit stadu
a mrav urážejí.

Vedle toho chceme sami pečvvati v to,
aby všecky nástrahy k porašení mravního citu
n k neřestem avádějící byly z veřejnosti vy
lačovány a obražajerme se zejména proti lite
'rární a umělecké produkci, která se obestírá
rouškou vědy u umění, aby svobodně šířiti
mohla netnravnosti. Proto zvláštní zřetel chceme
věnovati veřejnému vystavování obrazů, podc
bizen a poblednic a jsme odhodláni vybýbati
se každému, kdo by s takovými předměty ob

Instituce, jež jsou již ke zmíroění a zi
mezení následků nemravaého života založeny,
bádeme účinně podporovati.

A právě v Rozhledech z 24. června píše

zástapců svobodného směra v umění 8 touto
křivou námitkou. Tvrdívají, že umění vůbec
nemůže být nemravné, člověk ale že má býti
mravný. Tato námitka patrně předpokládá, že
umělecké dílo, které uráží cadnost a stud,
člověku nemůže býti závadno, je-li sám dosta
tečně mravný. Avšak naproti towmapravíme:
Odkod má nezralý chlapec a nedospělá dívka,
jinochi zralá panna, ano muž a žena vzíti
prostředky, aby zachovali člověku vrozenou
cadnost aneb věrnost manželskoo, když všude
narážejí na předměty, jež pohlavní pad dráždí?
— Jest kultae krásy, t. j. nahoty, a vylíčení
nekrocených pudů lidských, jež odporují spo
Ječenskémo řádu, tak důležito člověčenstvu,

(O
»Já ti něco řeknu«, promluvil | rozčileně

Vojta, »buďto jsi moc hloupá anebo chytrá; ale
já to budu vědět hned « Svlékl zástěru, hodil na
sebe kabát a mířil ke dveřím.

»Rány Boží, Vojto, co: jen před sebe bereš !«
»Všsk se to dovíš, a teď mi dej pokojl«

Pourek vyklouzl ven — — —.
K večeru vrazil Pourek do světnice celý

rozčilený a taky trochu podnapilý, »Tak ty, pod
vodnice, takhle! Teda ty tak! Ona se chlubí
v novinách, co má peněz a zatím je to žebrotal
Himllll« A už zdvíhal Vojta pěst.

»Rány Boží, Vojto, za všecko může jen ten
Rosentraum| On to všecko... .«

»Mlč, mlé ty, zlodějko, ty duše taškářská;
ptám se v Mračíně na knížku — a bába o ničem
nevíle — —

A co potom následovalo, to už není potřebí
dokládati. Sém Ferdáček vřískal při patření na
manželský zápas, jako by ho na nože bral. Lidé
se kupili před chalupou v houfech.

»Tu máš, kluku furiantská,« řekla si Kraj
cová, stohle ti už dávno patřilo za to furiantství;
připálil jsi se jenom jednou, ale za to kloudné.«
— Inu, už to tak bývá, že chybí-li chytrý, chybí
hodně. A že potrestání vychytralé Barči také pa
třilo, o tom nebylo sporu.

A Pourek se mstil zle a zle. — Až půjdeš,

zvláště k večeru ani na minutku, Buďto tam ječí
Barčou týraný Ferdáček anebo se tam odehrává
krutý zápas. Snad bys musil případné jít k soudu
za svědka anebo by na tebe oknem vylítlo kus
nádobí nebo dokonce -kladívko. Věř mi, že tam
není pobyt nijak idylický.

žováca a řádné spolažití v manželství bylo
podrýváno? — To však děje se zajisté, jsou-li
takovéto výtvory umělecké obyčejné a rozší
řené. Nesmírné klame se ten, kdo domnívá se,
že inladistvá mysl chlapce a dívky aneb i u
zralá mysl muže a ženy tukovými výtvory není
zaváděna.

(3) Rozsadek vědeckého časopisu.
Masarykova „Naše Doba“ naučila se dle při
kladu socialistické tiskoviny hesla: „Čím dr
zeji, tím Itp.“ Píše na př.: „Jestli je v Čechách
možno na očkterých infstech pozorovati v bo
spodářství pokrok, nemají na tom nejmenšího
podílu (11) kněží, kteří se práci v lidu vyhý
bají a od lidu drží se v uctivé vzdálenosti“.
Tak! Uvádíme jen prostě k ioformaci četným
kněžským pracovníkům na poli uárodobospo
dářském, aby věděli, jak jejich práci cení vše
vědoucí „Naše Doba“. — Ještě významnější
perla moudrosti a nestrannosti „Naší Doby“
jest tohle tvrzení: „Z několika stran ozývají
se stížnosti, že autonomní a 3 nimi v každé
Špatnosti za jeden provaz táhnoucí klerikální
živly místních a školaích rad . . .“ Už dost;
obrafime několik stránek v témže čísle „Naší
Doby“ a uvidíme tam 0socialistickém jízlivém
pamíletu „Kněžské zázraky“ tenhle realistický
posadek: „Vhodný spisek pro poučení (11) ši
rokých krahů“. Jinak šikovně úhořovitá „Naše
Doba“ se zde přece jenom tím „posudkem“
Šeredně fala. Před lidmi rozumnými ani né
třeba nesmyay a prolhanosti té brožury od
rážeti. Za to však jest vysoce zajíínavo, že
tento socialistický výrobek německého původa
znechatil se samým chytřejším uoě
meckým socialistům, takže jej veřejně
i tiskem odsnzovali. A teď ta. tiskovina
má být — dle rozhodnatí „Naší Doby“ —
vhodná pro poučení širokých kruhů u nás.
Iou, „Naše Doba“ amt chváliti socialistické
spisy a tupiti paušálně katolické — aniž by
do vich nahlédla — jak jsme už jednou doká
zali. O zůámyslných nepoctivostech „Naší Doby“
psali jsme již víckrát. Jak pak kdybychormoplá
celi paušálním tvrzením: „Socialisté A4s uimi
v k.ždé špatnosti za jeden provaz táhnoucí
tisk realistický . . .?“ Ale bnďte, pánové, pc
kojní! My totiž nové tvořícími se zásadami
realistického uáboženství dosud jsme se nena
kazili.

Politický přehled.
Suěmovoa poslanecká ve Vídní pracoje

dál, vždyť ministerský předseda bar. Gautsch
pobání vše v před. Mladočechy i Němce ucblá
cholil slibem, že na Moravě zřízeny budou ani
versity dvě, česká a německá, ale neřekl kde
u kdy. Na rozšíření všech universit slíbil 25
mi). koran, Čechům přiznal oprávněnost české
vnitřní úřední řeči v Čechách a na Moravé a
prozatím je odkázal oa platné zákony ujišťuje
dále, že i tu podá říšské radě zvláštní pře
dlobu. Tak upokojil částečně Čechy i Němce,
ač právě nyní z rozbrojů maďarských naplňuje
sněmovnu dusné ovzdoší. Sněmovna posl.
přijala prozatímný rozpočet, předloha o ob
chodní smlouvě s Německem byla přikázána
celoímu výboru. Prošácký náhončí poslanec
Schěnerer již zase minalý týden provolával

se pramálo starají o jednání sněmovní, vždyť
předseda musí je napomínati, aby konali svoa
povinnost, ježto sněmovna pro malou účast
stává se často nezpůsobilou k usnášení se. —
Říšští a zem. čeští poslanci z Moravy na schůzi
v Brně prohlásili rozhodné, že česká universita

jinde. — V Opavě udály se minalý týden zase
protičeské a protivládní demonstrace.

V Uhrách zatím rozbořuje se venkov, aby
se neplatily daně a ničím se nepřispělo k pro
vedení odvodu nebo ke svolání záložníků. Mi
nisterstvo Féjervarybo, když mu ve sněmovně
prohlášena nedůvěra, podalo žádost za propu
štěnou, ale císař ji nepřijal. Myslí se, že se
Maďaři do 16. záři, kdy se má sněm opět se
jíti, vybouří. Mocnář prý se vyslovil, že v žádném
případě neposkytne Uhrům vojenských ústapků.

Při zahájení švédského sněmu prohlásil
král, že unii s Norskem nehodlá obnoviti pro
středky násilnými, třeba že Norsko porušilo
platné zákony. Celý spor provede se asi klidně,

Ač to v raském Polsku vře, zvláště v prů
myslovém městě Lodži, kde musel býti pro
hlášen stav obležení, car snaží 86 aspoň ústapky
Poláky si nakloniti. Teď právě vyhlášen úředně
carský úkaz, jímž jazyk polský nabývá na škc
lách v ruském Polsku dosti velkých práv; i
v úřadech a spolcích mosi ho býti Šetřeno.—
Zákouodárný sbor k chystanému zasedání má
nestávati z 500 poslanců ua 5 let volených,
kteří budou uedotknutelní.

Na ruandžurském bojišti dosud nedošlo
k nové bitvé; jen tu a tam dochází k menším



ztráty. Japonci dle všeho netroofají si udeřiti
na sesflené vojsko ruské, které pod rokou Li
nevičovvu ukazuje větší rozpínavost. Na vy
jednávání o mír chystají se dále obě strany.

Nemluvte mně smutným hlasem, že je život
pouhý sen, duše že jen smrtně dříme a svět není,
čím se zdá. Na širokém poli bitvy, i při strážných
ohních života, nebuďte jen hnanou němou tváří, ale
hrdinami v zápase. Žilí velkých lidí na paměť nám
uvádí, že i vlastní život činit můžeme vznešeným,
a s tímto světem při rozluce, stopu bratřím, již za
námi spějí, zůslaviti k útěše. Vzhůru tedy hlavy,
a při své práci každý stůj! Srdce tvé pro osud
každý budiž hotovo; zklamal-li tě jednou, prací a
trpěním opásej se proti němu na novo.

Smiles: Moudrost života.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou: p.

Václ. Honzák, farář v Kratonohách, za faráře do
Žehuně; p. Jos. Rychter, koop. v Pobiedu, za
faráře do Říčky; p. Frant. Středa, koop., za ad
ministr. v Dolní Dobrouči; p. Jou. Svata, koop.
ve Zruči, za koop. do Stoků; p. Frant. Janék,
kapl. v Žiželicích, za administr. do Kratonoh; p.
Václ. Řeháček, administr. v Žebuni, za kapl. do
Žiželic; p. Frant. Jirásko, katecbeta v Přibyslavi,
za katechetu do Nov. Města n. M.; p. Jap Ko
níček, koop. v Nížkově, a p. Václ. Demel obdr
želi propuštění do Ameriky. Uprázdněné místo:
Kratonoby. fara patron. hrab. Zděoka Kinského,
od 1. července b. r.

fSlavmost Bošího Téla konalase v Hradci
Králové i minulou neděli. Po slavné mši sv., kterou
sloužil ndp. generální vikář dr. Al. Frýdek, vyšel
z cbrámu Panoy Marie průvod, v němž jmenovaný
hodnostář nesl Nejsvětější nejdříve ku dvěma ol
tářóůmna Velkém a pak ku dvěma na Malém ná
městí. Průvodu účastnilo se pět p. t. kněží s cth.
bohoslovci, spolek katol. tovaryšů a nemnoho obe
censtva. Více se mladým líbilo stinné korso podle
gymoasis, kde se na odiv vystavovala různá krása.
Snad by slušelo naší mládeži více, kdyby aspoň
tehdy, když u protějšího oltáře uklánějí se věřící
před Nejsvětějším, ustala v procházení se a trochu
mysl povznesla.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 23. června 1905 usneseno: Tech
nické kanceláři se uloží, aby podala návrh a rospo
čet na postavení nového pavilonu pro výčep piva a
prodej potravin na novém dobytěím tržišti. — P. J.
Komárkovi, bostinskému v č. p. 105, uděleno bylo
povolení k překročení policejní hodioy. — K žádosti
p. J. Komárka, klempíře, aby sám zavésti si mohl

A. Foltnerové uděleno povolení ku zřízení vodovodní
odbočky do její novostavby na č, p. 80. — Stavba
dvou uových pavilouů pro dobytčí tržiště zadá 8
mistru tesařskému p. Janu Jonešovi, — Řiditeletví
měšťanské školy dívčí zde udělen byl přispěvek na
výlet pro chudé žákyně. — Jednotě divedelních
ochotníků odepsány byly částky za spotřebovaný plyn
při třech divadelních představeních. — Panu V. Ko
tikovi uděleno bylo povoloní ku změně fesady na no
vostavbě jeho a p. Ježka v bloku C. — Technické
kanceláři se uloží, aby dle možnosti dala Malé ná
městí za příčinou sokolského průvodu upraviti, poli
cii pak, aby jízdu povozů po dobu průvodu kolem
města řídila. — | Vyhlásí se prodej vrbového proutí
v rayonu pevnostním r. 1905. — Vzato bylo na vč
domí sdělení okresního výbora, Že zemský výbor
udělil sboru dobrovolných basičů subvenci k zakou=
pení smýkací plachty. — Na návrh správy obecné
školy dívčí udělen byl požitek z nadace založené bý
valým purkmistrem p. Collinem Marii Kozlové, žákyni
V. třídy obecné školy dívčí. — U tirmy Bromovaký,
Scholz a Sobr objednají se plekhbové šablovy pro
kanálové profily ve třídě Pospíšílově. — Vzata byla
na vědomí správa tech. kanceláře, že nemohla dosud
započíti s betonováním stoky ve třídě Pospíšilově pro
vysoký stav spodní vody, — C. k. okr. hejtmanství
podá se Žádost za povolení betonové stoky v tělese
erární silnice +e třídě pospíšilově. — Veřejné čítárně
Palackého propůjčeno bylo městské divadlo a udělen
příspěvek na uspořádání přednášky o mistru Janu
Hasovi, dne 4. července t. r. — Schválena byla na
bídka pana Zd. Ježka na koupi starých pomníků na
hřbitově Pouchvském, jež při dražbě dne 14, t. m.
prodány nebyly. «—=Jednotě Sokol zde poskytne ee
as pět for chvojí a zapůjčí se kamenné kostky pro
župní slet sokolský dze 2. červcnce t. r. — Jedna
podpora prodloužena byla na dobu jednoho roku,
jedna žádost za zvýšení podpory byla zamítnuta a
poukázány byly některé účty k výplatě. — Veschůzi dne
26. t, m.usneseno: Pravovar. měšťan.uděleno povolení
k úpravě „Kozinky“. — P, Hynku Česákovi pronajata
byla chladící komora v jatkách na dobu od 8. června do
8. července t. r. — Schválena byla správa eprávy
ústředních jatek o zabavení nevyspělébo telete a jed
né vepfové hlavy. — | Oznámení Občanské záložny
v Pardubicích, že postoupena jí byla paní. M. Čibá
kovou ze Skutče pobledávka ta dlažební kámen obci
dodaný, postoupeno důchodu k evidenci. — Depatace
Vyslanéspolkem majitelů domů ve východních Čecbách

stran notné reformy daně domovní ku klubu českých
poslanců strany ovobodomysloé a ministru financí ve
Vídní eúčastní se pan náměstek Pilnáček a pan měst
ský rada Halounek. — Poukáže ee k výplatě účet
p. R. Hůlzra v Prsze za dodanou novou dekoraci
selské světnice pro městské divadlo Klicperovo s tech
nické kanceláři se uloží, aby předložila návrh na po
řízení dřevěných součásti pro tutéž dekoraci. —
Oznámení c. k. okresního hejtmanství, že c. k. mí
stodržiteletví ponechalo nadaci Protivovakou Aoně
Ballové do 30. září 1905, vzato bylo na vědomí. —
Panu Ant. Petrofovi uděleno povolení ku postavení
nového doma na místě starých č. p. 60., 61. dle
změněných plánů vyjma návrhu fosady. — Panu F,
Ojavovi uděleno bylo povolení k obývání nové vysta
veného domu jebo na parcele čís. 10, v bloku C.

Osobní. Pan c. k. okresní hejtman Ot.
Pirchan nastoupí 10. července místo v Semilech.

Sokolský slet a Marinnská oslav
nost. „Osvěta lidu“ nemeškala nazvati Mariánskou
slavnost 2. Července pořádanon „trucslavností.“
Není nad cbytrost! Proto považujeme za vhodné
eděliti, že ta „tracalavnost“ ustanovena na svátek
Navštívení Paony Marie již dříve, než návěští
oznamovala sjezd Sokolstva. Den ten jest tím
vhodnější, že stejně na onen svátek četné zástupy
v processí do Hradce Král. přicházejí, ovšem aniž
by dle příkladu některých přítelíčků kohokoliv
provokovaly. Dělají-li „pokrokoví“ trucejezdy, myslí
si „Osvěta lidu“, žo takové šlechetné srdce musí
míti také rozhodně katolík. Nikoli — starostlivá
HOsvěto lidn“, přes všecky nespravedlivé údery
tvé a listů 8 tebou spojených nedáváme na jevo
NPvlastenectví“ následováním smělého pastorského
prohlášení: „čryč od pokolení cizoložného !“ Ne
— v podporování vlasteneckých snab a v pravdě
vzdělávací Činnosti jsme 8 naším Sokolstvem za
jedno. Za to však „Osvěta 1.“ lamentuje nad tím
velikým hříchem vzdělávacího odboru „Č. O. S.“,
že se týž odvážil vyzvati rozumné Sokolstvo, aby
se nedalo aváděti těmi, kterí zneužívají sokolského
nadšení pro náboženskou propagandu. Toť 86 roz
umí, že se v pastorech houlo zlé svědomí a „Osvěta
1“ na jejich obranu mluví bned o mělkosti, 89r
chovaném ramenářství, podlipštině, o poražení sle
po.ou, načichnatí klerikalismem, o přetvářce. tupé
potměšilosti, atd. ©ěkoý čláuek na uvítanou! Ale
přes tyto nadávky bohudík Sokolstvo prohlédá
čím dále líp předivo neapřímných, ba nestoudných
„evangelických“ šířitelů Lžipogia, kterým se už
fabrika na mrzačení českých duší začíná — ne
vyplácet A nové akcionáře tato družina nenežene,
přes všecko štvaní nesežene. — A provází-li „O.
1“ k vůli pastorům vzdělárací adbor „Č. O. 8.“
tak neboráznými potupami, pak ovšem tím méně
se div'me, že v témže čísle v lokálce o „truc
slavnosti“ na katolíky bází kal obvyklé své spro
stoty a že „pokrokově“ překrucuje.

K sokolským dnům. V sobotu1. čer
vence v Klicperově divadle představení „Naši fu
rianti“ od L. Stroupežnického. « neděli o 5 hod.
odpol. veřejné župní cvičení, před nímž přednese
JUC. Dvořák řeč „O úkolech sokolstva“. Večer o
půl 9. hod. věneček v dvoraně Měšťanské besedy.
V pondělí ráno společný výlet vlakem k Žižkovu
stolu a na Chlum.

Prapory k sletu sokolskému. Městská
rada vyzývá majitele domů, aby o sletu sokolském
ozdobil: domy své prapory. Máme sice v dobré
paměti, kterak předáci hradeckého Sokola chodí
vali o katolických sjezdech po majitelích domů a
přemlouvali je, aby prapory domy své „kleriká
lům“ neozdobovali, ale proto přece přimlouváme
se, aby katolicky smýšlející majitelé domů vyho
věli pozvání méstské rady, řídíce se zásadou
„když ty do mne kamenem, ja do tebe chlebem.“
Ukažme, že taktnost je příznakem katolíka.

Hřbitovy Ponchovské. V přítomnédobě,
kdy veškerá příroda oděna nejlepším svým roucbem,
jest zvlášť pěkný pohled na hřbitovy upravené pe
člivou rukou zkušeného zabradpíka, Jedním z nej
větších břbitovů v okoli Hradeckém jest Pouchovský
hřbitov při kostele av. Pavla, Lonského roku na pod
zim upraveny byly na hřbitově tom nové cesty, jimiž
celý břbitov rozdělen ve vkusná pole, pokrytá stej
nými řadami brobů, jež ozdobeny jsou tisfcerými pe
strými květy. Mnohé hrobky upraveny json přímo
nádherně; zvláště pozornost návštěvníka poutá monu
mentální výstavností i překrásnou ozdobou květinovou
hrobka + Arn. Bradyho, uměleckým závodem J. Ježka
postavený náhrobek rodiny Honke-ovy, nádberně
upravené brobky pp. Plesnivébo, Bitterlicba, rodiny
Exlerovy, Waldekovy, Červenkovy, p. Jaroslava

Červeného a mnoho jivých. — Celkový pobled jeví

vládne ruka zkošenábo odborníka p. J. Vogoara. —
Návštěva hřbitovů Ponchovských zůstává každému
milou npomínkou.

Neplecha. Obyvatelé v Dloubé ulici v Hradci
Králová mívají velmi často to potěšení, býti vyrušena
z nočního odpočinko „zpěvem“ chodců, holdovavších
pozdě do noci sklenici. Řev a hvízdání těchto NDe
přátel slkobolu“ jest tek velké, že by to mrtvého
probudilo, ale po strážci nočního klidu ani slochu.
A tak hoši £ mokré čtvrti tábnou bez překášky dál,
aby svou hlasitou veselostí obšťastoili ulici jinou,

Záložní úvěrní ústav vHradeilKrál.
upozorňuje své pány vkladatele, še není nutno vkladní
kníšky sa účelem připsání pololetních úroků zvláště

předkládati, poněvadě se úrok z košdého vbledu
v koibách ústavu počítá, a dále zárokuje, do kulžky
samé psk příležitostně zanáší. Vklady na kafšky ú
tokují se 4 proc. ode dne vložení do dmevybrání.

Příspěvky mna zřizování vomkov
ských kmihovom Jednotěboboslovcůkrálovéhra
deckých saeleli vdpp.: Josef Bořek s Práčova 3 K,
Jan Kostkan, far. v Pasté Kamenici 2 K. Knihy darovali
vdpp.: Aug. Novák, far. v Dobřenicích, Jan Volánek,
far. v Běstvině, Tomáš Koořil, c. k. prof. v Rychnově.
Vivant seguentes|

Jmenování profesorů na středních
školách. Skutečnýučitel na státní reaice vHradci
Král. Lad. Kredba ustanoven na staroměst. jes.
stát. realce v Praze; skut. učitel téže školy Karel
Kuchař na stát. Čes. realce na Nov. městě v Praze;
zatímní učitel na stát. realce v Hradci Král. Jos.
Kounovský jmenován skuteč. učitelem tamtéž;
blavní učitel na učit. ústavě v Poličce Jos. Norák
ustanoven na stát. gymnasiu v Litomyšli; skut.
učiteli jmenování prozatímní učitelé: Al. Vaňura
z ob. realky v Kostelci n. Orl. pro stát. gymna
siam v Chrudimi; Ant. Doležal z gymnasia v Čá
slavi pro stát. gymnasium v Litomyšli; B. Pokorný
ze stát. realky v Písku pro 8t. gymnas. v N. Brodě;
V. Radouš ze st. gymn. v Kolíně pro st. gymu.
v Král. Dvoře; dr. V. Janda ze et. gymu. na
Smíchově pro st. realku v Pardubicích; R. Pa
zderaík ze st. realky na Novém Městě v Praze
pro st. reálku v Pardubicích; dr. J. Uzel ze at.
realky v Písku pro st. realku v Pardabicích; dr.
J. Vilhelm ze at. gymn. v Příbrami pro st. gymn.
v Čáslavi; dr. S. Nikolau ze st. real. v Praze pro
st. real. v Pardubicích; J. Říha ze et. gymn. ve
Slaném pro st. gymn.v Čáslavi.

Tkalcovské zboží — vlastnívýroba —
firmy Alb. Holý v Hradci Krél. doporučuje se
přízni obecenstva. Na skladé jest zboží dobré,
laciné a vždy v hojném výběru.

Pouť na Zámečku. Vnedělidne25.června
t. r. konala se ve filialním cbrámu Páně sv. Jana
Křt. na Svatojanském Kopci — farnost Novohradecká
— pouť, při kteréž měl dp. P. Alois Jemelka z T. J.
z Hradce Král. slavnostní kázání za obromného úča
stenství lidu. Potom elarnou mši svatou celebroval
vedp. kanovník Frant. Kerner za assistence dp. P.
Al. Jemelky, vidp děkana Antonína Vitvara u ba
plana dp. Al. Calky. Kopec Svatojanský jest velmi
útulným místem, jehož dosud velmi málo všímáno.
S jeho strání obrostlých lesními i ovocnými stromy
rozevírá se úchvatný rozhled na všecky strany. Vně
kolika villách jest tu velmi příjemný letní pobyt.

Oheň. V noci na wobota 24. t. m. vypukl na
Novém Hradci Král. z neznámé dosud příčiny obeň
v domku obaovoíka Rola a zachvátil též i sousedící
domek sklenáře Francka. Škoda je pojištěním kryta.

V hospodyňské škole ve Stěžerách
bude přednášeti dne 2. července p. Ant. Rosan, od
borný učitel rolnické školy v Plzni, o významu a pro
vádění ohlevní kontroly po způsobu dánském.

Slatinné lázmě Velichovky uJosefova
v Čechách do 26. června t. .r. navštívilo 108 lázeň
ských hostí.

Jednota sv. Methoděje ve Vídni
obrala si za úkol starati se o české bohoslužby
a o nábožensko-mravní vzdělání Čechů vídeň
ských. Šlechetný úkol ten může jednota zdárně
řešiti pouze tehdy, když se jí dostane vydatné
podpory. V nedělí dme 9. července 1905 bude se
konati v kostelích diecáse královéhradecké obvyklá
sbírka pro tuto jedmotu. Kdo tedy můžeš, hleď
štědře přispěti k účelu tak dobrému.

Kunětická Hora. Dne20.červnat. r. ko
nala komise ministerstvem vyslaná obhlídku památné
Kanětické Hory na Pardubsku. Nalezeno, že čedič
koočtický nehodí se ne stavby regalační a odporačeno
jednomyslně historickou tato památka v každém ohledu
šetřiti. S potěšením všestranným bylo přijato ujištění
se strany zástupce barona Draschoho, že majitel vel
kostatku omezí lámání kamene na to nejontnější, ba
že je odhodlán jako vřelý ctitel historických památností
během Času na hradě provésti někter: opravy. Tak
snad přece Hora Kanětická nerozpadae se v ssutiny.
To je také přáním všech, kteří aterobylý hrad tento
znají. Na nejvyšším místě bude opět označen jako
dříve bod trisngalační.

Opravy chrámové. Chrám ZvěstováníP,
Marie, v klášteře zvaný, v Pardubicích halí se v nový
čistý úbor a není daleká doba a bude celá budova
zevně i uvnitř ve avó elohově umělecké rekonstrukci
řízením p. architekta Dvořáka úplně hotova. Pak to
bude jeden z nejpěknějších kostelů v Pardubicích.
Nutno to veřejněkonstatovati, že zásluba o tak pěknou
úpravu chrámovou náleží vším prévemkatochetovina
zdejší reólce p. prof. E. Teplémn, který k podniku
tomu dal účionou iniciativu, a který neunavnou a věc
strannoa činností způsobil, še sešlo se na sbírkách
peněžních tolik, aby zásluěná práce jeho korunována
mobla býti zdárným výsledkem. Město Pardubice, fi
nanční sdejší ústavy a přemnozí domácí i vzdálení
příznivci chrámu tohoto svojí šlechetnou munificencí
podporovali ušlechtilou snsbu tu tak, že sašlý a úplně
zchátralý tento stánek Boší mohl oděn býti v roucho
budovy chrámové důstojné. Všem budiž srdečné: Za
plat Bůh! A8 bude úprava i uvnitř scela hotová s
postaveny i velmi pěkné varhany, bude cbrám tento
snova vysvěcen. Doufáme pevně, še to bude na po
čátku nového školního roku, aby tek dům modlitby
pro mládež účelu svému byl konečně odevzdán. —
S potěšením také musíme se tu zmíniti o obnově fili
álního kostela v Pardubičkéch. I tento obrám byl
úploč sašlý a stánku Božímu naprosto nepodobný.
Dnes ale je to roztomilý, pěkný úplně restaurovaný
kostelík. Byl teké, pokad se to dalodělati, o něco
rozšířen. Kdo viděl dříve ty omšené černé zdi, tu
brosnou úprava vnitřní, ten by obnovený kostel v Par
pubičkách sotva posnal, Zvláště krásné jsou ta nové



varbeny, které firmě Šturma v Pordubicích přinášejí
čest. uha o restaurování a úpravu tohoto filiálního
kostela náleží ta p. J. Markalousoví, říd. učiteli v Par
dabiškách, který sa borlivé s vydatné podpory se

strany dachorní správy v Pardubicích postavil si tusa Šiva pomník tab krásný a trvalý. Budié ma také
„naše srdečné: „Z+plať Bůh l“ — A nyní v chatf pu
etímo se do opravy chrámu děkanského. Ten tu ještě
stojí jsko Lazar. Bobdá, še tomu dlouho nebude a

ne se pracovati i na tomto chrámn Páně.
Umělecká výstava v Lázních Běle

hradě blíží se k svému otevření. Dnem 28. Července
počínajíc, pokochojí se návštěvníci pohledem na 408
-díla, ješ vystavoje 69 umělců. Pečlivě sestavený ka
talvg bude dobrým průvodčím po obou patrech místní
školní budovy, v níž bude plné čtyři týdny výstava
umísténa. V jaře jeou pp. V. Březina, A. Kalvoda s
L. Kuba. Jména jejich jsou dostatečnou zárukou, že
=patříme jen práce cenné. Také uspořádání celé vý
stavy provedeno bude za přítomnosti jmenovaných
umělců. S prodejem losů se počalo a do výhry dány

jen originály. Komitét věren heslu Pk smyslpro kraeno a umění. postaral se o několik přednášek.
Zveme všecky omění milovné čtenáře tohoto listu, by
výstavu naši navštívili.

Ze Solnice. 51. květen letošního roku při
nesl mnobým našim „osvětářům“ a „pokrokářům“ vo
liké sklarmání, neboť nejdůst. pan biskup byl i v městě
našem slavně a upřímně uvítán. Ač štvanice několika
známých zkrachovaných veličin zavinila, že sbor ba
ečský se uvítání nesúčastnil, byla Jeho Biek. Milost
srdečně pozdravena u elavobrány místním vdp. dě
kanem Ferd. Blechou, městskou radou se starostou
města p. Al. Hlaváčkem v čele, vys. arozeným p. ba
ronem z Kónigewarterů, patron. komisarem p. Svo
bodou, zástupci přifařených obcí, učitelstvem atd. Po
uvítání jednou školačkou odebral se v průvodu nejd.
pan visitator do fary a odtad do chrámu Páně zbož
ným videm již do posledního místa neplněného. Njdp.
biskop po mši ev. promlavil k lidu jednu ze svých
erdečných, jímavých řečí, jimiž navždy vepsal ae ne
zapomenutelně do srdcí všech, kdož měli příležitost
Jeho Bisk. Milost elyšeti: Pu udílení av. biřmování asi
600 biřmovanců odebral se J. B. Milost do školy, kde
po uvítání p. říd učitelem J. Fóborským jménem uči
telstva a jedním šákem jménem čáků byla zkouška
z náboženství. Leska celé slavnosti dodali i vlotpp.:
Ad. Wunech, c. k. okr. hejtmau a Dr, Jan Pražák,
c. k. okr. škol. inspektor z Rychnova n. K., kteří mezi
v. bířmováním zavítali do našeho města, Co zvláště
na všecky neobyčejně působilo, bylo, že J. B Milost
ráčila ochotně na cestě ze školy aděliti ov. biřmování
jedné mladistvé dívce na smrtelném loži, ač čas už
valně byl pokročil. Celý den byla v městě elavnostní
nálada, která však se změnila v smatný bol při lou
čení se s J. B. Milostí odpoledne, kdy v kostele nejd.
p. biskap svým srdečným spůsobem se s námi roz
loučil. Kéž tato krásná slavnost otevřela nejen oči,
ale i srdce i těm, kdož je dosud před „světlem světa“
a milostí Boží uzavírali. Jebo Bisk. Milosti pak že
hnej a odplať nebeský Pán!

Z Bezděkova u Police m. H. Na Hod
Boží evatodošní 11. června 1906 začaly ve farnosti
Bezděkovské u Police n. M., čítající 1439 duší, av.
Miesie s akončeny 18. Června 1906 na nejev. Trojici B.
posvěcením kříže missionářského s závěrečnon pobož
ností. SY. missie vykonal s velkou ochotou veled. pp.
P. Česlav Přichystal a P. Augastin Strnad ze řádu
kazatelského (Ord. Praed.) £ kláštera Dominikánského
v Praze. Kázaní byla 3 denně, návětěva vždy pře
hojná; poenitentů 1067, počet veliký vzhledem k počtu
obyvatelstva farnosti. Za obětavost převelkou, horli
vost a láska, e kterou podnikli veled. pp. missionáři
av. missie, upřímné „Zaplat Pán Bůhi“

Z Něm. Brodu. Zpěvácký spolek „Jasoň“
pořádá dne 9. července t. r. v parku „Budoucnosti“

Šreckou slevnost s příspěním bratrských jednot v župě
Malátově soustředěných: „Čech a Lech“ z Humpolce,
„Doubrsvana“ z Chotěboře, pěveckého odboru české
Besedy Jihlavské, mnohých jednotlivých pěvců vůkol
ních, dále za epolapůsobení úplné vojenské kapely
z Jindřichova Hradce, řízením kapelníka p. Jana Ze
mana. Sbory póvecké řídí sbormistr „Jasoně“ p. Jos.
Racek. Pořad: Od 10—11 hodin dopoledne koncert
kapely na náměstí. V 1 hodinu společná skouška pě
vecká v zahradě pí. Vodičkové. O 3. bodině uoncert
« parku s následujícím programem: 1. Blodek. Pře
dehra k zpěvobře „V studni“. z. B. Smetana. „Věno“,
mužský sbor. 3. Ziebrer. Velčík z operety „Scbětz
meistr“. 4. Palla. „Národní tance“ v mušském sboru,
pěv. odbor Jihlavský. 5. R. Wagner. Sbor norvéšských
námořníků z opery „Létací Holanďan“. 6. Kabát.

Slovanská lípa“, mužský sbor. 7. Dr. A. Dvořák.
Šměs opery „Šelma sedlák“. 8. Offenbach. Barcarola
a Finale z opery „Hoffmannovy povídky“. 9. Vogel.
„Cikáni“, mužský abor s tenorovým eolem. 10. B. Sme
tana. „Skočná“ z „Prodané nevěsty“. 11. „Na Moravu“,
smíšený sbor od K. Bendla. 12. J. Zeman. „Plesová
kytička“, masarka. 13. Kompit. „Petrklíč“, mužský
abor, odbor Jihlavský. 16. Komgák. „České svuky“,
velká směs. 16. P. Křížkovský. „Dar za láska“, smí

šený sbor. 16. Gounod. Fantasie z Oper „Romeo aJulie“. 17. Bendl. „Svoji k svému“, mužvký sbor. 18.
Lehar. Valčík „On s ona“ s operety „Juxheirat“. 19.
Procházka. „Gavota-Empire“. 20. Sousa. „The Loyal
Legion“, americký pochod. — Kavárnu, trafiku s pro
dejem pohlednic obstará laskavě dámský odbor. —
Vetopné sa osobu 60 bal., studující a dělníci 40 h.
Vstupenky pro kontrola buďtež znatelně noseny. Čistý
výnos věnován bude na vnitřní zařízení „Sokolovny“
s „Badoucnoati“, proto dobročinnost se nikterak ne
obmezuje. Za nepříznivého počasí koncert pořádá se
+ divadle se vstapným sa osoba 1 K 40 bh.

Na vmitřní úpravu a výzdobu ke
stela sv. Mikuláše v Jaroměři darovali
vdpp.: J. Řehák, děkan v Opočně 20 K, J. Váňa, farář
vBobárně 20 K, J. Hladký, katecheta v Jaroměři 10
K a V. Blašek, katecheta v Poličce 3 K.

Z Míčeva mwBomeova. Opatrnosti nikdy
mesbývá, Tak praví nám staré české osvědčené pří
eloví. Vážnost a pádnost jeho objevila se a 2cels pf=

trnou byla u našeho p. faráře na Míčově p. Fraat.
Opřátky právě v minalých dnech, Zmíněný dachovví
správce v blahé předtuše, že úpravu kongruy skuteč
ně dostane se do žádoucích kolejí, aby svému doss
vádnímo atrádéní ulevil, a též něco z tučných stolů
lidí ve stejným vzděláním, a po případě i menším,
s čehoš ničeho si dopřáti nemůže, okuwil, počal si
sařizovati chov králíků, Náš milý dachovní pastýř při
vší své horlivosti ( v tomto směru vynaložil svoji
energii, by se mu chov skutečné zdařil. Několikráte
sa den chodil se dívati na své miláčky a je ob Čas
již obtěžkávsl, zda vbrsku již mobly by padnouti
jejich životy za oběť. Při takovéto jedné králičí ob
cbůzce s denní visitaci pozual, že čím více se vybo
vuje stranám, vlastně straně učkteré a čím více se bý
čká s jí uadrž.je, jak s tou koograou ae děje, že
tím většíbo uevděku se človék dožije. Jeden totiž ten
malý ferina vo savélásce sa dobrodiní a slažbu jema
prokozovavou našebo p. faráře notně kousl, Ihned
v zápětí počal prst otékati a bylo veliké nebezpečí,
by se nedostavila otrava krve, Jen úsilovué práci a
péči p. lékaře z Pracbovic mejí naši osadaíci co dě
kovati, že náš vroucně milovaný a horlivý pastýř při
životě a zdraví byl zachován. Přejeme uašema milé
mu pastýři bojné zdraví, by dloohá léta mezi námi
blahodárně působíl a nemálo téšíme ee z jeho brzkého
uzdravení.

Průmyslové mnscnm císaře a krále
Františka Josefa I. pro východní Čechy
v Chrudimi. Od 25. června do 9. července 1905
ve velkém sále barokové bodovy maosejní výstava ori
ginálů uměleckých a oměleckc-průmyslových předmětů
2 majetku korporací a občanstva chradimského, Vstap
bezplatný v ueděli a avátky od 9—12 hod. dopol. a
od 2—6ó bod. odpol., ve všední dpy od 9—12 hod.
dopol. a od 1—ó hod. odpol. :

NaJnbilejmí vyšší reálce v Kostelei
m. Orl. konsti se bude zápis a přijímací zkoušky
žáků hlásících se do ]. třídy dne 17. července t. r.
od 8—10 hoa. v řiditelně ústavu. Zápis žáků přichá
zejících ze škol měšťanských aneb « jiných škol střed
ních konsti se bude dne 14. září od 8—10 hod. Bližší
zprávy lze si vyžádati u řiditeletví ústava.

Různé zprávy.
Tisíciletá památka založení staro

bylé Budče. Zemská Jednota katolickéhodacho
venstva pro království České oslaví tisíciletou památku
založení starobylé Budče dne 5. července 1905 v den
apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methoděje. Pořad
slavnosti: Slavné služby Boží na Badči sloužiti bude
o 10. hodině dopolední J. M. njdp. děkan vždy věrné
metropolitní kapitoly Pražské Dr. František Krásl,
světící biskup. Slavnostní kázání po mši sv. bude
míti vldp. Dr. Cyrill Stojan, zemský a říšský poslanec,
farář v Dražovicích ne Moravě. Spojení drahou Pražeko
Dochoovskou do Kovár a Kralapsko-Kladenskou do
Zákolan velmi výhodné, Přihlášky ku společnému
oběda A 2 K příjímá děkanský úřad v Kovárech, pp.
Zákolany, do 2. července t. r.

Spolek pro blaho epileptiků « krá
Jovství Českémnedávno vystoupil na veřejnost. Osud
nešťastníků etižených padoucí nemocí je věru trpký.
Společnost k jich osudn chovala se dosud velmi mra
zivě. Málokdo je politoval, většina se jich bojí a
zdvořile nebo nezdvořile se jim vyhýbá a pomocné
raky nepodal dosud nikdo. Než jen vzhledem k ušlech
tilým citům, ješ v duši každého člověka zasazeny
jsou, ale i vzhledem ku hmotným zájmům a bezpeč
nosti společenské — každý epileptik nosí v sobě ne
bezpečí pro sebe i pro společnost — musí celá spo
lečnost bez obledu ns rozdíly národnostní, náboženské,
politické, společenských tříd vítati a podporovati
ušlechtilou enahu, etarati se o blaho nešťastných epi
leptiků. Předeedkyní jest J. J. paní kněžna Kristina
Marie ze Schwarzenberků, Konstitaovaný výbor zve
každébo, kdo soucit v duši má a potěšení ze šlechat
ného konání, aby se stal buď členem apolku a pří
spěvkem od 2 K počínaje neb darem přispěl na pomoc
bídě odetrkávaných nešťastných. Příspěvky přijímá po
kladník pan Jan Votraba v Praze, Spálená ulice 24.

Právo jazyka českého ve Vídnia
v Dol. Rakousích aspoň částečně uznáno odpovědí
ministra obchodu, který prohlásil, že peníze a jiné
sásilky s Českými adresami maosejí se na poštách ve
Vídni i v celých Dol. Rakousích bez námitky přijí
mati. Pouze při poštovních poukázkách a složních li
stech pro poštovní spořitelnu určených musí se prý
z důvodů kontroly peněžitý obnos udati v jazyku né
meckém. Ve Vídni přece tedy uznali, že právě nyní
není výbodné drášditi Čechy nepřijímáním čes, pouká
zek a zásilek,

Matka šesti kměší. Dne 23. t. m. ze
mřela v Brně u nejstaršího svého syna Dr. Frt.
Kolíska, kons. rady a faráře na dómě, pí Marianna
Kolísková v 72. roce věku svého. V malé cba
loupce v Protivanově na Mor. vychovala 6 synů,
kteří jsou všichni kněžími. Při prvotinách nej
mladšího ayna r. 1898 vyznamenána byla blaho

přejným telegramem císařovým a letos o velikonocích poslal jí papež stříbrnou medaili. Pocho
vána syny svými v Protivanově.

Starost o židy projevilei poslaneckásně
movna ve Vídni, když 26. t. m. přijala pilný návrh
soc. demokratického poslance žida Daezyňského, aby
Rekousko poskytlo roským uprchlíkům útočiště. Ruští
uprchlíci jsou nyní buď vojenskými sběby, povětšině
to židé, a psk političtí provinilci, náležející ruské
rovoloční straně židovské s socislně demokratické,

Z ochrany takovýchto živlů věru může jednou Re
kousku vsniknonti mnobá starost.

Střelba proti mrakům pokládánabyle
do nedávna za výkon pověrečný, ale v poslední době
ozývají so vědy Častěji hlasové, kteří tvrdí, že střelbou
se zvláštních bmoždířů, k účelu tomu sestrojených,
|ze mračna rosptýliti a zsmeziti zejména tvoření krap
a tím ovšem také krupobití. K hmoždířům těm jsou
totiž připevněny kornoutovité kovové nádoby, z nichž
se výstřelem vyráží do výšin proud vzduchu, jehož
síla je tak značná, že asmrcaje i ptáky a v mračnech
obyčejně klidných nastává vítr a proudění. Mračna
ze krátko ae rozptylají nabo ještě dříve, než se utvoří
kroupy, sprchne deštík, ale trvání jeho bývá prý
krátké, a takó blýskání po takové střelbě záby pře
stává. Prvé pokusy e takovými hmoždíři byly konány
r. 1896 ve Slovenské Bystřici, a od tá doby zřízeno
bylo v Uhrách, Dol. Rakousích, Seyrsko a v sever.
Italii více než tisíc střílen proti mračnům, a vědečtí
odborníci věnují zařízení tomu nemalou pozornost.
Zvonění na mračna jest však nesmyslnou pověrou.
(Noviny mládeže).

Ku zdravotnímu desateru. Ochranný
spolek proti taberkalose v Čechách vydal pěkné kolo
rované nástěnné obrazy se zdravotním desaterem a
rozeslal je po školách, aby tam ns vhodném místě
byly vyvěšeny. Jsou na nich mnohé moudré výstražné
pokyny v boji proti taberkolose pro naše žactvo, ale
my tam jedné velmi vážné výstrahy v tomto směra
s bolestí postrádáme a tou jest: Žáci nekuřte! Nemů
žeme nikterak pochopiti, proč tohle žactva nebylo
s důrazem připomenuto. Jest jisto, že veliká část
žactva našeho od nejnižších tříd počínajíc při každé
vhodné příležitosti okouší tohoto zapovězeného ovoce.
To platí zvláště o žactva v našich městech. Tak bylo
zjištěno, že mezi 65 žáky ve třetí třídě obecné školy
pstitřídní, tedy mezi dětmi Sletými, bylo pouze 8 žáků

sud nokouřivěích. Ostatní všichni se přiznali, že
ouří anebo že kouřili. Což teprv ve vyšších třídách!

A to přece jest nesporno, že tabák organismus lidský,
zvláště dětský proti baccilům tuberkulosním neposi
laje. Proč tedy i tento důležitý moment nebyl v dot
čenáémdesateru náležitě vyznačen? Bylo by to jisté
na mnohého mladého kuřáka dobře účinkovalo. V tom
ohleda by nejúčinněji ovšem působilo, kdyby naše
zákonodárné sbory samy kuřáctví mládeže konečně
si všimly a zhoubnému tomuto aportu rázem konec
učinily. Škola svojí omezenou disciplinou je vůči to
muto zlozvyku úplně malomocnou. K tomu bychom si
dovolili ještě něco málo podotknouti. Se všech stran
dnes slyšíme, že tu i tam obecní výbor, zdravotní
komise vydala zákaz nositi vlečky. To by konečně
mělo se státi ze stanoviska zdravotního vesměs všade.
Je-li prach pouliční plný nakažlivých baccilů, ať se
tedy učiní přítrž modě zdraví a na prvním místě
plíce lidské ohrožující. Jinak dovolávati se nějaké
šetrnosti u lidí nerozamných a zůstává bezvýsledné.
Konečně rozumným rodičům radíme, aby svým dětem
dávali požívati hojnost ovoce všeho drahu. Požívání
ovoce sílí organismns lidský, čistí krev a utužuje
kosti. Nadto pak lidé pojídající ovoce, nejeví náklon
nost ku zhoubným nápojům alkoholickým a o to třeba
u nedospělé mládeže zvláště dbáti, má-li býti otužilá
proti taberkalose,

Sluneční úpal. Kdo se chce za horkých
daů úpala úchrániti, ať se před prací řádně nasnidá,
ale ať nepije na lačný žaludek žádných líhovin a ko
řalku vůbec ne. Onemocnělého donesme na chladné
místo, rozepněme mu všechen tísnící oděv, na hlavu
mo přikládejme chladivé obklady a otírejme ma nohy
studenou vodou. Dejme mu i píti čerstvé vody.

Vzdělání dívek směrynejrůznějšímiumož
oje Ústav braběte Póttinga v Olomouci, který do
končil letos první desítiletí svého trvání, za který čas
nasbíral vzácných zkašeností u výchově dívčí a za
kterou dobu daleko přes 2000 dívek různými jebo
prošlo školami. Ústav obsahuje školu literní, vyšší
dívčí, dvouletou obchodní, průmyslovou, kochařeko
hospodářskou, jazykovou a hudební. Kdo chceš a můžeš
své dceři dopřáti dalšího vzdělání přes školu povin
nou, dopiš ústavu o prospekty a podmínky přijímací.

Laciné budovy školní. Vúřednímlistu
c. k. okres. hejtmanství královéhradeckého doporačaje
se obcím na uvarování se přetížení školními stavbami
přenosné školní pavilony atd., zřízené firmou Christoph
« Unmack v Bunzendorfa u Friedlanda v Čechách.
Stavby takové jsou trvanlivé, vyhovojí všem zdravot
ním předpisům, vzdorají vlivům povětrnosti, v zimě
dají se snadno vytápěti, též rozkládati, přenášeti, a

mohou býti v nejkratší době postaveny 8 po té bezevší škody ihned upotřebeny. Školních pavillonů,
jež teprv v posledních dvou letech se zřizují, upotře
buje se v Rakouska, Německu, Švýcarsku a Dánsku
již asi pro 250 tříd. Obce mobly by tedy těchto
staveb použiti, když se jedná o nutné rozšíření školy,
tělocvičny, bytů pro učitele, dětských útulen, pokra
čovacích škol, kostelů a pod. nebo když se naskytnoa
náhlé případy nouze (neštěstí požára atd). Samo mi
nisterstvo vnitra poznamenává, že podobný pavillon,
— který, když by ho později k účelům školy potřebí
nebylo, k jiným účelům obecním by sloužiti mohl —
pro jednotřídní škola dá se poříditi za 7000 K i 8 po
stavením a montáží, tak že jej lze v několika málo
týdnech zříditi, a že při řádném udržování pavillon
takový sloužiti by mohl k účelům svým na dobu se
60 roků,

Rostliny husyzežravé. U nás v Čechách
na četných místech vyskytují se zvláštní rostliny,
které lapají hmyz a jím se také částečně živí. Jest to
zvláště tak zvaná rosnatka čili rosnička (Drosera). Má
spodní lísty opatřené neečetnými štětinkami, které
zase mají na konci jakési bradavičky. Listy ty jsou
načervenalé, kterášto barva je lákadlem pro hmyz.
Jakmile sedne zvábený bmyz na domoělý květ, který
jest vlastně lapacím listem, sevře se zvláštní tento
list, ozavře do sebe hmyz, štětičky vypustí žlutou te
kutino, která lapený bmyz učiní pro rostlinu stravi
telným. Rosnatka na Hradecku a Pardubska přichází
dosti hojně. Na Kunětické Hofe byla hojná, ale usta
vičným hubením vymisels. Zato se vyskytuje u Vysoké
nad Labem. V Italii ji drabdy močili v lihu a při



pravovali z ní různé likéry a prodávali pod jménem
rosoglia do světa. Odtad povetala naše rosolka. Vedle
rosničky přichází u nás bmyzožravábublinatka (Utri
colarie). Roste ve vodě a má dlouhá šlahounovitá
vlákna rozprostřená pod vodou. Na těchto vlákaech
jsou zvláštní lapačky na bmyz mající podobu vodních
bublinek. Do těchto zabloudivší hmyz, ba i nejmenší
rybí potěr rostlinou bývají pohlceny a ta z nich po
třebnou výživnou látku vystřebává. Podobně činí náš
podbílek čili babí zub (Lathraea). Oto.

Pařiš-Berlín. Společnávýprava, kteroupo
vede p. Jaroslav Karásek, c. k. učitel tělocviko v Brně,
do Paříže, Lůttichu, Bruselu, Amsterodamu, Norderney,
Helgolando, Hambuarka, Berlína a Drážďan, jest již
zajištěna. Vyjede ve z Prahy 18, července V obnosn
395 K jest obsaženo jízdné, byt a atrava v předních
hotelích a vstupné a sice na celé cestě až zpět do
Prahy. S týmž zaopatřením pouze do Lůttích: a

a Jízdním listkem odtud zpět až do Praby pouze 265orun.

Krvavé bouře v Loděl, prům.městěrue.
Polska, nabyly v posledních dnech obrovských roz
měrů. Na 60.000 dělníků měří se tu v boji e několika
tisíci vojska. Dělníci bojojí za oarikádami, střílejí
z oken, se střech, vrbají se proti vojsku i a noži,
dýkami, pumami a po jejich boku i ženy; ovšem
že vojsko nelení, takže počet zabitých a raněných jest
několik set. A příčiny těchto bonří nejlépe osvětleny
na nedávné schůzí mistrů a dělníků. D-lníci si na
říkají, že tovární mistři json většinou Němci, že mno
zí 2 nich v hrubosti své zacházejí s dělníky bůře než
s bovadem. Dělnictvo vyssávají na každém kroku.
Mistr vyčene dělníka, kdy se mo zlíbí. Za nejmenší
provinění ukládají se pokuty; dělník mosí mistrovi
sloužit kdykoliv v továrně i mímo ni. Mnobo dělníků
jen z osočení mistrů bývá trestáno. Ještě hůře to je
v továrnách, kde pracají dělnice. Hrozbumi, penězi,
násilím, sliby svedena dosud každá dělnice; musí
sloužit za předmět choatky továrníkovi a jebo synkům,
jimž mistři musí vybírat lepší zboží, s mistrům aa
mým, ale i všem jejich pomocníkům a všem slabům
továrním. Mravví stav dělnic jest tu děsný. Nedivno
proto, že z takové roztrpečnosti došlo k dnešní
revoluci v Lodži, zvlášť když tu i židé se social. de
mokraty připravili půda. Právě | židovětí dělníci
nejlépe se ozbrojili proti vojsku a také v židovské
čtvrti postaveno bylo nejvíce barikád. Lid tak roz
bouřen, že oedbá ani stava obležení, který snad mě
stem prohlášen.

Pěstování růží stalo ae už mnobýmpří
jemnov zábavou. Úředník, rolník, obchodník, řemeslník
i prostý dělník leckdes s láskou ošetřují královnu
květin, růži. Kde jen kousek vhodného místa mají,
neměli by zapomínati na růži, vždyť řádně pěstěný
keř růžový, obalený množstvím růží barvy bílé, žloté,
červené atd., upoutá každého. A zvlášť mládeží naší
věra posloužilo by velmi, kdyby více naváděna byla
k pěstování růží. Při ošetřování svých miláčků od
vrátí se leckterá mladá daše od všelijaké rozpustiloati,
zjemní a zvykne ušlechtilé zábavě, Jak tradně pů
sobí zabrada rolníkova, v které mimo ovocné stromy
není koutku pro nějakou okrasu | Což pak těžce pra
cojící rolník nebo řemeslník nemohl by si zvlášť po
řáti nějaké radosti povznášející, či snad určen jen

ku dření? Věru mnohý sám ai život jen ztrpčaje, ač
se mu kolem srovna bemží radostí nevinných. Ozdobte
zahrádky své růžemi a shledáte, že okolí příbytku va
šeho ae rozjasní a že i vás bade domov více těšit.
A nyní tak snadno lze si ekvostné růže vypěstovat.
Pěkný šípek si zaopatřite z pole nebo lesa a rouby
nebo očka i z těch nejjemnějších růží vám také lec
kdos ochotně daraje. — Po prvním odkvětu růží,
v červnu a Červenci — odstraníme veškeré opadané
květy. U čajovek uřízne se opadaný květ se stopkoa
krátkou, u jiných prospívá řez delší. Větvičky, které
v koruně zůstaly slabé, bez květů, vyřízneme, ač
není-li koruna příliš řídká. Divoké výhonky vyřízneme
úplně, nepotřebujeme-li jich na místě větviček poško
zených. Hojným zaléváním za suchého počasí donu
tíme růže k rychlejšímu vzrůstu. Růžím velmi pro
spívá močůvka. Tou zalóváme za deštivého počasí, nebo
i za suchého, když zalejeme nejdříve močůvkou a bned
na to vodou. Pozor dáme i na bousenky a pak na rez
růžový, který se objevoje na wpodiné listů, na vět
vičkách v podobě žlutavých teček. Napadené části
nejlépe ibned epáliti. Tahé se objevuje na listech a
větvičkách plíseň růžová, jakoby ony části byly po.
eypány moukou; i tu nakažené části nejlépe epálití,

Pro domáenost. Hovězípečeněsekaná.
Půl kg hovězího a půl kg vepřového masa se umele,
čtyry Červené kůrčičky zbavené žemličky ne v mléce
namočí a vymačkají, na kastrol se dá asi jako slepičí
vojce kousek nového máslu, namočené žemličky se tam
vloži a tak dlouho ae tím míchá, až Se z toho udělá
tabá kaše, která se necbá vystydnout. Po té přidá se
k ní to sekané maso, dvů vejce a dva žloutzy, dvě
v másle utřené sardelky, malinko tlučeného pepře a
aekané citronové kůry, dle chuti soli a míchá se pak
hmota tak dlouho, až je stejnoměrná. Nyní se pomaže
prkénko bílkem, hmota se rozválí na stotina silnou
plochu; tři na tvrdo vařená vejce se rozkrájejí nu

pane po délca vloží se na maso, které se ještě poJade na větší nudle nakrájeným vařeným uzeným
jazykem a na nadle krájenými kywelými okurkami.
Pak se maso sbalí jako závin — jest lepší, když jest
delší a slabší — pomaže bílkem, vloží na pekáč na
pomaštěný papír, poklade se kousky másla a peče
v troubě jednu hodina; mezi pečením polévá se ho
vězí polévkc.u. Studená tato pečeně ae rozkrájí na
pěkné dílky, okrášlí nepikem A kyselými okorkami.
V létě jest to dobrá večeře i předjídlo. — Uzený
jazyk jako předkrm. Vařenýnzený jazyk se roz
krájí na přkné kronžky a připraví se následující po
mazánka: Čtvrt kg pečeného telecího masa se jemně
useká ueb umele, přidá se k něma 12 dkg nového
másla, 3 v másle ulřené sardelky, 4 vařené žloutky a
tře na to, až je to stejnoměrné, Nyní se tím pomažou
koláčky jazykové, do prostfed se dá jedno kapara,
okrášlí se to aapikem a kolem mísy se dají citronová
koláčky, kousky kadeřavé petružele. Jest to v létě
dobré předjídlo.

Upozornění. K dnešnímu celému nákladu
„Obnovy“ přiložen prospekt odborného časopisu „Čs
skoslovanských letopisů musejních.“ Časvpis ten dopo
rnčujeme s připomenutím, že zasílán jest toliko před
platitelům aneb přihlášeným odběratelům.

(Zasláno.
Veledůstojnému duchovenstvu

diecése Královéhradecké!
Aby nám bylo možno heslo nezapomenatelnéh:

biskopa vlastence: „List proti lista — kniba proti
knize —*“prakticky prováděti, zakládá Jednota bubo
slovců královéhraderkých každoročně v veadách ná
božensko neb náredaod ohrožených knihovny, dobře
vědouc, jak může působiti dobrá kniba v lidu Počet
založených kuiboven letošního roku dospěl 80 n do
sud ještě přicházejí prosby a žádosti za nové kni
bovny a za výměnu dříve založených. Ktomu je třeba
peněz. Bohoslovci sami upisují značné částky — ale
to vše nestačí. Proto obracíme we na dobročinnost ve
ledůstojného duchovenstva diecósního = nejuctivější
prosbou, by i letos neráčilo na blahodárné působení
knihoven venkovských zapomenouti a Inskavě je na
dále podporovalo. Předemjiž pevnědoufajíce, že prosly
naše oslyšány nebudou, děkujeme co uejerdečuějr za
vše, čím uám bade přispěno a voláme jménem zachrá
něných dobrou četbou urdečné: Zaplať Pán Bůh!

Za odbor pro venkovské knihovny Jednoty
bohoslovců královéhradeckých:

Antonín Doležal, Alols Dolák,
t. č. jednatel. t. č. předseda.

(Zasláno)
Dachovenstvo vikariátu Kosteleckého- n. O.,

shromážděné na konferenci 7. června t. r., ueneslo se
uveřejniti jednohblasný protest proti nedůstojnémo, ne
katolickému psaní Bílého Prapora zvláště o úctě bl.
Rodičky Boží, Nejev. Svátosti Oltářní a vyslovuje obdiv,
že může list ten nésti na svém dtítě „časopise kato
lické intelligenca“.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 24.června 1006 1

hl pšenineK14:90—1560,HitaK 12:20—1270, ječmo
ne K 1080—11'10, ovsa K 8-20—8 50, prosa K 18-10
—00'00, rikve K 20'00N—00'00, hrachu K 2600
00:00, čočky K 34'00-00 00,jaha! K 27 00—00:00, krap K
20 00—00 00, bramborů K 6:00—000, —jetelového
semene červeného K 00:'00—00'00, jetelového semens
bílého K 00:00—00 00,, růžáku K 00:00—00:00, máku
K 33-00—34-00,Iněného semene K 1860..0000 1
kg žitných otrab k 14:40—00 00, 100 kg pšen. otrub
K 14*00——0000, © kg másla K 260—000, 1 kg sádla
vepřového K 1*92—0'00, 1 kg tvarohu K 0 36—00'00,
1 vejce K 0'05—0*00, 1 k opa zelí 00"00—00:00, 1 kopa
petržele K 00'00—00'00, 1 kopa salátu K 0 60—120,
1 hl cibale K 1800—20'00, 1 kopa drob. zeleniny %
1:00—300, 1 pytel mrkve K 000—000, 1 g cereln
00 00—0 0, 1kopa okurek 12:00—14:00,1 bl jablek 00:00
—0000. — Na týdenní obilní trb v Hradci Králové
dne 24. měs. června 3906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 145, žita 114, ječmene 1", oven
141, prusa —, vikve 0, brachu —, čočky —,
máku 1, jahel 18, krap —, jetelového semínka 0,
lněného semene 0. 3%.)Zeleniny: petržele — kop
kapasty — kop, cibule 25 hl. drobné zeleniny
350 kop, mrkve 00 pytlů, okarek 12 kop. brambor
56 hl, salátu 850 kop. 3) Ovoce: jablek — hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 1 kus, podavinčat 370
kusů, kůzlat — kusů.

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu dne 5. července 1905, o 2. hod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 400—1. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jeduutel

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a t. d.7Vide o
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se. vše franco.

Ohloubou každé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při připravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohybětl. —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličky se jménem -Kathrelner< a nikdy
nekupujte zboži otevřené (vyvážené).

W)IJÍ

Dub

pM= —— - S

Bóbm. Ic 0*

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod tezbářský

Josefa Soudila
v Hradce! Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

K bustiským dnům
odporučujeme našim čtenářům tyto spisy:

Husitství a protestant
Ství. Cena8 hal.

Oslava Husova. (ena8m

Husitství a svoboda.
. . Cena 8 hal

Husité jindy a nyní.
v Cena 24 hal.

Ceské náboženství.
v Gena 16 hal.

Ceská konfesse. (en2 1.
Podotýkáme, že tyto spisy jsou zpracovány

na základě nejspoleblivějších pramenů v prardě
vědecky u že tudíž mají cenu trvalou. Při hro
madných objednávkách větší sleva!

Objednávky vyřídí

administrace »Česových Úrah«
v Hradei Králové.

6
Lehkou"8
fe | čistěviněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny
V. J. Špalek

v Hradoi Králové.
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Páni i dámy všech stavů
mohou všade

= vedlejší výdělek 33
až K 300'-— měsíčně dosíci, zastupitelstvím, pí
nemnými i ručnítni pracemi, psaním a výkazem

adres atd.

Bližší pod„U 46“ adělí KAREL WÓRFEL,
orimberk, Austrasse 76.

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“ZLE

obdíděr
rozhodný katolík, vysloužilý vojín, ve Hoch hosi vřij ka 42letá,| podářských pracích úplně obeznalý, v korrespon

ěměinyznalé, osamělé A ooaae dobré p denci a hospodářskémúčetnictví dobřeobeznalý,
chařka i ve vší domácí práci obeznalá. Nehledí

ua plat, jako na stálé a tiché místo. prosí uctivě 0 přiměřené zaměstnání.
Ct. nabídky pod značkou „Spokojený domov“ do . Zastával by třebas rnísto šafáře, bajného, nebo by

administrace t. | přijal ve větších domech místo správce domuýsdo
movníka a pod. — Své povinoosti bude plniti

věrné a svědomitě. .

Z

Bližší laskavé dotazy zodpoví ochotoě administrace

Josef Sturma, a
stavitel varhan a harmonií„ea || ROČÁPY.0
doporučuje se veledůstojnémuduchovenstvu a al. patro- TSnátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících. Doporučuji velectěným pp. majitelům koníje aj ; svůj velký sklad nových a málo ojetých ko
Dále dovoluje si uposorniti na svůj sklad všech soustav, jako: elegantní landauery,

plan a planin. polokrytéfaetony,laetony bez střechy,
Rozpočtyzdarmaafranko. Nejvyššívyznamna výstavách. kučirky, gigy, bryčky na pérách | bez

ér, pro pp. lékaře jednospřežní, polokryté ko
árky 8 oddělávacími kozlíky.

— Velký výběr nových i málo opotřebovanýchcelo- i poloplatovanych angl. chomoutových, jakož
i náprsníchpostrojů na koně; jezdecké ná'

' činí, jednotlivá sedla a velký sklad přikrývek
Ť 9 Jj nu koně za ceny tovární. Takékupuji ojeté ko

j čáry, postroje na koně, jakož i celé ekypáže za
, hotové.

(J. Sylvaterův synovec. ná

stupce) ab“ Jindř, Balzarodborný uměleckýzávod V JOSEFOVĚ.

(Též mám na skladě jednospřežní, zánovní valník

malbuokenkostelních|“
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. -9 , nejjemnější jakost, výtečná aroma.
novéblížeMaléhonáměstí,dříve Ka va jjemněj 5 Ýkg.

řes 60 roků M

P Spod houbím)doporučuje ee l Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

ku dodání oken chrámových| Surová: "SN K - Pražená:
od nejjednoduššího aš k boha- | Bourbon,jemná . . 1%—| Perlová, jemná . . 16—
tému figuralnímu provedení a| JSmaica,velejemná. 13:50| Liberia, obrovská . 16—> o. Saemanic,zvl. chut. 13— .

d swe 1 8e šeleznými ramy, st- Ouatemala, velejem. 14-20 Směsi:
S tčmi vsasením. Zlatá Java, velejem. 14- Kavárenské, velej. . 36-75

Portorico, spec. Piz. 16-—| Pařížská, specialita. 1776
Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná | Ceylon, výtečná . . 17-- | Pražská, výtečná —.19-70

J poj rada bezplatně, bezevší závaznost! | Menados, specialita. 17— Čaj, jak příbal40,60,50 h.
=: ku definitivní objeduávce. i

Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.“jj | Fr. J elínek 9 Slatiňany.
Založeno roku 1836. Zkuste! | Přímýdovoza velkopražírna. Posuďte!

-= Y < v av „U Hi . „K . gR U =ARVAVV VVVK
O GOG0G0009646980480904040964040:

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 nábytku atd.

: Army ————

v Praze, Václavskénáměstí č, 32.
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V kmužovné Úbnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázky ze smíšené osady. ŘadaIL
Napsal

Fr. Mimra. Čenax K 20b. (Řada I. „Obrázků xe smíšené
osady“ dosud na skladě po 86 h.)

Duch Obnovy, **P*“Fóreri Brroyeh.Gen

Kříže a kalichy. "víkí FanmrdBeran
Cena 2 K

biskupa královéhra
Jana Leopolda Haye, ičkého,„Zpráva
o vleitací far kraje chrudimského'“, jižjakokrá
lorský komisař r. 178 k rozkazu císaře Josefa II. vyko
nal. PodáváDr. Vácsl. Řezníček. Cena 80 h.

biskupa královéhra
Jana Leopolda Haye, dskéno„Zpráva
© visltaci kraje čáslavského““, již r. 1783k roz
kazu císařo Josefa JI vykonal. Podává Dr. Vácel. Řezní
Šek. Cena 80 h.

Královéhradecké vzpomínky 5,2%znička. Cena 1-40 K.
V tisku: —

Karel IV. jako křesťan a vla

stenec. PíšeJiříSahula,

První výroba

| věžnich

hodin
v Čáslavi

Chemické
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACH,
ba Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

/

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

bradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

Y plochých arších pří odebírce nej
méně 60 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

N

Cena knihkupecká:
brožovaný- -< 4. 42h
vázaný v poloplátné ©. . . . 58h
vázaný v celoplátné —.. . . 68h
vázaný v celoplátně se zlacenýmkřížkem. . . . .... 74h
vydání na velinovém papíře vá

ec v kůži se zlacenýmem aořízkou. . . . K180

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

" biskupemDr.J.Doubravou"a

soluwálemno *
A MmaAŤíÍízemo.

(Vis Ordin. liet čhe. 1. r 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /——



Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

© s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupite ©
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradci Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky volocipedů stále na skladě.KKK
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 joho třeba ke správě do
mácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola vytknutému
účelu vyhovovala, musí míti v zásadé povahu internátu,
kdež vykonávají se vedle theoretického učení veškeré
práce v domácnosti a hospodářství obvyklé. Theoretická

osnova učebná obsabaje: mravouku, jazyk český, počty,nauku o vychování, chov zvířat hospodářských, mlékařetví,
domácí hospodářství, přírodopis a přírodozpyt, země- a

dějepis, sdravovědu, zpěv. Praktická cvičení provádějí seve všem, co 8 domácností souvisí: vaření, uklízení, praní
a žehlení, ženské ruční práce atd.

Nový 19. školní rok počne dne 18. září 1905.

Přihlášky chovanekpřijímají ce stále. Za celé zaopatření platí se měsíčně 40 K, školného60 K za rok,
Veškeré bližší vysvětlení ochotně zašle ředi

teletví školy.
M. Trachtová,

ředitelka.
H. Nrdimko,

předseda kuratoria.————
KURS

ku vzdělání pěstounek
pro školy mateřské -38

v Hradoi Králové
otevřen bude

v pensionátě císaře Františka Josefa |.
počátkem školního roku 1905—6, přihlásí-li se
určitý počet žákyň.

Zápis koná se 13. září 1905 v 8 hodin ráno;
přijímací zkoušky počnou 14. září o 8 hodině.

Žadatelky nechť při zápisu předloží:
1. křestní list;
2. propouštěcí vysvědčení;
3. vysvědčení o tělesné způsobilosti od dředního

lékaře;
4. nechodila-li žadatelka v tomto roce do školy,

Mimo to piedloží vlastnoruční ukázky z kra
opisu, kreslení a ženské roční práce,

Doporačoje se P, T. důstojnémn duchovenstva ka
provedeníveškerých prací řezbářských

sochařsko-řezbářský atelier

Ondřeje Muniaka,
absolventa c. k. školy prům. v Zakopaném
i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni

ERADEC KRÁLOVÉ, číslo 368 v „Pětidomí“.
Pp. malířům, pozlacovačům atd. dodává

práce k polychromií a zlacení.
Vsory, rozpočty i veškeré dotazy rychle a zdarma

se vyřizují.
Obsluha solidní, ceny velmi mírné. — Platební

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámakých a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze

obdržeti poztře zboží 30 mt., obsabujícíkaždůrůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukéuka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koruo 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

SRUVAZVAK«OIAle)(SSS) (99 S O0
pe > 3)Ň(G AMXSe

Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

OMG“české i jinojasyčné "jj

kěožkaí| mé stále na skladě a může okaměl.č
a » dodati
C4mz3 královéhradecké

v
A) | Aniikvariač. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopismic umě
leckých, místních a s bojiště. —
Koupé anfikvarních knih jednot
lávých i celých knihoven. — Výměnu
knih. — Literatura cestovní, prů

Z poctrí a antikvariát (VA

BDU HALO

3(Rvodce, mapy. “ >
Modlitební knihy ve skvostných =

vasbách sa ceny levné. oD
(6) Soznamyknih a první sešity vycháze- |)

: jících děl na ukázku zdarma. Ae
WEP“Denní prodej novin. iy NYa

9
575903A ÝATAN čMO

Krásný
Vparteru

3 velké pokoje, kuchyň jasná, předpokoj
s balkonem, příslušenství, pod jedním uza

vřením; lázeň v domě.

Eliščino nábřeží č. 322.

|

|

N

SLAVIA,
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODAMI 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
49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,,
NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ .

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 109,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 31865.380:80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159-57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER. ŘIDITELSTYO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LVOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.. BANKA SLAVIA PRAHA./
Veledůstojnému

duchovensávu!

Kar. Světlé,Jan olaněk, „2,544
Konviktské ul., paslř spe
eielně na kostelní máčsní dovolnie
a: doporučiti svůj hojně zásobený

ba | klad ve vlastní dílně ručně praco
a vamých kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pstenky, nádobc at d., všev přesném slohu církovním. Staré
: předměty znovu opravuje v původní

slatí a stříbří. Na pož hotové

Praha-l, al.

veškeré výrobky a s ručím. Největší výroba a

dané prosovaná vý
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

ZUZIIMUZULUDCHARUUIHONIUKNNE:

TNEKEKOKNL

POPSNÉNÉM

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Yýpraebticlch) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

Akciovýkapitál K 2,000.000—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
R$* Založeno roku 1868.

Poací stroj.



Literatura.
Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Říše ne

rostná obrazem i slovem. Dle spisa prof. Brannse
upravil prof. J. John. Krásné toto dílo obsabovati
bude vedle textu barevná vyobrazení 877 nerostů, a
jiných vyobrazení přes 300. České vydání doplněno
jest četnými illustracemi nerostů ze sbírek Českého
Musea. Dílo to vychází v sešitech po 60 h vo lhůtách
týdenních. — V fíši stříbrného Iva, román. Napeal
dr. K. May. Seš. 33.—36. po 30 h. S vyobrazeními. —
Malý čtenář. Obrázkový časopis pro mládež. Pořádají
Gab. Smetana, J. Zelený, F. Procházka. Vychází dva
kráte měsíčně. Ročně vyjde 20 čísel za předpl. 2 K.

Osvěty, listů pro rozbled v umění, vědě a po
litice, redakcí Vác!. Vlčka vydán na r. 1905 svazek
sedmý. Obsah: Zemská galerie královaví čes. Od dr.
F. Harlass. — Román dekadentů. Úvaha od J. S. —
Host do domu. Povídka od F. Lenbners. — V zlatém
věku mladosti. Povídka od K. Klostermanna. — V sou
kromí doše. Aforismy z papírů + paní Boš. Voitlové,
— V. V. Tomek. Od 0t. Joska atd. Vychází mě-íčně na
Král. Vinohradech za roč. předpl. 14:40 K.

Vlasť. Časopise pro poučení a zábavu. Red. T.
Škrdle. Roč. 21., čís. 9. Obsah: Hřbitovy po stránce
bygienické a nemoci infekční, Píše F, Pícha. — V pří

ravě a zápasech života. Román od Al. Dostála. —
jezd něm. katolíků v Řezně. Píše T. Škrdle. — V Sever.

Americe. Od dr. J. Sedláčka. — Československájed
nota, rozluka a vzájemnost. Napsal F, V. Peřinka. —
Cesty ardce. Povídka. Z vlaštiny přeložil J. Flekáček.
— Dějiny social. hnntí v zemích korany České. Atd.
Roč. předpl. v administraci v Praze 10 K.

Učení M. Jana Husa, odsouzené na sněmu
Kostnickém. Doklady vpatři! a vyložil Dr. Frt. Šalc,
prof. bohosloví v Hradci Králové. Cena 60 h. Čís. 2.
—4. časopisu Husitství ve světle pravdy, jejž vydává
Tisková liga v Praze. Red. Dr. R. Horský. Roč, II.
Vychází čtyřikrát do roka za 1 K.

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef ná
bošenských v čes. školství. Řídí V. Špaček. S přílohou
„Obrana“ pravdy křesťanské ve veřejném divotě. Vy.

ohání dvakrát měsíčně u V. Kotrby v Praze sa 6 Kročně.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křest.
školství. Majitel a vydavatel Družetvo Vlaať v Praze.
Řídí Dr. R. Horský. Vychází dvakrát měsíčně za 6 K
ročně. S Katechetskou přílobou. Roč. 8., čís. 6. Řídí
F. Žandálek.

Vychovatelské Maty. Časopis věnovanýzájmůmkřest. vychování Red. Al. Adamec. Roč. V., čís. 9
aš 11. Vycházejí dvakrát měsíčně za 6 K roč. v Brně
na Petrově 1.

Obzor. Zábavně-poučný časopis. Redaktor a ma
jitel VI. Šťastný. Roč. 28., čís. 11. a 13. Roč. předpl.
4 K přijímá administrace v Brně.

Idea Cyrillo-Methodějská. Napsal F. Grivec.
Nákladem M, Melichárka na Velehradě. Z téhož ná
kladu vyšla: Dr. Ant. Podlahy Bohovědná práce u
katol. národů slovanských a žádoucí její organieace.

Velká vzorné čes. Kuchařka, úprava všech
druhů pokrmů a nápojů. Dle nejlepších spisů a za
přispění osvědčených kuchařek upravila Boh. Jermá
řová. Třetí vydání. Seš. 3. a 4. po 32h, e mnoha vy
obrazeními. Nakladatel I. L. Kober v Praze.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Pořádá P. Jan Rabringer. Roč. IV., čís. 9.
Nákladem redakce v Třebíči. Vychází jednou měsíčně.
Předpl. 2 K přijímá administrace v Olomouci.

Finanční věda. Z něm. Dr. K. T. Eheberga
přeložil Dr. Jar. Saluba. Sešit 3. za 40 h. Bibliotéky
social. a politických nauk av. X. Nákladem J. Pelcla
v Praze.

Jak má český obchodník dopisovati. Poučné
knihovničky pro všecky stavy čís. t. za 40b. Nákla
dem J. Nohavce v Terezíně.

Mezi barevnými světly. Román zo života že
lezničního od J. O. Kralovce. Seš. 3.—65. po 30 b. Ná
kladem Edv. Leschingra v Praze.

Dějepis církve katolické pro školy měšťan
ské. Sestavil a svým nákladem vydal Fr. Pelan, kate
cheta ve Žďáře - městě (Morava). Cena výtisku v plátně
vázaného 84 b, na 10 výtisků 1 zdarma. Kniha schvá
lena nejd. bisk. konsistoří v Brně a nyní předložena
ku schválení nejd. bisk. konsistoři v Hradci Králové.
Objednati možno u autora kniby.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
7 umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Picárna a dilny na Letné číslo 612- Vl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,křášové cesty, jesle, Bošá hroby, kříše, kasatelny,

ovédnice, křetny, komsoly, svícny, lustry, 
y 2 dle nŘe PoiplemyB rámcena odrazy,premie, fotografie a dip . Řesaný ek a

růsné předměty hodící se sadárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,;
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
WS nákrčníky, "BB

kapesníky ol 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(> 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.
U Doporučuji velectěnému P. T. obe
T) 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
M čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

voskové "© svíčky a obět. před
dle liturgických před- mětťy pro místa pout
pisů vyráběné,

polovoskové“i
(ceresinové)

nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové

velikonoční svíce

(paškaly) = krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní "BS
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky dosv. přijímání Aa Bv. P

biřmování se stuhami Pochovahu největší epeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Fillální aklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaol.č.2
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a ceuníky zdarma s fraako.

svíčky ke křtu,

OOO00000000000
První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

Op* Lázněvanovédenně.jjj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.
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Patentní wa

divotvorné mýdlo
z čistého loje

jest nejlepší drah mýdla Ku praní

Nepůsobí žíravě na prádlo aneb jiné látky,; které
' čistěnybýti mají. Patemtované divotvorné

mýdlo nezapíchá.
Patentní dirotvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného druhu, kon

i servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
©Každá hospodyňka může si svůj šat z kartonu,

satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnobem

čístsí než by chemicky čistěn byl.

Divotvorné mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce, obličej,pro koupel a k holení užívati.

i Prodejní kancelář:

ZP ROE boříSEEPEEEE
Nejdůst, bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a velo
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby s snovuzřisování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích brobů atd.

Odbornéa bedlivé opravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání —

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
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Jan Horák, g
soukenník ;v Rychnově nad Kněžnou
z+sílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná usnánmí zvláště z 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.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!C8IXCEZXCBI[X]SPIXGARDX6P2x£XkX4xgbd

£
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Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

tetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
; na požádání zašle.

Děvěry hodnýmedsilby ma výběr téš i na splátky
s zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

J indřicha| aboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz

počtů, jakož i veškerých prací
v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v Čísle 394 dům p.

Skuherského pod pivovarem.

a“
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec.závodsochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

f počty zdarma.9 6
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

E o c U

Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní školu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a apglickém; mimo to ovičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženským pracím i vuření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polohu a vyhovuje všem po
žadavkům.

Platí se měsíčně42 K; za hudbu zvlášt.

Bug“ Školní rok počíná 15. sářím b. r. "i
Představená.

i

ans Jogefov-Jaroměř. I
ě Suchá poloha přimo n
z |“ lesa. — Vzorná čistota. £

8 Poštornéa ele | s |úřad v lázní.

4 Lánoňskýlókat x |< |ŽÍ | MUDr 8,
9 | 9 Kakla Více než |w

' 100 |š
ohodlnýchpokojů| %

vpěti pěknýchvilách.| >
Výbornárestaurace(plzeň| £|

- ské). Ceny mírné. $
Vojenské koncerty. Bližší [| |

ochotněsdělí správa lázní. ;

| Ženské nemoce. Anemie.
o Založeno r. 1860. a

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslnžebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

věe'elině v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí
Vlastní| výroba| umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídíti. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené 8e stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může

se vykázati čenými ochvel.nými přípisy P. ,zákazníků
a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů,

. monstrancí, ciborií, relikvií
. ářů, nádobek na av. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditeleu, tácků na křest, svícnů, pa
ciákálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce,

Ň AZAZÉ
U

Ukostelů,
malby
dekorační,
facadní

provádí přesně dle moderních
oladavků, s uměle
lížením k příslušnému slohu

AOLm
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty nostavují zdarma.

OPPOTTLCLKLVLYVKIVKVLITLIZKVVKVKYÝLYXUY

"DĚD
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JÍ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě, |

Fx dříve sávod na sušitkování ovoce,
čás *. 1866, nejstarší svého druhu v

ů
salošenýA|
Čechách 1

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku |eřabinku
Pumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášt us výtečný a přitakové ||
jakostivelmi levný koňak a výbornou
Slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1801 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medaslií

státní a diplomem slaté meduille, a mnohýmiúnými diplomy s právem ražení slaté medas
Vzorky zdarma a franko,

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, poramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 5.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
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Velkozávod

sklenářský
ve velmi dobrém chodu se za příčinou úmrtí ma
jitele z volné roky

výhodně prodá.
Veškerézboží sklenářské a tru

hlářské prodávámza

ceny velmi snížené.
Výhodná příležitost koupě pro výbavy nerěst

a pp. obchodníky.

Žofle Skuherská,
Hradec Králové,

Sr.-Janské nám. č. 87. Vedle bostince „U zele
ného stromu“.
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odražení katolických zemědělců.

(3) Vyčkávali jsme se širším posudkatu,
sž se mladé víno vykvasí. Víme, že neprospívá
katolictvu všechno to, co katolický štítek nosí
a že leckde „katolický podnik“ stal se spíše
brzdou zdravého vývoje katolictva než jeho
podporon. Nyoí však patříme již na silný roz
mach katolického sdružení, vidíme, jak 3e
mladý tábor určitěji krystallisuje. Ta vhodno
pronésti některé poznámky.

Proti mladému sdružecí Štvalo se sta
tečně slovem i písmem, sotva že se narodilu.
Nač prý právě katólické sdružení? Proč vta
bovati náboženství do akce zemědělské? Proč
se maji vychovávati extra-katoličtí rolníci?
— My takové otázky v nynější době musíme
pokládsti buď za projevy veliké nevědomosti
a nezkušenosti nebo za farizejství, Kdo pro
spal půl století, kdo moderním proudům ne
rozamí nebo rozumět nechce, tea ovšem po
kládá za správné, prokazuje-li apřímný katc
lík mouřenínskou službu hned té, hned oné

olitické straně, třeba by od takových politic
ých zaměstnavatelů katolický služebníček žá

dné odměny nedostal. Často utrží katolík za
své služby ještě urážky. Když zakládal Tyrš a
Fůgner vlastenecké spolky sokolské, nikdo ne
bědoval, že tito dva mužové zakládají spolky
„extra-vlastenců“. Ani takový obětavý vlastenec,
který svojí štědrostí na národní účely se za
krvácel, ale přece do Sokola nevstoupil, nela
mentova), že zakládáním „extra-vlasteneckých“
spolků děje se jeho vlastenectví urážka. Kdo
také mohl rozamně brániti, aby horlivější vla
stenci se nesdružovali v mohatné organisace,
které více zmohou než snahy jednotlivců? I
mezi zámožnými lidmi jsou mnozí lidumilní
dobrodinci. A před jejich zraky — počaly se
zakládati podpůrné spolky. Počali tito lidé
protestovati proti adražením „extra-lidumil

FEUILLETON.
Muziky,muziky...

Napsal Josef Váňa,

Ej, jaké vy jste to mocné čarodějky!
Jako kdybyste kouzelným šlehly proutkem,

tancuje vše dle pokynu vašeho, jako kdybyste
dechem svým omamovaly, tak se to všecko všude
vámi motá a točí.

Muaziky,muziky, vy pěkné hrajete...
Jest to opravdu prazvláštní, jak vy dovedete

si podmaniti všecko kolem sebe. Jásá, křepčí, skáče,
hejří, víří, plesá, vejská všecko všude tam, kde
vy rozlijete proudy čarovných svých vln. Jste jako

-potopa, která uchvátí všecko, jako vichřice, před
níž ukryti se nelze.

Muziky, muziky! Vy venkovské muzikyl!
Jste tak zvláštní, tak osobité, tak svoje!! Neu
mělá ústa vyluzují vás z potlučených nástrojů,
mozolné ruce vynucují vás z rozladéných strun a
rozeschlých houslí a přec jste tak zvláštní, tak
mocné, tak omamující.

Oko se rozjiskří, tvář se usměje, ruka za“
tleskne, tělem to zavíří a zaburácí, noba poskočí,
zadupne a již podkůvky cinkají divokým rytmem
jásavého kvapíku.

Jste jako bouře, která blesky svými šlehá
nejraději v nehybná těla lesních velikánů. Po
smívá se jejich vážnosti, žerty si tropí z jejich
důstojnosti, klátí jimi dle libovůle « hází jimi sem
a tam jako šašek rolničkami.

Tsk i vy, venkovské muziky, činíte s velebnou
"důstojností lidských těl. Hrůza šla by z moci vaší,
kdyby účinky nebyly tak veselé a komické.

Vy venkovské muziky, jak jste prazvláštní|
Vás poslouchám vždycky s nevýslovnou roz

koší, vámi uchvátiti se dávám vždy v celé své
bytosti, vaše jednotlivé vzdechy a výkřiky takořka
"pitvám, studuji podstatu vaší životnosti, vnikám
až v nejtejnější útroby vaše, pátrám abych tak
fekl i v nervech duše vaší samé a přec tajna mi

ným?“ Viděli v tom snad nějaké trhání a ka
stovuictví národa? A nyní, kdv na nepoctivé
a bezohledné potírání náboženství katolického
zakládá se tak veliký počet spolků, nemá býti
dovoleno zříditi spolek, v němž by se kato
lická víra hájila a který by přesně dle zásad
katolických pracoval na svém dobru hmotném
a duševním. Kutolíku nemá býti dovoleno, aby
moderním spůsobem, organisovaně dospíval
k pravému uvědomění. Má čekati, už jej pře
padne organisace protikatolická a k vůli jeho
„uvědomění“ zasype jej spoustou prolhaných
pamfletů. Zdvihá se bned válečný pokřik proti
té smělosti, že se chce cítiti katolík na vlastní
půdě doma a že ož má pokorného poslubování
po krk.

V letech osmdesátých, kdy mladočeská
strana uchvacovala mandát za mandátem, byly
Čechy katoličtější než nyní. A přece vkrajích
ryze katolických voleni za zástapce národa
lide, kteří se snažili hlavně imponovati nc
stoodným tupením katolictva; tedy organisace
mladočeská vootila neorganisovaným katolíkům
takové zástupce, kteří „ve jménu národa“ do
volili si tolik útoků proti posvátným citům
nejširších vrstev národa! Mladočechy silně
podpírala agitace českých pastorů A pastoři
nepracovali nijak zadarmo, byli iinší chytrácí
než katolíci. Mladočeši z vděčnosti rozšiřovali
pastorům prolhaný namflet Lžipcgiův o Ha
sovi, plakali ve svých orgánech o závod 8 bel
vetskými listy nad každým starodávným hu
sitou a protestantem jako nad ubohým mu
čedníkem a vzorem svobodomyslaosti, otvírali
ku konání evangelických bohoslužeb sokolovny,
zvali helvetské šířitele prolbaných pampfletů
jako zvlášť povolané řečníky na schůze atd.
Jednalo-li se o katolictví, ta hned mladočeši
provolávali, že náboženství jest věcí soukromou,
ule helvetisimas podporovali tak vydatně, jako
by tato z ciziny přinešená víra měla v přední
řadě luštiti českoa politickou otázku. A při
takovém řádění mlčely i konservativní žarnály,
aby snad neztratily punc vlastenectví před
(S >
dosud síla vaší úchvatnosti, nepochopitelna mf
dosud moc vaší kouzelnosti.

Muziky, muziky, vy pěkné hrajete...
Složení jednotlivých nástrojů při venkovské

muzice nebývá hledané, umělé, nýbrž nahodilé,
často i na oko si odporující a přec, kulyžnástroje
ty uslyšíte, řeknete, že se k sobě hodí, že to
zvláštní, že to charakteristické. [| nejdovednější,
nejnadanější komponista nedovede nástroje seřaditi
tak, jak je složí lecjaký šumař, lecjaký »kalafůna«,
který ani řádně noty nezná.

eHoši« se sejdou, klarinetista spustí napřed
a ti ostatní »už se chytí.« A jde to v taktu, jako
když břinčí, víří to všemi možnými toninami a
»hoši« to dovedou a nevědí ani, je-li to »dur«
nebo «moll«. Obyčejně však hrávají do »dur« a
sami jsou »na moll« a protože to tu najednou

jako když namaže a bývají proto ty venkovské
muziky tak mohutné uchvacující, tak neodolatelny.

Muziky, muziky, vy pěkně hrajete.
Chasník postaví se v hospodě před muzi

kanty, zuzpívá písničku, uhodí mazákem do stolu
a vzkřikne: »Hrajte, hošila

A oshoši« opakují po něm písničku jako
když tiskne. Chasník chytne mazák, strčí ho do
zubů, dá ruce v bok a pije a pije a pije...
A celá hospoda třne a žasne ....

Muziky, muziky, vy venkovské muziky, jste
nenápodobitelny I

© genialním Smetanovi se vypravuje, že
nemohl a nemohl najíti pro »Skočnou« ve své
Hubičce dosti vhodnou melodii. Ať napsal, co na
psal, nic se mu nezdálo, s ničím nebyl spokojen.

+Už ji mám!« zvolal prý najednou a chytil
péro a psal melodii, jak ji nyní máme. A přitom
prý usmíval se blažené a byl celý šťasten. Domní
val se totiž, že vystihnul a zachytil pravý ráz a
pravého ducha venkovské skočné.

A opravdu »Skočná v Hubičce« jest melodií
zvláštní, cherakteristickou, připomínající náhlými
svými přechody rozladénou muziku venkovskou,

| Ročník XL
Obnova vycháší v pálek v poledne,

tváří mladočeských předáků; mlčely i k Švin
dlům uejokutějším. A když „Národní listy“ oa
konec aspoň trochu Lleděly setřásti paste rské
jho, zakročili helvetští předáci hezky rázně a
uchýlili se se svojí praktikou k realistům.

Když se katolické spolky začaly množiti,
ozýval se z řad liberálních nejprve jízlivý
posměch, a když ten příliš má'o pomohl, počalo
úzkostlivé volání: „Netrhejte svornost národní!
Kdo je proti nát, zrazuje národ l“ — Pokrytci.
Kdo tu svornost národní trhal dříve? Kdo
místo věcné, zdravé politiky všenárolní kopal
do náboženského přesvědčení nejširších vrstev
národa? Nežádsli jsme, aby se pravda o kato
lictru zamlčovala,byťby pro uásbylai někdy
trpká. Ale tolik práva katolíci měli, aby o
nich „vlastenečtí politikové“ tolik. nelhali a
aby upřimcé katolíky z národa nevylučovali.

Utvořena byla strana agrární. Pochopi
telný to důsledek hokas-pokusové politiky
mladočeské, která přinášela roluictvu jen —
sliby a vzletné fráze. Pravda — zvláště s po
čátku strana agrární proti katolictvu nijak
uepřátelsky se uvstavěla, ba ani nemohla již
z diplomatických důvodů; věděla, že musí re
krutovati své členy hlavně z řad katolických.
A katolíci zachovávali také z počátku loyální
mlčení. Ale z toho mlčení usuzovali někteří
-vánové, že ten katolický dach i v rolnictvu
jest s polovice — ua bromadě; katolické rol
nictvo jest zkrátku roassou beztvárnou, z které
agrární sochaři mohou udělati výtvor jakýkoli.
Ale najednou nemilé probuzení! A proč? A
grární strana nisdy Se rázně nezastala kato
lictva proti nespravedlivým poruluvám, neměla
té statečnosti Ččeliti rozhodné | nepoctivému
štvaní proti katolictvu A — někteří její čle
nové pomohli i nepřátelům katolictva v jejich
nespravedlivých útocích proti nám. Agrární
strana měla dobroa příležitost zakřikuouti
orgáu spřízněných ugráruíků moravských, ale
nestalo se tak. Přibrala do řad svých poslanců
i zkompromitovaného Alfoosa Šťastného, kterýO
než přece jen ta prava muzika venkovská veselá,
jásavá, rozpustilá, vše strhující a uchvacující to
není. Venkovská muzika strhuje rytmem a melodií
k tanci, k výskotu, k dupání nohama, k břinkání
podkůvkami, k výstřednostem všeho druhu. Sme
tanova »Skočná« však toho nikdy nedocílí, scházíť
jí — přirozenost.

A přece nikdo druhý nedovedl a neuměl
se tak hluboko ponořiti v moře ducha muziky
lidové a vynořiti z ného takové perly jako uměl
genialní Smetana,

Muziky, muziky, vy pěkně hrajete.. , «
Bylo pro mne svého času zvláštním vyzna

menáním, že jsem sel jednou s nebožtíkem mi
strem A. Dvořákem procházkou. Mistr nesledoval
mnoho hovor a byl stále jako u vytržení a každou
chvilku se zastavil. Poslouchal stále. Tam zazpí
valo dítě, tam hrál A.šinet, A velmistr tonů zrovna
vpíjel do sebe prosté ty zvuky, jako kdyby to
byly nejcennější opery.

Ze společnosti málokdo měl tušení o tom,
co asi odehrávalo se a rodilo se v duši básníka
tonů. Náhlý úsek písničky v rozladěném kol
vrátku chudého flašinetaře byl pro ného pozoru
hodným a nedostatek válce a originelní ukončení
melodie bylo pro něho zvláštní přitažlivostí. Chópal
jsem vytržení velikého muže a pohlížel jsem
k nému s posvátnou úctou.

Muziky, muziky, vy pěkně hrajete, vy jste
mne ze spaní probudily...

Pro muziku venkovské děvče nejen že obé=
tuje zdravý spánek, obětuje Často, uch tak často
své jediné, drahocenné zdraví. V dusné, nízké hc
spodě točí se v prachu a v kouři od večera do
rána do úpadu utažená, ušněrovaná, pak se jde
ven ochladit a kope tak nepředložené hrob svému
zdraví a sama sobě... — — —

Když jsem šel od milý, klekání, zvonili. .
Muziky, muziky! Kolika sladkých chvil byly

vy jste původcem, kolika hříchů a nepravostí při
činou, kolika šťastných manželství sprostředkova
telem, kolika mladých a šťastných životů ničitelem,
kolika doufajícíchsrdcí hrobem...



tak nešikovne svébo času „potíral“ Božství
Kristovo.

A najednou — vystřízlivění. Katolický
rolník se ozval, dokázal, že uení nemyslicí
hmotou. Vznikla katolická organisace, která
jediná dovedla pány pohlaváry agrární strany
zaraziti, Teď už z opatrnosti agrární utrana
naladila jinou píanička. Několikrát pronesla
různé lichotky, ale když katolické rolnictvo
nechtělo tak hned v upřímnost obratu důvě
řovati, přinesl agrární orgán „Obrana země
dělců“ o katolickém sdružení nestoudné lži,
které se samy odsuzují. Ne, že bychom pau
šálně odsuzovali stranu agrární vůbec. Jest
v této straně přece jen několik předáků roz
vážných; ale máme radost, že již konečně ka
tolické rolnictvo promluvilo o svých přáních
bromadně a orgapisovaně. Jen tak bylo možno
všecky předáky agrární přesvědčiti, že se rol
níkům znechucuje opakování nepěkné hry z let
osmdesátých. Příště o tom „trbání národní
svornosti“ katolickými zemědělci více,

(Dokonč.)

Volné listy.
(O lidské vali.)

(8) V předešlých článcích ojediněle tu a
onde dotekli jsme se materialistického deter
minismu. Do českého světa snaží se uvézti
názor tento p. Karel Roban, jenž přijímá jej
jako názor vědecký a životní. Své vývody u
veřejnil Rohan loni v Pelclových Rozhledech a
pak vydal vlastním nákladem- ve zvláštní
brošuře. Rohanovi odpověděl universitní prof.
Mareš, jenž nadepsal své pojednání: Natura
lism a svoboda vůle.“ Uvedeme tresť myšlenek
obou pánů a připojíme své poznámky.

Rohan tvrdí: „Vůle není trvající vlast
nostní organismu, jako rozum, aneb smysly,
anebo dvě ruce a dvěnohy atd., což vše máme
i když spíme, nýbrž (tak, jako na př. spánek,
horečka, bolení hlavy atd.) jen nadcházejícím
a mizícím stavem organismu (spící nemá
žádné vůle); a proto není jeduotné vůle, nýbrž
jsou jen různé, jednotlivé, cílem, silou, trvá
ním a dobou lišící se vd sebe vůle (chtění),
vznikající z nadcházejících motivů a trvající
jen tak dlouho, dokud trvají dotyčné motivy
(hladovící chce, nasycený již nechce jísti). Je
Jikož nic neděje se, nestává a narění se bez
příčiny, nadešla, stala se řečená změna ve
stava organismu následkem nějaké příčiny; a
jelikož, co děje a stává se následkem příčiny
nějaké, děje se nuceně, outně, 4 vemůže ani
nedíti se, ani díti se jinak: vzniká a trvá
(každá jednotlivá) vůle nuceně, nutně, naprosto
nesvoboduě, jest i co do vzniku, ico do trvání
naprosto nesvobodná, není žádné, pražádné
svobody vůle v žáduém vztahu“

Rohan obšírně rozvíjí mínění své, že vůle
u člověka vzniká jako následek rozličných
bolův organismo lidskému působených. Tr
píme-li totiž nějaký bol, vyvstane v uás suuha,-=-=-=-=-=>=—=—>——————

Já jsem se nevyspal, děvče jsem nedostal,
to jste, vy muziky, zavinily ...
Utratí takový doufající chasník u muziky kde

co má, propije poslední halíř, dá muzikantům po
slední groš, poručí jim pivo i na dluh, jen aby se
ukázal v očích své vyvolené velikým, než často
vše marno, Peníze jsou pryč a děvče také...

Ja jsem se nevyspal, děvče jsem nedostal,
to jste, vy muziky, zavinily....
Ano, to jste zavinily, vy muziky! Když

Spusti basa, klarinet, trumpetka a trombone, pak
se zdržte, Rozdali byste vše, rozdělili byste s celým
světem své jediné srdce... — — — Nějsk bylo,
nějak bude, jen vy muziky hrejte . . .1 Tančí se
na radost, tančí se na žulost, tančí se na spory,
tančí se na vzdory ...

"Ha, když prý jsem flima, tak aťjím opravdu
jsem! — Muzikant,hrajte...

Pan: Pražané nemohli se dosti nasytiti a na
tleskati pověstné kapele kolínského Sokola, když
jim p. Kmoch spustil jím samým arranžovanou:
»Muziky, muziky... .«

A pak se divte mladému, venkovskému cha
sníku. Všecko v něm vře, vše bují, vše víří, skáče
a hýří. Rozdupal by celý svět, uškrtil by všechno
kolem sebe, když muziky zahrajou a někdo by
mu při nich na jeho milou sáhnul. Ta při muzice
náleží jen jemu, jen s ním smí a musí při muzice
tančiti a nikdo jiný nesmí se jí ani doteknouti,siceby...———

Chasník zaskřípe zuby, zadupá nobamaa už
méz s pivem letí doprostřed šenkovny .. . Pak
se rozběhne, až se mu klobouk smekne do týla,
chytí uzardělou dívku kolem pasu, přivleče ji před
muzikanty, bouchne do stolu, až cínové talířevy
skočí a vítězoslavně zapěje: »Až přijdu do nebe,
počkám si na tebe, abys mi, má milá, věrná byla..«

»Páni muzikanti, hrejtele — A opětná rána
du stolu,až se všekolemotřásá... —— =

Muziky, muziky, vy pěkně hrajete...

bol ten odstranit. „Ze snahy té vzniká vůle
k činům, jejichž účelem jest úplné nebo čá
stečně odstranění dotyčných bolů: bez před
chozího bolu není žádné vůle, žádného činu;
a jelikož účelem každého činu jest, odstraniti
(na kolik možno) ten který bol téhož organi
smu, kterému bol ten působen, jest příčinou
každé vůle každého člověka a tudíž každého
činu lidského: sobectví.“ Tato domněnku o bolu
podepírá Rohan příkladem o žebráku. Nazoému
žebrákovi dá něco jen ten, jemuž vědornost o
bolu žebrákově působí bol, a nic nedá žebrá
kovi ten, jemuž vědomost ta žádného nepůsobí
bolo. Je-li bol, ubohostí žebrákovou nám pů
sobený, menší, uež-li bol, jejž bychom ei způ
sobili otevřením tobolky, rozepnatím zimolka
a svléknutím rokavic za studené vichřice, tu
žebrák nic nedostane. Každý bned pozná, jakých
podivných násilností Rohan se dopouští, aby
mínění své o odstranění bolu opodstatujl. Není
neznámo, že jsou mnozí dárci, kteří žádného
bola při udílení almužny nepocitují a co jest
lidí, kteří dávají dary jen proto, aby veřejně
Jejich jména byla oznámena. Ovšem Rohan by
řekl, že pociťovali bol z toho, že nebyli jako
dárci oslavováni a tudíž bol ten snažili se od
strauit, ale tímto způsobem zacházelo by se
již do malicherných tůček, které nejsou na
místě, když jedná ge o otázku tak důležitou,
jako jest svoboda lidské vůle. Také lze na
mítnouti, že moohým lidem udělení almužny
působí mnohem větší bol, nežli jest bol, který
povstává vědomostí o nuzotě žebrákově. A tn
pak není naprosto pravdivo tvrzení Rohanovo,
že vůle vzniká u člověka snahou, v řadě bolův
odstraniti bol největší. Ostatně směšné jest
vystihovati vůli lidskou rozepínáním kabátu a
svlékáním rakavic,

Toto připomínajíce jen tak mimochodem,
slyšme Rohana dále: „Následkem naprosté ne
svobody vůle — (aikdy nikdo nemobl míti
jiných vůlí než ty, které skotočně měl, anobrž
tak, jak skatečné chtěl, musel chtíti, nemoha
ani nechtíti vůbec, ani chtíti jinak, a nikdy
nikdo nemohl jednati jinak než jak jednal) —
neví hříchu, není viny, není zásluh; mravnost
a nemravnost, zlo a dobro a podobná rčení
(jež lidstvu přivodila již tolik strašných útrap)
jsou prázdná slova v tom smyslu, že to, co
jimi označováno, ve skutečnosti neexistuje a
pouhou jest smyšlenkou; tak zvaní zločincové
jsou jen nešťastní lidé, t. j. lidé o nešťastných
pro ně a zhoubných pro jiné vlastnostech; u
všech lidí účel světí prostředky u lidé různí
se pouze účely, t. j. pouze tím, co tomv kte
rému z nich následkem všech daných okolností
jeví se býti dosažitelným minimem bolu. Až
naprostý determinismas stane se názorem vše
obecným, budou ipso facto (proto, že v hlavní
pro ostatní lidi příčině, t. j. v jednání svém
jsou — pak i dle úsudku svého — naprosto,
a tudíž všichni stejně, nesvobodni) pokládati
se na vzájem za bratry sobě rovné; dříve tak
činiti nejsou Ssto, a proto též i řešení otázky
sociální dříve není vůbec možné, a pak bude
— snad — možné, a sice viivem všeobecného
názoru o dotčené rovnosti všech lidí, rovnosti
to bez zásluh a viny a tudíž i v nárocích na
účast i ve všech věcech nepříjemných.“ Jelikož
sloh Rohanův jest těžkopádný u zamotaný,
podáváme konec jeho úvaby slovy vlastními:
Lidé, o nesvobodě vůle své nevědoucí, jednají
v domnění, že jsou svobodni, ale i tito lidé
jednají determinovaně, t. j. nesvobodně a nu
ceně právě pod vlivem tohoto svého omylu.

Ze všech vývodů právě uvedených jestzřejmo, že autor jejich úplně ovládán jest něčím
nataralistickým, jež tvrdí, že vesmírem vládne
zákon a že není v přírodě nic nahodilého. Není
možoo, aby bytosti, stojící mimo přírodu a
nad ní, zasahovaly do jejího dění. Člověk
není vyňat z tohoto zákoaa, neboť také on
jest součástípřírody. V celém duševním a tě
Jesném jeho životě není gebe nepatraějšího ú
konu, který by nepovstal dle zákona všeobecné
příčinnosti. Proto Rohan svsnoval svá tvrzení
na čistém pojmu, vyjádřeném větou: nic ne
děje se bez příčiny. Dále Rohan staví na před
pokladu, že stavy růzvých chtění jsou určeny
různými stavy fysickými, což není nic jiného,
než ztotožnění příčiny psychické s fysickou,
či jinými slovy, různá bra adáje nervové mají
za následek svučasné přiměřené dění duševní.
Jest to holý materialism, jenž neuznává žá
duého sujbektu, chtějícího a činného.

Tak snadno tento materialism luští činnost
duševuí! V obsahu oašeho vědomí jsou pocity
a představy, které třeba uvézti v příčinnou
souvislost. Ale jal? Není-li ta činného sub
jektu, který by je spojoval v zákonitou jednotu,
musí nastoupiti infsto jeho tělo, mozek a nervy,
čímž duševní děje stávají se vedlejšími a zá
vislými zjevy dějů nervových. Člověk tedy jest
mechanism, stroj, který jedná nutně a jinuk
pemůžo: jednati než jak jedná. Potácíme se
v tom milém světě bez jakéhokoli sebenrčení,
bez vůle, jsme bezmocnýmnibytostmi, nemůžeme
účelně nic zař'zovat a slovo „pokrok“ masíme
opustit jako nesinyslné a vybájené. Mravnost

a nemravnost jsou brak, kterýmě člověčenstvo
sebe samo po věky se mámilo a který masí
býti bozen přes palubu. Názor o svobodě
lideké vůle ustrojoval lidatva bědy, pohromy
a psoty od nejstarších dob až po naše časy a
proto musí býti zaměněn spasnou zásadou, že
jsme pouze otroci. K takovým pravdám dospěl
prý Rohan na základě zkušeností lidských, ale
zejména prý zknšeností vlastní, kterou vysoko
vyzdvibuje a prohlašuje za soudce, jenž se
nemýlí. Uvidíme. (Pokračování).

Obrana.
(3) Necialistická komedie 9.července

bude se konati v Kostnici internacionální 80
cialistická oslava — Hosova. Bodou zde řeč
niti socialističtí předáci: Bebel, žid Adler a
Greulich. — Čachrářství sociální demokracie
skutečně nezná mezí. Socialisté vědí, že Husův
program jest ostrou, neslučitelaou | protivon
programu socialistického. Na př. socialisté po
píraji život na onom světě, provázejí samo
jméno Kristovo surovými posměchy a horlí
ovšem výhradně a jedině pro blahobyt pozem
ský. Z1 to však Hus napsal: „Kteráž kolivěk
péče není potřebná k jednomu konci, jenž jest
radostvěčná,ta jest péče nehodná. —
Zlořečený člověk, který doufá v člověku, a
pokládá tělo, rámě své, to jest tělesného člo
věka pokládá za obranu a sílu svou, opustě
přikázaní Boží. — Poněvadž Kristus, otec náš
nejmilostivější, neučí nás, abychom se modlili
za paoství, aai za zboží, tohoto světu, ani za
sílu, lepotu neb krásu těla, zjevná věc jest, že
těch věcí nemáme dbáti. — Milování
Boha nade vše jest zákon nejprvnější.“ Dají
se tyto zásady Hosovy vůbec nějak sloučiti se
zásadami socialisticxými? Naši odpůrcové do
vedou si však pomáhati hezky chytrácky; prý
Hus narozený v „temném středověku“ nevy
manil 86 ovšem úplně ně předsudků“ svého
věku. Avšak přece jen knynějším zásadám 8u
cialistickým poněkud se přiblíži); učinil prý
aspoň některé průkopy. Ale takové mluvení
je kejklířská chytristika. Jestliže socialisté ze
svého programu učení o Bohu a 0 životě zá
brobním vůbec vyloučili, nemohou si přisvojo
vati Hasa, který právě naopak program nábo
ženský pokládal pro člověčenstvo za hlavní a
který ostře káral ty lidi, kteří dávají přednost
věcem pozemským před nebeskými. Říkati, že
by nyní Has kázal třeba ve smyslu socialisti
ckém, to jest tak odůvodněno, jako kdyby ka
tolík řekl, že Voltaire a Renan by teď psali ve
smyslu katolickém. Socialisté mají v programu
volnou láska, ale Hus břitce káral lidi ty,
kteří by jakýmkoli způsobemse provinili proti
zákonům křesťanského manželství. Hus uzná
val, že všecka moc jest od Bona, docela hlásal,
že volmožové tnají netečný lid mocí nutiti
k účastenství při bohoslužbách; ale socialisté
mají zásadu, že všecka woc pochází z lidu —
Has pobízel věřící k časté zpovědi, sloužil mši
sv., uznával všech sedm svátostí. Ale socialisté
se tomu všemu posmívají.

A teď se odvažuje socialistický tábor ze
zášti proti církvi oslavovati Hasa! Lidé, kteří
náboženský program vůbec potírají, chtějí c
slavovati muže, jemuž víra byla věcí nejavě
tější u nejpotřebnějšíl — Ovšem že taková
farizejská komedie provozuje se i u socialistů
našich.

(3)Na záchranu duchovních statků
Čechů Vídeoňských! Opakujeme znovu, še
jest Vídeň uejvětším českým městem na světě.
Dle samé německé statistiky přiznalo se ve
Vídni r. 1900 k české obcovací řeči 100.712
obyvatel. Jak veliký počet vídeňských Čechů
ze strachu o existenci udal obcovací řeč ně
meckou, o tom ovšem německá statistika opá
trně mlčí. Jest však jisto, že ve Vídni se ua
chází na 300.000 lidí z české krve pocbázejí
cích. A tito lidé, kteří tolik přispívají k ve
likosti Vídně, kteří musí tolik městských a
státních daní platiti, nemají v hlavním městě
naší říše ani jediného svého kostela, ani je
diné veřejná školy! 991 Italů má ve Vídni
krásný chrám italský! Rusům zbudoval zde
národ raský stkvostný chrám; pro 3798 Pc
láků jest ve Vídni otevřen prostranný kostel,
zakoupený polskou šlechtou i lidem. Ale tak
obrovský počet Čechů nemá pro sebe dosud
ani jediného kostela! Jsou-li příslušné vyeoké
kruhy, jimž v přední řadě příslaší péče v pc
třeby Čechů, příliš liknavé, přiložme ruce
k dílu aspoň myl Nechť se nám nevysmívají
cizí národové, že pro dachovní blaho svých
nepříliš četných krajanů vídeňských ačinili
více než my pro statisíce pokrevencův, Po
semek na český kostel ovšem jest již koupen;
při drahotě stavebních míst ve Vídni stál
126000 korun; Jednota sv. Methoděje jest naň
dlužna posud50 000 korun. Potřebuje ještů větší
obnos na stavbu chrátou Páně.,

Odknd ty peníte sohnati? Ze zemí ko
runy Svatováclavské zaslány již stativíce zla
tých na missie mezi pohanskými černochy. Na



př. za rok minofý posláno z náších zemí20 600
K pro pohany v Africe; tato veliká suma jistě
svědčí o chvályhodné obětavosti. Leč kdo jest
nám bližší — pokřtěný krajan či africký čer
noch? Zda má krajun již pokřtěný se. steskem
patřiti na to, že ačkoli jest již údem církve,
přece o jebo duchovní potřeby, o jeho nábo
ženský život postaráno není?

Netoliko přirozený cit vlastenecký, ale
6amo náboženství nám velí, abychom starali se
nejprve o potřeby svých vlastních bratří. Co
řekne vídeňský katolík, nebudeme-li si všímati
jeho dochovních potřeb? „Hle, pokřtěn jsem,
ale ubych mohl býti katolíkem celým, abych
mohl řádně povinnosti svébo vyznání plniti,
k tomu mi nikdo nedopomáhá. Jakmile jest
pokřtěn některý černoch, již se mu uděluje
nábožeoské vyučování v jeho mateřštině, již
se mu v jeho rodném jazyku káže; prorčkolik
set pokřtěných černochů staví se svatyně. A
co se děje pro mne? Národové barbarští jsou
na tom líp než já, který se nacházím v městě
tolik kultarním.“

Neříkej nikdo: „Chtějí-li míti vídeňští
Čechové svůj chrám, nechťsi jej zaplatí sami!*
Pamatuj, český katolíku, že čeští lidé, kteří ve
Vídni nejvroacněji po vlastním chrámu tozží
a kteří si dosud opravdovou zbožnost dosud
zachovali, jsou velikou většinou nemajetní
dělníci, kteří ee z mozolné práce sotva uživí.
— Kdo tedy při poslední kostelní sbírce na
vídeňskékatolíky,—krajanyzapomněl,nemeškej
aspoň nyní « křesťanské lásky k strádajícím
spolubratřím něco obětovati. Příspěvky přijímá:
Jednota sv. Methoděje ve Vídní I. Stephaos
platz 5.-1.-2. Dále vyzýváme své čtenáře,aby
nejen stavbn českého chráma ve Vídni netoliko
štědře podporovali,ale aby také jiné k takové
šlechetné podpoře vybízeli. Rozviňme vůbec
čilou agitaci pro ten plán ušlechtilý, který při
svém dokonání bude míti veliký význam nejen
náboženský, ale i národní!

(3) Kde te jemef Katolíci dovolili si
Mariáoským kongressem ukratnou smělost.
Aspoň Rašínovo „Slovo“, „Národní listy“ a
jiné žarnály, které si přisvojají panc vlaste
nectví, rozhorlily se na tu „rozpínavost“ kleri
kaliemu; honem voláno do boje proti smělcům,
kteří prý „v městě Žižkově a Husově“ tolik
se dovedli roztahovat. — A po tomhle „vlaste
neckém“ povyku neujaly se nás ani listy kon
servativní. Ostýchaly se napsati: „V městě
tom, kde se socialistům dovoluje všecko, kde
8e trpí násilnické randály jejich bez sprave
dlivého odsouzení, má býti popřáno také ka
tolíkům trocha svobody k manifestačním pro
jevům.“ Katolíci svým sjezdem nikomo neablí
žili, národ nepoškodili. A že si dovolili cito
vati některé ukázky zvrhlé literatury o Kristu
a Panně Murii, to bylo zcela na místě. Bylo
rosbodně potřebí poukáz.ti na to, jak jistá
část uaší žurnalistiky nepoctivě a štváčsky
píše proti všemu katolickému. Nutná sebe
obrana proti strannickým a nepootivým útokům
jest přece dovolena.

Není toma dávno, kdy evangelický sjezd
ohlásil v Praze vyzývavě: „Pryč od poko

ení cizoložného!“ Sjezd dal tím na jevo, že
80 má evangolictvo vůbec vzdalovati těch, kte
rým se již zhnosilo čacbrářství a dokásané
ohlupování klerikálních pastorů. A co činily
tehdy „Národní listy“ i se svým Čapkem ? Ve
lice loyálně se omlouvaly shromážděnému evan
gelictva; prý káraly jen ty evangelíky, kteří
besedovali a rokovali v německém kasině 8 pru
šáckýmí pastory, atd. „Národní listy“ také za
pomněly na to, jak umějí „avědomělí soudruzi“
vytloukati redakční okna, spustit raodáli v di
vadle, aby představení překazili, jak proná
eledají násilnicky lidi jiných sociálních názorů,
pokud jim možno. Dělali katolíci na sjezdu
pražském něco podobného? Křičeli dle hesla

astorů: „Pryč od pokolení cizoložného ?“
krátka čím dále tím větších úspěchů v naší

zemi se dodělává právě strana taková, která
se honosí nejsilnějšími a nejsmělejšími hrdly.
Katolík jest vyháněn jako nakažená ovce, jako
vyvrhel — z vlastní domácnosti. Tím, že se
drží své víry, vylučuje se dle názoru arcivla
steneckých žurnálů z národa; zato germanisu
jící židé, kteří téměř jedině německý živel
v Praze udržují, mají pokoj.

Člen městské rady pronesl — a to už
hesky pozdě — asi tři věty na přivítanou
účastníkům kongressu a — už za to dostával
v arcivlasteneckých žarnálech pardus, jako by
byl vítal nějaké národní zrádce. „Snášelivým“
svobodomyslníkům připomínáme, že v Řezně
přivítal účastníky katolického sjezdu sám pro
testantský porkmistr a nikdo ho proto naplí
snil. I rozamní protestanté uznávali, že jest
lépe vítati krajany a vyznavače Kristovy než
semitské kčšeftaře,kteří sice sonstavně se vys
mívali „katolickému zpátečnictví“, ale sami
bouževoatě se drží talmada, obřízky s svých
modlicích řemínků. Za to však naše arcivlaste
necké žornály dovedou dělati takovou nálada,
jakoby člověk e orientálním vzezřením do české
společnosti patřil spíš než rozený Čech-katolík.

Berobledná to smělost, že se odvážili:
ctitelé Pany Marie učíniti vpád do města|
„Žižkova a Husova“! — Pánové, nepřekrucojte
bistorii a nebslemutte prostomyslné lidí | Praha
jest hlavněměstemkatolického KarlalIV.
Tento panovník pilným přičiněním učinil Prahn
obniskem kaltorního a hospodářského života
středoevropského. Za to však v době husitské
ztratila Praha naprosto svoji kulturní převaha,
ztratila svoji dřívější moc, obyvatelstvo její
sovrklo se na třetinu. A i kdyby Prahu bylo
možno zváti městen. Hasovým, musil by se jen
farizej pozastavovati nad tím, že v městě „Hu
sově“ dála se manifestační oslava Panny Marie,
poněvadž 86 obecně ví, 8 jak velikoa úctou
Has o Panně Marii psal, jak vysoce ji velebil.

Katolíko, pokud se na sebeochranu řáduě
nevzchopíš, budou do tebe tlouci „vlastenci“
jako do něrné tváře, bodeš považován za psan
ce ve vlastní domácnosti. Vzmožšse, pracuj o
řádnou katolickou orgapnisaci a pak si vynutíš
svojí neohrožeností zasloužeuý respekt. Badeš-li
dřímati jako dosnd, koráž tvých nepřátel stále
poroste,

(3) Také pokroková práce. Nu Král.
Vinohradech má býti zřízeno katolické ženské
gymnasium, Jest z toho viděti, že ti „zpáteč
ničtí klerikálové“ vyšší vzdělání podporají.
Ale teuhle plán nelíbí se těm pokrokovcům,
kteří šíří prolbané a zřejmě podvodné pam
flety proti katolické církvi čelící. Proto honem
zdvičen v žurnálech těchto lidí veliký rátus;
oni totiž dobře vědí, že žačky katoliokého gywu
nasia budou varovány před nestoudně podvod
nou četbou Lžipogiu, „řeči Strossmayerovy“,
„řeči generála jessuitů“ atd. Bubnováno nroti
hrozné „rozpínavosti klerikalismu“ | nejprve
v listech a dne 4. t. m. pořádána v Praze
„Ženským klubem“ protestní schůze. Když byla
stavěna v Praze nová židovská synagoga, kde
se přece nepřednáší žádné „pokrokové nábo
ženství“, bylo hluboké ticho. Ale katolíku se
upírá právo na zřízení vlastního vzdělavacího
ústava. Smělé socialistické Švindle provádějí
se po fabricku beze všeho pokárání, ale proti
katolické škole se protestuje dříve, než vůbec
činnost započala.

Politický přehled.
V celním výboru poslanecké sněmovny

schválena obchodní smlouva s Německem a sně
movna přijala návrh poslance Plačka, aby ibned
projednána byla zpráva živnostenského výboru
o doplnění živnostenského řádu a návrh živno
stenského výbora na zřízení stálého 18členné
ho výboru. Socialní demokraté postavili se
však proti jmenovanéma násrhu. Ministerský
předseda vystoupil ostře proti Všeněmcům,
kteří si přáli neodvratnou rozlaku Rakouska
od Uher. Přijati zákon o nedělním kli
du v živnostech a zákon o snížení
daně domovní. Důležitouudálostí jest, že
zemský hejtman slezský br. Thun byl dán na
odpočinek. Odchází, stav se obětí výstředníků
německých, dle jichž komanda, ač rozhodný
Němec nechtěl skákati. Nyní bude se také
jednati o dalším osudu českých poboček při
učitel. ústavě v Opavě, jež by Němci nejra
ději z Opavy odstranili. Dle návrhů zem. škol.
rady slezské a i zástupců české, polské a ně
mecké národnosti rozhodne pak ministerstvo
vyučování.

Bar. Fejerváry snažil se oposici na sněmu
uherském přímětí k povolnosti, ale nezdařilo
se, ač vyjímaje velící řeč maďarskou nabízel
všecky možné ústupky vojenské a j., z nichž
bv vyplynula úplná rovnost obon polovici říše.
Maďaři trvají jen na velící řeči maďarské.

Francouzská sněmovna poslanců přijala
značnou většinou zákon o rozlace státu a
církve. Nyní ovšem přijde předloha do senátu.

Při obecních volbách v Římě zvítězila
strana konservativní,

Velké cozechvění v Ruska způsobeno
vzpourou námořníků na válečné bodi „Potem
kin“ v přístavu Oděském; k Potemkinn připo
jila se také loď „Jiří Pobědonoscov“. Námoř
níci oa „Potemkino“ povraždili nebo uvěznili
důstojaíky, jimi pak zprávou o zastřelení pro
stého námořníka důstojaíkem pro stěžování
si pa Špatnou stravu rozbouřena i lůza v O
děse, kde bylo několik dní samé hrůzy. Domy
drancovány, obněm mnohé stavby zničeny;
vojska bylo z počátka málo. Pokoj vykoupen
smrtí a úrazem na 6000 lidí. Stav válečný
vyhlášen nad okruhem Oděským a Sebastopol
ským, Rusko nemůze se nyní spolebnouti na
námořníky, kteří proniklí jsou zásadami 8oc.
demokratickými a rovulučními. Ztoho důvoda
vyslené loďstvo černomořské proti „Potem
kinu“ nechalo ho s pokojem, aby se enadii
ostatní námořníci nevzbouřili. Potemkin vydal
se z Oděsy na dobrodrožnou cestu do ved
rumunských, kde bo ovšem nepřijali. Podobné
kvašení mezi námořatky jest v Libavě a Kron
štatě, kde rovuěž prohlášen stav obležení. I
v jiných městech raských šíří se nepokoje,

zvláště dělnické; ovšem úkazy tyto jsou po
většiné dílem strany Bocialně-revojuční. V ru
ském Kovné vypověděly prý ploky úplně po
slušnost. A nebade ovšem lépe, neodhodlá-li
se car ke skutečným opravám.

Na bojišti mauděurskémdosad ještě klid;
přece čeká se na výsledek jednání o mír. Na
návrh Japonska opatření budou plnomocníci
při vyjednávání o mír neobmezenou ploou mocí.

Zprávy místní a z Kraje.
Ve schůsí městské rady králové

kradecké dne 3. červencet. r. usneseno: C. k. no
tářeké komoře králoréhradecko-chrudimeká ve sdělí, že
se jí propůjčí zasedací síň městského zastapitelstva,
pokad bade voluá, ke schůzím. — Okrašl. spulka na
Nov. Hradci Král. udělen byl příspěvek. — C. a k.
vojenskéma star. dozorstva zde uděleno bylo povo
lení ka zřízení splachovacích zichodů ve Vodičkových
kasárnách. — Techo. kanc. bylo uloženo, aby před
ložila projekt spojení etřebešské cesty s okresní sil
nicí. — Dopis losního úřada v Novém Hradci Král.
ohledně voroplavby na řece Labi po jeho regulaci vzat
byl na vědomí. — Žádost továrníka p. K. Schulze za
pronájem honitby březbradské na dalších šest let po
stoapena byla lesnímu odbora. — K návrhu školního
lékaře pana Dra. Zippe učiní se c. k. okr, školní radě
návrb, aby za panojících veder odpůldne na obec. a
měšť. školách v Hradci Král. £ důvodů zdravotních
se nevyačovalo. — Vzata byla na vědomí zpráva po
licie o opatřeních proti padloadnému dopravování masa
a tuků z dráby do městu. — P. Fr. Chrudimskéma
ve sdělí, že okresní výbor zamít! atížaost jeho podu
nou v záležit,sti vchoda do domu č. p. 393. — a
ohledně oplocení parcely č. 15. v bloka E. — Zpráva
pana zvěrolékaře o zabavení vepřového masa a sádla
jedno <a zdejšíma řezaíkovi byla schválena. — Pan
měst. zvěrolékař se vyzve, aby oznámil, zda li závady
na vozech mlékařů a v obchodech mlékem byly od
straněny. — Zpráva lesního úřadu o rentabilitě lesů
zdejší obce a jiných velkostatků v Čechách postou
pena byla lesnímu odbora. — Smlouva nájemní
ohledně místností v obecním domě č. p. 127. pro c. k.
cejch. úřad doplní se podmínkou, že místnosti ty
c. k. cejch. úřadu pronajmou se na dobu desti let
proti půlletní výpovědi pro případ, že by obec při
stoupila ku přestavbě zmíněného domu. — Zpráva
c. k. okresního hejtmanstrí o uprázdněných místech
č. 1. a 2. nadace Bartaškovaké pro mediky vzata byla
na vědomí. — Schválen byl tech. kanc. předložený
rozpočet na nutné opravné práce ve školách realných.
— P. Fr. Černému, mistru zednickému, zakáže se
zřízení mossikového chodníku před novou dvonpatro
vou budovou jeho v bloku O a náboženská obec lurs
elská npozorní se, že před budovou synagogy má býti
zřízen jen chodník z dlaždic pískovcových. — Žádost
ředitelství měšť školy chlapecké o prozkoamáut zimní
tělocvičny a přezkoušení bromosvoduv budově obec.
a měšť. škol postoupí se tech. kanceláři k vyřízení. —
Místo praktikenta v městském důchodé udeleno bylo
panu J. Samkovi z Opočna. — Poukázány byly ně
které účty k výplatě.

Mariánská poní ma Rošborku. Kvo
liké radosti všech ctitelů Panny Marie vydařila se
slavnost pořádaná na Rožberku v den Navětívení
Panny Marie znamenitě. Mimo veliké množství jedno
tlivých poutníků z veškerého kraje Královéhradeckého
připatovala i celá procesí ni př. z Bejšté, Nového
Hradce, Libčan, Pouchora, vedena vldpp. dachovuími.
Čest a díky horlivým kněšítn i jejich zbožným kolla
tarníkům za jejich obětavost! Poutníci Novobradečtí

připutovali s budboa. Sopřebáíme nijak, odhadojícepočet přítomných poutníků na tři tisíce. Radost nad
první poutí Rošberskou jest tím větší, že mnozí ne
přejíce pouti, předpovídali botové fiasko. Mariánský
a Svatováclavský lid promlavil ekutky, nedávaje so
pijak zastrašiti nadávkami protikatol.ckého tisku, ač
ho nikdo k pouti nenatil. Oodivahodná byla při slav
nosti Rožberské obětavost dam z Kongregace, které
£ nevšední horlivostí připravily a uspořádaly bazar;
díky také štědrosti četných předních dam Králové
hradeckých, které mnoho cenných věcí k slavnosti
darovaly. Vřelý dík všem! Svým horlivým přičiněním
Mariánská kongregace získala při té přílošitosti na
stavba nové ovatyně Rožberské 1100 K. Ta musí ka
dý nestranný uznati, že klidnou prací dá se mnoho
vykonati v lidu našem, v němž úcta Mariánská po
aud jest pevně zakotvena. Dp. P. Jemelka měl kázání
a po něm sasvětil veškeren kraj královéhradecký
Panně Marii, tak že elavnost Rožberská bude základ
ním kamenem položeným k rozkvětu památného Rož
berka. Víc než před sto lety byl odnesenz Rožberka
kopec bliněný; nyní postavena tam bade tím vyšší
hora úcty Mariánské. Proti výtce, že pořádánatrac
slavnost, natno ae rozhodně ohraditi. Rožberská poať
ustanovena na den Navštívení Panny Marie bned př.
první májové pobožnosti, kdy pořadatelé o olavnosti
sokolské neměli ani tušení; to dokazuje i ta okol
nost, že slavnost ustanovena na svátek Mariánský
dle ustáleného zvyku; svátek ten zvláště v Čechách
slaví se s velikou okázalostí, jako to vidíme na př.
ve Staré Boleslavi, na Chlamko, na Svaté Hoře, kde
zvláště letos oslaveno v ten den povýšení temní sva
tyně na basilika. Kdyš se dovědělo pořadateletvo o
slavnosti sokolské, bylo věsliké odkládání nemožné a
tolik přece práva a svobody ctitelé Mariánští mají
jako kterákoli korporace jiná. Nám však posud nervy

mizely zřejmé iracelavnosti stoupenců l lidu“a nezapomněli jeme na terrorisování účastníků kato

lických manifestací. Kdyš na přání pastor ochotnése otvírají sokolovny ku konání bohoslušeb prote
stantských a když se do sokolovny volá knéz — od
padlík ae socialistou, aby zde nespravedlivě útočili

roti církví, to už jeat něco tolerantnějšího, než po
ojná katolická slavnost? „Evangelickéma“ dopisova

teli do „Osvětylidu“ pak pravíme, že již minulyty
časy, kdy sarovosti „Osvěty lidu“ ovládaly veřejné
mínění a še jest stále větší četa těch, kteří se na



dávkovým strašákům těm jenom smějí. Čím oprostějí |
budeme nepadáni, tím více porosteme. | Nazývá li so
Hradec Král. prárem městem husitským a o jiném
promlavíme si ješté příště.

Místní odbor českého pomocného
semokého spolku pro nemocné plicními
chorobami v království Českém prookresy
Královéhradecký a Nechanický v Hradci Králové koná
v pátek dne 14. července 1908 o 6. hod. odpol. v sa
sedací síni okresního sastapitelstva v Hradci Králová
valnou bromadu.

Slavnostní akadomii pořádajíchovanci
bisk. Borromes na oslavu GOletého zlatého -jubilea
kněžského vysocedůstojného pane Antonína Pogertha,
drobého inspektora bisk, Borromea, v neděli dne 9.
července 1905. Program: 1. J. Wůoscb:; Slavzostní
sbor. Pro smíšený ubor a soli a průvodem klavíru,
barmonia a smyčcového orchestra. 2. R. Rozkošný:
Novelly č. 2. Smyčcový gajutett. 3. N. Kabát: Za
oviť nám, slunéčko. Možský sbor. 4. J. Rosas: Na
vlnách. Volčík. Přednesou žáci houslové školy p. J.
Wůosche. Ó. Zajíc: Hrvstský pochod. Zapěje mužské
oktetto. 6. „Na slepo“. Žert v 1 jednání. Dle A. K,,
vzdělal E. Z. Začátek o půl 6. bud, odpol.

Výstava v penslomátě. Výstavaženských
račních prací šákyĎ pokračovací školy v pensionátě
císaře Františka Josefa I v Hradci Král. uspořádá se
ve dnech 9. a 10. července v místnosti přízemní č. 7.
Výstava je veškerému obecenstva přístupna.

Výstava v obecné dívčí škole. Nao
becné škole dívčí a s nf spojené škole mateřské
v Hradci Král. koná se výstava ručních prací ve dnech
9. a 10. července.

Uzavírání ebehodů v meděli. Nauza
víráví obchodů « neděli o 11. hodině dopolední uvyklo
ni takřka veškeré kupující obecenstvo v celém okolí
1 v městě samém; pouze někol:k jednotlivců boď
z naprosté nevšímavosti, nemajících trocha citu pro
práva obchodního pomocnictva anebo s poubé libůstky
navštěvuje obchody v neděli a to často přesně před
zavíráním a tím poškozoje naši akci k dosažení ne
děloího klidu. Následkem toho nuceni jsme apelovat:
touto cestou ua ony jednotlivce a žádati je: Nena
větěvojte obchody v nedělí a zvláště o 11. hodině do
polední a uvykejte sobě i svým složebvým v zájmo
lidskosti nakapovati všedního dne a to do 8. hod.
večerní, poněvadž v nejbližší době opravena bude táž
doba pracovní ve všední dny. Neuškodíte sobě a prc=
spějete nám, neb jen badete-i vy míti trochu více
obledů, dosáhneme potřebného nám času k oddechu a
k sebovzdělání. — Hromada pomocníků při gremiu ob
chodníků v Hradci Králové, Místní odbor českoslo
vanské obchodnické besedy. Filialka odborného spolko
obchodního pomocnictva.

V měsíci červnu zemřeli v Hradei
Králové. Richtrová Ludmila, 68 r. stará vdovapo
obchodníku; Rejmanková Anna, 17 r. st. kandidátka
učiteletví; Smutná Josefa, 96 r. at. mandelka hostin
ského; Futera Jan, 39 r. at. čeledín z Věkoš (j v ne
moenici); Nejedlý Jan, 26 r. at. cihlář ze Svob. Dvorů,
(sebevražda —v nemocn.); Sirůček Josef, 41. r. st.
knibař; Ryšínková Frant., 89 r, at. manželka dělníka
z Plačic (f v nem.); Machatá Rosalie, 84 r. st. vdova
po obuvníku; Mestek Ferd., 2 měs. at. syn majitele

panoramy kuriosit; Julišova Mapů. 1 měs. at. dcerac. k. pošt. kontrolora; Rautenkranz Fr., 47 r. at.
zedník; Chudobová Alžběta, 7 měs. st. dcera hudeb
níka z Hoděšovic; Můllerova Marie, © r. st. dcera
městského ařízence; Hrochová Mar., 78 r. at. sou
kromnice; Jirák Aotonín, 78 r. at. chovanec chudo
bince; Blatník Josef, 12 r. st. syn dělníka z Pouchova
(zem. v nem.); Raulich Hago, 66 r. at. hosp. správce
na odp.; Kuncová Marie, 62 r. at. manželka boky
náře; Bažant Josef, 17 r. st. kandidát učitelství.

Zápls žáků ma c. k. gymnasiu
v Hradei Králové bude do I třídy dne 16.
července od 9 do 10 hodin, dne 17. července od 8 do
9 hodin; přijímací zkoušky písemné budou dne 16.
července v 10 hodin, dne 17, července v 9 bodin;
ústní vždy ve % bodiny odpoledne. Každý žák přines
si k zápisu křestní (rodný) list a vysvědčení frek
ventační.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové. Za měsíc červen 1905 stav poukázek poklad=
ničních K 528.000, knížek vkladních K 1,717,17877,
úhrnem K 2,245.173 77. Vklady zárokojí se ode
dne vložení do dne vybrání 49,

Slet sokolský, na památka40letéhojubilea
založení tělocvičné jednoty Sokol v Hradci Králové,
konal se ve znamení největšího vedra. V předvečer
slavnosti, v sobotu 1. července, sehráli ochotníci jea
noty „Klicpera“ Stroupežnického „Naše farianty“. Na
představení toboto obrazu ze života českého lidu dali
si věru ochotníci záležeti. Celý děj upoutal uměleckým
provedením zvlášť se strany předních ail ochotnických
a výprava byla také náležitá. Příjemnou hodinku
ztrpčovalo četně ebromážděnému obecenstva hrozné
vedro, ješ připravilo mnobému euchou parní lázeň.
A druhého dne cvičící uokolové na úpravném cvičišti
při Labi za Grandbotelem také zakueili útrap pra
véko úpalu. Cvičení odpol. přítomno na 3000osob,
sokolů pak zavítslo do Hradcena 450.

Náhlé úmrtí. P. František Pajkr, spolnma
jite) továrny na hermonia, byl včera dne 6. t m.
v továrně raněn mrtvicí, jiš kolem 6. hodiny odpo
lední podlehl.

Zápis žáků do I třídy ce.k. vyšší
reálky v Hradci Králové badesekonatidne
15. a 16. července £. r. od 8.—9. bod. dopol. v ředi
tolně. Hned po zápise podrobí se žáci přijímací ekoušce.

Mataritní ústní zkoušky nac. k. re
los v Hradci Králové vykonány ve dnech 1.—6. čer
vence. Zkoněce podrobilo se 27 žáků, s nichž 6 pro

i neprobován P ppok.a Na c k gymnasiu prošloi zkoušce19 abitarientů, 3pak -dostal
bo prázdninách, urien pa ostelo 60 Opravy

Velká vedra zavládla minulý týdeni na
Hradecku. vedro bylo nesnesitelné, zvlášť když
ani vítr se nerozvířil. Ve stíou ukazoval teploměr
až 28 R". Půda ovšem jest vyprahlá, zvlášť v pí
sčinách, kde jař bídně živoří. Jinak účinky sucha

padních a jižních Čechách v hrozných těchto
vedrech způsobeno bouřemi spojenýmis lijavci
a kroupami mnoho spoust na slibné úrodě.

Spořitelna Kralohradecká. V měsící
červnu 1900 uloženo na vkladní kaížky K 102.080:0,
vybráno K 108.692*04, vklady koucem čerrna 1905
K 11,448.604-58; na hypoteky půjčeno K 6698681,
splaceno K 3897308, na hypotekách koncem června
1908 K 9,787.464-16, cenných papírů v zásobě za K
2,318.000—.

Zář „Osvěty lidu“ v katolických
Pardubicích. „Osrěte lidu“ v čísleze dne 1. t. m.
vidí velikou škodu světa v zasvěcených urátcích kato
lických. Donkichotsky ohání se perem protestantsko
didoveko-beznábošenským a jedaím škrtnutím chce
zrašiti neděle a svátky katolické. Prý „kašdý takový
svátek spojený se zastavením práce a zvýšenými vý
daji v domácnosti i šivotě společenském znamená pro
lidskou společnost velkou ztrátu hospodářskou a na
prosto žádný užitek (spiše škodu) mravní, protože si
tím lidé navykají jen lenošit a zbytečně utrácet“ —
Jen bychom radili „Oav. I.“, aby byla aspoň trochu
upřímná. Těch neděl a svátků katolických je tolik a
»Oav. 1.“ neporadí své dračině, aby k tém líným
dnům aspoň před tím navrhovaným zrušením nepři
dávala ještě nové dny, v nichž se lenoší a zbytečně
utrácí! Jakpak tyhle modré pondělky věrných přívr
žencův Osvěty 1.? První máj a oslarné dny Husovy
snad zvyšují pracovní energii a nejsou spojeny s mi
mořádnými útratami? Proč jei se, „Osvěto I.“, huršila,
če na některých školách nebyl den Komenského o
slaveu přerušením vyučování? Vyučování je také práce
a jak velikého dosahu! To jest práce ašlechtilého po
kroku, a ty, pokroková „Osvěto 1.“, chtěla bys tu
práci odetraňovati právě v den velikého učitele. Tolik
svátků a neděl katolická církov už ustanovila, a ty,
„Oavěto I.“, nelomíš nad tím rukama, že židovští stu
denti obdrší mimo to k vůli vlastním svátkům ještě
zvláštní prázdniny. Napomeň židy, aby pro savénábo
čenské vyznání nezdržovali pokrok své mládeže| —
My věříme rádi, že by mnozí židovští a liberální vy
dřidachové byli velice rádi, kdyby aspoň ty svátky
odpadly. Platili by totiš dělníkovi stejnou týdenní
mzdu za větší práci; takovým židovským a liberálním
fabrikantům by ae rozbodně zrušení katolických svátků
vyplatilo. Zato církev katolická — ponechávajíc svátky
ty — popřává k vůli osvěžení tělesných sil dělníkovi
i většího osvěžení vil, nož jakého by užil pouze při
každém sedmém dni prázdném. Ostatně svým věrným
nemusí Osv. I. mnoho raditi. T: na př. v neděli róno
— mají-li k tomu trochu přílešitosti —pracají hodně
pilně, ale zato zase vysazují celý modrý pondělek,
který přece není ustanovením církevním. A nutí je
snad sama církov, aby v neděli tolik bodovali, že ta
kový modropondělní odpočinek jest pro ně často nat
ností? Podivno: avé družině, která jest přece „uvů
domělá“, musí p. Hajn raditi, aby 80 zbavila ovátků,
v nicbž se zbytečněutrácí | Kdyby takový dělník byl
opravdu pokrokově uvědomělý, nepotřeboval by ta
kového připomenutí ani pro neděle a svátky. Šstřil
by i v takový čas. To jest jistá věc ovšem, že v ne
dělích a svátcích bývá pro družina „Osvěty lidu“
mravního ažitka pramálo. Kdyby ti lidé totiž místo
do hostinců šli do kostela, pak by na tom jistě byli
líp jak s kapsou, tak s pokrokem mravním. Pan Hajn
honem už také ukazuje, že ve Francii proti svátkům
katolickým už sačínají ae slaviti „svátky lidstva“, Na
př. prý v restaurantu (!1) Eiffelovy věže slaví se „svátek
slunce“, jiný avátek jest „svátek veliká revoluce“ atd,
Otázka: ten svátek aslavený v restaurantu nepřivádí
k zbytečným útratám? A kdyby to myslili francouzští
zednáři ae svojí bumanitou upřímně, nep vagovali by
za slavné chvíle veliké revoluce, která ukázala nejlíp,
jakým nelítostným přímo bestiálním tvorem stává we
člověk odbodivší náboženství. Žádná, ani protestantská
inkvisice neměla v čele takové bezcitné krvežíznivce,
jako — slavená „veliká revolnce“, Proto pomalu, p.
Hajne, s těmi příklady!

Z Bohdanče u Parduble. Vednech9.,
10. a 11. července t. r. vystavoje v Bohdanči tamější
kurs pro paličkování krajek, jeně trval od 1. října
1904 do 80. června 1905, svoje výrobky. Vystavoje tu
práce as 50 žákyň, tudíž uspokojí zajisté každého vý
stava tato avojí bohatostí. Zajímavou alibuje býti
zvláště tím, že kurs v Bohdanči pokusil ss moderni
sovati paličkovanou krajka na základě motivů vzatých
2 přírody a z národního ornamentu, čímž chce si zí
skati značné zásluhy o toto české umění a jeho roz
voj. Výstava jest umístěna v budově měšťanských
škol; vstap volný. Návštěvníkům výstavy z okolí lze
si zároveň prohlédnouti místní rašelinové a slatinné
lásně. Pohodlné apojení třikrát denně poštovním do
stavníkem má město s pardubským nádraším.

Z Holohlav. Ušlochtilou zábava schystal
náš katolický spolek v den 18. června. Posván tam
burašský abor katolické jednoty u Hradce Králové,
který v našich spolkových místnostech provedl mistroý
koncert. Hudba tambaric, kterou z poslacbačů málokdo
znal, lákala jako novinka a přímo uchvacovala. Před
koncertem pronosla slečna Pánková r Vamberka krá
snou řeč o kultu Mariánském u slovanských národů;
přednáška vyslechnata s velikým zájmem. Účastenství
při zdařilém večera bylo velice četné; dostavil se
zvláště větší počet intelligence se Smiřic. — Žebnoj

Bah další Činnosti! Kéž tak pěkných večerů zažijemevíce

Lásně Velichovky. Při nynějšíchstále
rostoucích vedrech odporučají se lásně Velichovky
jako krásný pobyt letoí, Obklopeny jsouce vysokými

lesy a obdařeny nádhernými krásami přírody jsou jak
k pobytu ze stránky sdravotní, tak i k pobyto letni
mu takřka stvořeuy. Mimo ticbý pobyt venkovský po
staráno též o příjemné zábavy společenské tím, še
atřídají se na Velichovkách vojenské koncerty hudel
ní s koncerty různých vyulkojících omělců domácích
1 elzích. —

I. český spolek pre uvelobu včelař
ství, zahradaletví a chovu hospodářských
zvířat v Chrudimi koná v neděli dne 16. července
1905 o 2. hod. odp. v hostinci pana Nežádale v
Přestavlkách 183. valnou schůzi, na níž p. Frant.
Vobralík promlaví o pěstování ovocného stromoví,
p. spr. Brabec o chovu hospodářského dobytka
a p. Al. Thuma o rojení.

Sloupy „Osvěty lidm“. „Osvětalida“ a
tak zv. pokroková strana v Pardubicích, která blásá
odloučení ode všech stávajících, formálních církví, má
tyto hlavní sloupy: 1. p. redaktora Al. Hajna,
muže takto bez vyzoání; ale ta jeho bezkonfesanost
jest dle jeho skatků více formální než skutečná; tento
pán na př. neodsoodil nikdy křiklavó ródecké úrindle
pastorů, jež byly např. v listě našem zřetelná doká
žány; tento pán bez vyznání baší sice statná do vy
snání katolického, ale uechává na pokoji církov 31
dovskoa; vždyť docela byl přítomen na schůzi židů
pardobských jako loyální ptisluhovatel a novytýkol
církvi židovské ani v nejmenším zpstečnichví. 2. Dra
bým sloupem s „Osvětou I.“ spřízněného pokrokářatví
jest p. Kostelecký; tento chrabrý muž jest jedaatelem
protestantekéh), klorikalního spolku Gustava Ado.fa
(Gustav-Advif Verein), kterýšto spolek staví u vás
v Čschách protestastaké kost-ly. Budiž k chrále to
hoto pána řečeno, ža nevynechá ani jediné ovaagolické
bohoslužby a že svó ditky k bobosluáb.m tóu veřejně
vodí. — Jen nám usjde ua rožnm, prvč tentu prakti
cký církovník jest jedním z hlavnich podporovatelů
družiny, ktera se staví proti církovuictví vůbec; tuto
jeho nedůslednost částečně vysvětlíme si jeho prosrád
čením, že zmíndná družina kope a kopati bude jen
do církve katolické, ale jeh3 wouvěrcůmnoubliží. Jest
tedy pan Kostelecký spíše diplomat než apřimuý proti
cirkevník. 3 Třetím sloupem pokrokáfskó družiny jest
p. MUDr. Vobryzek, tukto israslita, jebož jméno stalo
se volice známým v době vzradené vraždou polsnakou.
Tonto pán jest redaktorem diduvského Časopisu „Roz
voj“, který honževnatů ujímá ne uábošenstvi sidov
ského; tedy p. Vohryzek jest redaktorem Časopisu cír
kevnického, ale proto přece jest přítelem družiny proti
církevnické. Inu, jest tak dobrý diplomat, jako pan
Kostelecký; vědyť dobře ví, že „pokrokáři“ synagogu
pardubskou nechají vždycky ne pokoji. 4. Neméné du
lešitým uloupem proticírkevnického pokrokářatva jest
protestantský učitel p. Dvořák, který ve modlí zcela
veřejně a lidem v protestanteké modlitebně; to jest
ovšem ohrvalitebné, še náboženské povinnosti plní, ale
nechť také v-řejně prohlásí, še si přeje toliko zaičení
církve katolické, nikoliv evangelické. 6. I jiní nejhor
livější členové pokrokářské dražicy pardubské jeon
zapsání buď v matrice evangelické nebo židovské; a
tihle lidé také povinnosti svého náboženství plní, ve
řejně se modlí a zkrátka při spatření evangelického
kazatele nebo rabína hned zapomínají na pokrokové
rozkazy proticírkevnické avé blavy — p. Aloisa Hajna.
A p.Hajn dává pokrokový pardou velmi rád. Tihle
pardabětí pokrokáři mají zkrátka zásady pražné jako
guma. Proticírkevnická „Osvěta lida“ ve spolku u kle
rikály evangelickými a didovskými na válečném ta
žení proti katolictvu! Co si ta družina jen o urédo
mělém pardabském občanstva inyslí? Její průzračnou
komedii prohlédli jeme ná dávno.

Pozvání k duchovním ovičemím.
V klášteře Vorlšilek v Eutné Hvře vykonají se av.
exercicie pro učitelky — nebo také pro jiné bývalé
chovanky — od 16. erpna (6 bod. večer) do 20. ra
no. Poplatek za celé opatření v té době jest 6 K.
Maoohbése těší na vzájemné ubledání. Kdo hodláte
přijeti, oznamte to co nejdříve,

Z Hlimska. Péčí učitelstvazdejšíhosehrají
Školní dítky 9. t. m. v sále p. J. Adámka diva
deluí představení: V ř'ši vodního krále. Pohádka
se zpěvy. Začátek o 8. hod.

Zápis nových žáků de I třídy ob.
jub. reálky v Náchodě díti se bude před
prázdninami v sobotu dne IĎ. a v neděli dne 16.
července t. r., po prázdninách v sobotu dne 16. a
v neděli dne 17. září t. r. Zapisovati se bude v ave
dené dny vždy od 8—10 hod. dop. v řiditelně ústa
vu. Hned po zápisu konati se budou skouěky přijí
mací od 10—12 bod. písemné a o 2 bod. odpol.
ústní. Každého dne po ústních zkouškách bude o při
jetí žáka definitivně rozbodnuto. Zápis a přijímací
zkoušky do vyšších tříd kouati se budou až po prázd
oinách.

Z Kyňšperka. Příjezd nejdůstojnějšíhopana
biskupa za účelem generální visitece a udílení av,
biřmování v kolataře Kyšperecké vydařil se znamenitě
nade všecko učekávání. Bývalá farní osada Lukavícká
připravila se do slavnostního báva uvítat svého vele
pastýře. Třemi branami slavnostními doprovodilo J. B. M.
30 banderistů s praporečníkom od branic půdy Žambe
recké do Kyšperka, U starobylého původního faroiho ko
stela lakavického očekávalo J. B. Milost zastopitel
stvo, abor hasičů ae Školoí dítky, nače* po uvítání
uveden do svatyně zvlášté upravené. V Kyšperku
jednomyslně a důstojně vítalo celé město svého vele
pastýře, takže vjezd knížete církevoho byl vjezdem
vítěze. A jako vjíšděl branou do města jako vítěs, 8
město jsko opanoval, tek opanoval a okonslil i ardce
všech, kdo s nejdůstojnějším velepastýřem měli příle
Šitost se setkatí. Srdečný dík všem, kdo o slavné
přivítání se přičinilí i těm, kdož potejmu groti němu
pracovali, nebot tím aspoň otevřeli oči nerozbodným
a velice platně posloužilí ušlechtilé věci. Upřímné
díky za všecko a všem!



Návátěra onglických žurnalistů.
»(Dle spravodaje T) Z+ rmatného, sakalezého nebe 0
-dejelt Atgličané ranním rychlíkem svr. dr. 10. Čarvna
do Hory Kutné přes Kolín, kde přičiněním městské
rady a purkmistra dra. Jelínka učinéna gastávka.

»Liják ovšem zmařil tam valnou část nálady, nicméně
uvítání v nádraží bylo příslošně důstojné a pohostění
výborné. V radnici kolínské velmi pěknou, věcnou

:promlavn v anglickém jazyce prouesl z:stupce obce
p. dr. Steppan. Následovalo více řečí a po malé pro
blídce: města sasednuto k bankotu v Grandhotelu. Na

konec, po přípitcích, povetal a přípitkem v anglické
řeči i dvojctih. p. pastor Došek; sotva ale ústa ová
otevřel, již šlápl do bodláku. Pravil, že dámy i pá
nové z Anglie musili býti připravení na týrání řečmi

-špatnou neb šádnou apgličinou, a že to musí jíž atr
pěti. Tento skutečně nejepný úrod dvojctih pána pa
-tora zarazil nejen ty, kteří provázeli ang. žarnali
sty, aby podali jim potřebná vysvětlení, ale i Angli
-Čany samy uvedl do rozpaků nad velkohubostí páně
řečníkovou, který takovým nezpůsobem veřejně cos
káral, o čem vlastně sám ani přesvědčen n>byl. Či ne
byla řeč pana dra. Steppana v radnici výborně an
glieky promlavenon? Nepřekládal p. rada dr. Malý
z Praby hbitě a přímo precisně češtinu du angličiny
a nemluvil při tom znamenitě anglicky — ba líp,
než drojetibodný pán sám? Jeho řeč vynesla Angli
Čany sice sž na výsost, za to ale podrobovala nás
Čechy kritice, k níš nejméně v té chvíli povolán byl
p+u pastor Dašek. Pravil na pf, že Angličané od nás
1ičemů se nenaučí, že umíme si dělat jen nepřátele,
že jeme národem malým a mdlým, rozkvašeným ane
důtk jvým. Al to nebyla ještě všechna ta moudrost
dvojctih. pána. Oo mluvil i ae svého stanoviska ná
boženského a děkoval Aogličanům velice za Wiklefa,
jehoš učením prý český národ povsnosl se duchem nad
jiné národy evropské, když M. Jan/EHaeČechům Wiklefa
jal se vykládati. Drojet. p chtěl sogorovati Angličanům,
jakoby jeho víra Lyla učinila z Čechůvcivilisovaný lid
atd. — Drojct. pane, připomenntím Wiklefa jste se
Aogličanům příliš málo zavděčil. Za ty věci, které na
odpor katolicismu Wiklef hlásal, stydí se moderní
Aogličan; ani Vy byste se neosmělil myšlenky tak
pudetilé hlásati, nechtěl-li' byste utršiti smích každého
přavého intelligenta. C> Has od Wiklefa pochytil, za
to se sám, zvláště v Kostnici styděl. Přejete li si dů
kasy, podáme je přlétě. O tora ne ovšem dvojctihodný
pán nezmínil, že právě před poznáním bludů Wikle
fových Praha byla střediskem vzdělanosti středosv
ropské a že vynikala svojí mocí nad Londýn. To také
nepověděl, že právě hasité rozebrali ai statky univer
mtní a že přivedli husité a protestant | svojí hamiž
ností a omezoností vysoké učení Pražské na pobraj
zábuby. Ulělal jete divnou poklonu národu, Hosovi
i Angličanům. Ž> právě dvojctihodní páni rozaóvají a
nás rozkvašenost největší a že ti právě jsou aš příliš
nedůtkliví, to pan pastor zamičel. — Však také od
pověděl Mr. Baker dvojctihodnému pánu hned na
mlstě a — jak již jsme uvedli — i v chrámu Sedlec
kém, kde osvícený ten muž, cizinec učený a zbošný,
jemně ale rázně odmítl pichlavé náměty pana pastoru.
Městská representace jest oršem příliš málo vděčna
vlasteneckéma panu Daškovi za takové samozvrané
intermezzo.

Z Kelíma. (K návštěvě Angličanů v Kolíně
dne 10, června 19065.)Mimo naduvedenou atať došel
nás ještě další přípis poměry dobře illostrující: Uví
tání Aogiičanů v Kolíně bylo pravým obrazem míst
ních rozkvadených poměrů občanských a jestliže nikým
nosvaný a nikým nevysvaný pan evang. farář Čeněk
Dušek sám sobe adělai hodnostářem vítajícím, pak
měl také mlaviti sám za sebe a pro sebe a nikoliv
za naše město, tím méně za náš národ. K tomu na

ko nikým splnomocnén nebyl. J-koby pan evang.srář byl vylezl kamsi na žebřík, tak s vysoka dívá
se na ten ubohý náš národ, na lid náši na vzdělance
uašej; při té příležitosti „Česká Stráž“ na p Daška
u chválou nezapomíná, ale jiné ponižuje. O anglicko
Českých stycích mluví tam věru jako hlachý o kla
víru; praví na př., že vůdce výpravy novinářů, An
gličan James Baker byl při nejmenším sedmoaáctkráte
v Čechách a nejednou v radnici Kolínské. Zatím Mr.
Bsker byl v Čechách letos po šesté a v Kolíně (městě)
poprvé. Er.p. faráře Duška po setkání se v „Grandu“
— nesnal. Paušálně plauduje „Česká Stráž“ i o tom,
že Angličané nalezli v panu Č.Duškovi ta pravou
bylina poučení, neb prý se (ho) tázali na český prů
mysl, dělnické poměry, mzda, výživa, příbytky, zdra
votnictví, na výchovu mládeže, na vzdělání učitelstva,
na stav mravnosti českého obyvatelstva, na samo
správa, podnikevost, veřejnou dobročinnost a na kri
mínalní statistiku (|7). Prozatím na nic víc. A saprlot,
hleďme jak čile a rychle bez knih a pomůcek na to
vše odpověděl Angličanům pan Dušek v Kolíně. Z rad
nice šel pan Dašek přes náměstí do kostela samoten,
nebo s p. Latzlem; z chrámu Páně do hotelu šel 50
kroků « jedním z aogl. bostů, patrně malířem, ješto
si pán ten v chrámu F. nacrtával gotickou hlavici —
8 Vizte co vše za těch několik minut pan Dašek do
vedi popsati a vysvětlitil Jak mizerní jeme my Če
chové, rodáci Čeňka Doška v Kolíně, proti tomuto
meteoru osvětya pravdy! My bychom prý se dovedli
tázati nanejvýš (Angličana) jskou má vládu, jak se
bije s odvěkým nepfítelem, jak hájí svá práva, jaký
mají tam spolkový kroj, jaký mají prapor, kam chodí
na výlety a jaké mají pivo. — Mimo tyto bombasty
a fráse dovedla„Č. Stráž" napsati skatečněi věcnou
apráva o Aogličanech v Čechách pod záblavím „Naše
pocivaletví“, sč i sde hází vše v jeden koš. To ale dělá
zvyk. Na štěstí Angličané vzali si jiš v měsíci února
t. r. v Praze pravou informací o českých poměrech
politických, sociálních, osvětových, bygienických a vý
zobních, sestavenou dle nejlepších pramenů statistických
a odborných. Jen všestranné vědomosti páně Daškovy
jim scházely; za pět minut však bylo nedostatku od
pomoženo.

Pastorální porada Novobydšovská.
Duchovenstvo vikaristo Novobydžovského konalo svou
pastorální poradu v Novém Byděšově dne 3. t. m. sa
předsednictví vldp. vikáře Josefa Šrámka. O první
otásce: „Ušitek studia umění církevního pro kněse
vůbec a v dachovní správě zvláště“ přednesl krásnou

práci evou vídp. Dr. Josef Kašpar, professor náb
gymnasia Novobydžovského a předložil ohromášdéné
mu duchovenstru k názoru díla Cbytilova a Lshne
rova o Českém umění. Vyžádal duchovenstva avolení
ku návštěvě městského mueca Novrobydžovského, kdež
vzácnou ochotou p. učitele Koudelky dostalo se nám
jadrného výklada tamních vzácností. Archa z kostela
Měnického byla předmětem všeobecného obdivu. Vldp.
Dr. Kašparovi i pt. p. učiteli díky! Opamětních kni
bách farních pojednal dp. Červenka, kaplan Smidar
ský, způsobem z:jímavým i poučným, hlavně citová
pÍím jednotlivých zápisů pamětních s určité osady.
Z některých jeme poznali, jak výhodno s+:pisovati
věci týkající ve práv beneficia a kostela. Jiné byly
odstrašujícím příkladem toho, co do pamětnice nepa
tří. S útrpným úsměvem četlo duchovenstvo na náro
ích Bydžovakých,kterak Hus dal život za osvobo
sení (|) člověka i národa z tyranie, bombast husit
ského provolání ve Stráši na Čidliněnaplnil je upřím
nou iftostí nad českým lidem, který planým slorem
dává se ovésti na acestí svému bytí tak nebezpečné.
I volba slavnostního řečníka o Hasovi se povedla.
Kdyby tak Has vstal a přečetl si ono proslavené číslo
Učitelských Novin, kde p B. Ráz bez ostycha uve
řejvil „vyznání víry moderního učitele“ (989,1), že by
svému slavnostnímu řečníka ukázal záda ?!

Lázně Bělohradské. Málokterémístolá
soňské a znamější místo u nás vůbec může se vyká
sati tak rychlým a utěšsným vzrůstem a rozkvětem,
jako lázoňský Bělohrad na Jičíneku, toto útočiště
všech těch, kdož zakoušejí nepřebravých olastí mo
derní nemoci — rheumatismu — měroa malou nebo
velikou. Byl jsem zde před čtvrt stoletím jako student
o svěcení školy. Tenkrate byl Bělohrad chudý, chu
dičký a větší domy zde byly asi 3—4 Daes ty teh
dejší domy ztrácejí se mezi velikými stavbami moder
uími a i ta škola vyrostla o jedno poschodí, v němž
umístěna škola měšťanská, nedávno zřízená. Bělohrad
vzrostl svými lázněmi. Mejitelkou jich je hraběnka
Assebnrgová a pilným ředitelem p. J. Šubrt, vrobní
lesmistr. Netrvají ani čtvrt století, ale za dobu tu
získaly si lázně Bělohradské široko daleko pověstico
nejchvalnější, neboť účinky zdejší slatinné rašeliny
jsou přečetnými případy vyléčení osvědčené. Rašelina
přiváží ae z nedslekých ložisk suchá a v lázních se
teprve vřelou vodou napouští, čímž liší se od tako
vých „rašelin“, které jsou 2 ložisk babnitých a v účin
cích svých tedy jiš vymočené. Každá koopel posky
tuje hojnost rašeliny jinde neobvyklou a po každé
koupeli se rašelina použitá vylévá do kanálu, jímž ss
odvádí do vody. To může každý viděti a není možno
vůbec, aby téže rašsliny použito bylo dvakráte. Oně
jaké drahotě, s jakou shledáváme se na jiných místech
lázeňských a ku zotavení vůbec sloužících, nebo i na
naších nádražích, nelze zde vůbec mlaviti. Saisone lá
zeňská jest již zabájena. Jako každoročně — i letos
sjede so hostí četný počet, osobností vzácných i pro
stých, trpících i těch, kteří touží po milém osvěžení
a zábavě v roztomilém tom místě, v němž harmonicky
spojuje se pohodlí velkoměsta e prostým pohodlím
našeho venkova. Spojení sem velmi vhodné, ubytování
úplně vybovující všem požadavkům, strava znamenitá,
nápoje velmi dobré a — žádné „napalování“, žádné
„dření“ hostí. O zábava a milé posezení starají se
botely Vlachův, Kolářův a j., kdo pak chce míti klid
úplný, ten prodlí rád v rozsáhlé „bažantnici“, velikém
to parka lázeňském. Vůbec je Bělohrad místem roz
tomilým, na které člověk vzpomíná si rád, taae rád.

Z Cerekvice u Hořle. U veliképřekva
pení uvedeno občanstvo zdejší súčastnivší se průvodu
o Božím Těle dne 25. června. Tehdy dojemně na každé
ho působil sborový zpěv dívek a jinochů cerekvických,
nacvičený pp. učiteli A. Machkam a VI. Tyrzským.
Věra přičinění pp. učitelů a mládeže došlo chvály
všeobecné. Takováto snaba učitelstva jistě vědy povede
k ušlechtění mládeže i celé obce.

Ze Žamberka. (Udílení sr. biřmování.)
Dne 22. června, právě o Božím Těle, zavítala do Žam
berka Jeho Biskupská Milost, aby udílela sv. biřmo
vání a vykonals generální visitaci. Celé město ozdo
beno jsouc nesčíslnými prapory barev českých i pa
pežských, nemohlo se již dočkati onoho okamžiku,
kdy Jeho Milost sestoupí a slavnostní brány. Den byl
dusný, temné mraky hrozily každým okamžikem ené
sti se lijákem k zemi, přes to všsk zástup veliký oby
vateletva dostavil se k uvítání J. B.M V předu atálo
místní i okolní vid, duchovenstvo, pp. c. k. úředníci
všech c. k. i civilních úřadů, slavná městská rada
s p. purkmistrem včelo a zástapci spolků místních.
Po stranách silnice tvořili špalír hasiči mfetní i okolní,
c. k. voj. vysloušilci a uprostřed ve dvou řadách
stála školní mládež se svým učiteletvem. Njdp. bi
skup provázen vedpp. Dr. J. Soukupem, kanovníkem,
Dr. G. Domabylem, professorem theologie a dp. Ha
gonem Doskočilem, biskup. ceremonářem, pozdra
ven nejprv p. purkmistrem, načež místní děkan vidp.
J. Poláček uvítal vznešeného hosta jménem dachoven
stva. Pak se předetavili J. B. M. všickni pp. c. k.
úředníci a zastupci různých spolků, jménem žactva
uvítala p. biskapa žákyně Andalka Pírková a podala
ma skvostnou kytici. Nato vrchní pastýř poděkoval
všem vřele za upřímné avítání, ke každému zvláště
ještě několik slov pronesl, podávaje všem raka. Prů
vod bou! se přes náměstí ke kostelu, kdež na prahu
očekával jej urozený pán baron Oskar Parisch se svojí
ctěnou rodinou, ardečně | vítaje J. B. M. Uro
zený pan baron Oskar Pariech vůbec věnoval svláštní
pozornost J. B M. nabídnar mu svůj zámek k obý
vání i veškeré pohostinství. Po skončených obřadech

církevních zástup drušiček, dachovenstvo, p hodnostáří města dovedli J. B. M. do zámku, kdež v ná
dvoří stála skvostná slavobrána, Drahý den udíleno
sv. biřmování bifmovancům, jiché bylo kolem třinácti
set. Po té byl p. biskap přítomen zkoušce z nábožen
ství ve školní budově. Na prahu školy uvíteli J. B. M.
oba páni ředitelé p. J. Groulík a p.ře. Ješek. Nejdů
stojnější arcipastýř byl mile potěšen a na památka
sepsal své jméno do kroniky školní, prohlédl si budova
a zároveňi uměleckou galerii školoí. Jeho B. M.

byl u nás celý týden vyjíšděje do sousedních kolátar,
de udílel všude sv. biřmování. Kdyf pak nadešla

doba odjezdu, loučil se náš arcipastýř něžně s městem

naším; dítky i dospělí vyprovázeli jej daleko, líbajíce
žehnající ruce jeho. Neš našla se přece jedna duše,

v městě našem J. B. M. a špinila v Poslu £ Podhoří
ty, kteří J. B M. uvítali. Na to nemáme odpovědi,
než še to svědčí o nískosti vzdělání tobo p. dopiso
vatele. Všichni čtoncí lokálka ta odsoudili a p. do
pisovatele případným titalem ognačili, — tolik však
dodáváme, že J. B. M. šehnela a tiskla raku všem,
možná, že byla i mezi nimi ruka vaše, p. dopisovateli,
— ruka špinavá.

Rozmanitosti.
Sjezd bohoslovců v Prase. Vnynějších

dobách, kdy útočí se se všech stran proti všema, co
náboženství a círu+i náleží, kdy nepřátelé všeho ka
tolického svorpě podávají sí ruce a spojojí se v mc
botvý šik proti nenáviděné církví katolické a proti
slažebníkům jejím, kněžím, v těchto kritických do
bách třeba nadšení, poailoční, avódomění, v boji tomto
třeba dobrých obránců svaté věci, třeba statečných
vůdců. Postavení vůjců i obránců vyžaduje mužů ce
lých, neobroženě odrážejících zběsilé útoky na církev
a učení Kristovo. Ti však mužové mobou směle a

pevně postaviti se v boj, kteří si osvojili náležitých
k tomu vědomostí. K tomuto vznešenéma cíli směřují
i sjezdy bohoslovecké, které každoročně o prázdni
nách pořádají česko-moravětí i ostatní slovanští bohu
slovci jak na moravském Velehradě, tak i na památ
ných místech království Českého. I letos bude se pc
řádatí takový ajezd bohoslovců Českc-slovanských ve
slaté matičce Praze ve dnech 3.—Ď. srpna t. r.
Program níže podaný zajisté každého účastníka sje
zdu nejen zcela uspokojí, nýbrž i naplní nadšením
pro neunavnou práci pro církev ev. a drahou vlast.
Sjezd zabájeu bude ve čtvrtek dne 3. srpna 1905 'o
5. hod. odpolední v sále hotelu „Orient“ v Hybern=
ské ulici o státního nádraží. Sjezdový program jest
tento: Doo 3. srpna v 5 hod, odpoledne: 1.) Zahá
jení a volba předsednictva ajezdového. 2.) Uvítací
proslov předsedy „Růle Sošilovy“. 3.) Řeč: „O ne
změnitelných zásadách a stálém pokroku vědy a ví
ry“; vdp. Dr. Fr. Kordač, univ, prof, v Praze. —
Sv. zpověd. V pátek dne 4.: 1.) Slavné alažby boží
se sv. přijímáním v chráma Páně av. Salvatora v kníž.
arc. semináři, 2.) V 8'/, hod. promluví Dr. Fr.
Nábělek, c. k. gymn. professor s Kroměříže, „Jak
soudí o náboženství přírodozpytcové“. — Pozdravy.
3.) Nato řeč vdp. Josefa Kousala, faráře z Mříčné:
„Nutnost politicko-socialního bebevzdělání bohoslovce“,
Odpoledne: 1.) Porady zástopců jednot bohoslove
ckých. 2.) O poměro bohboslovců polských k ostatním
bohboslovcůmslovanským“ promlaví dp. Eugenius Okoú,
novosvěcenec z Přemyšla. Pozdravy. 3.) Prohlídka
některých památek pražských. 4.) V 8 hod. večer:
Akademie (program až na sjezd.). Sobota dae Ó.:
Měe svatá, V 8 hod. Řeč: „Nynější sitaace katol
ckého bohoslovce s katolického kněze“ promlaví vdp.
Dc. Fr. Šalc, prof. bohosloví v Hradci Králové. —
P.zdravy. — Řeč: „Spiritus apostolicas — sacerdoti
unam necessariam“; vdp. Dr. Radolf Horský, farář
v Šárce u Praty. — Porady a závěr vjezdu. — Zá
stupcové jednotlivých aeminářů žádají se, by pozdravné
svoje řeči omezili na doba co nejkratší, by přílišným
prodlažováním netrpěl hlavat cíl sjezdu. V Praze te
dy letos, v srdci všech Slovanď bode sjezd bohoslov=
ců a všech jejich přátel, bratří, kterým záleží oprav
dově na zdara pravého života na vinici Páué 8 nárc=
da roli dědičné, Zveme tímto opřímně všechuy cti
hodné pp. bratry, důstojné duchovenstvo, každého
upřímného katolíka, věrného Čecha na tento sjezd.
Jelikož však sjezd tento pořádán bade jako důvěrná
schůze na legitimace, jest v zájmu jednobo každého,
by se včas laskavě přihlásil u bohoslovců Králové
bradeckých. O pohodlí bude náležité postaráno, neb
v místnostech ojezdových možno obdržeti jak strava,
tak i nocleb za poplatek co nejmírnější. Sjezd za
končí se poutí na ev, Hara u Příbramě, by Účastníci
u Panny panen, Pomocnice křesťanů vyžádali si ochra
ny a sjly ve 8v. snaze o povznesení idee Cyrillo
Methodějské. Na konec z plna srdce voláme: „Na
shledanou v počtu co nejhojnějším ve slovanské Pra
zel“ Přiblášky přijímá: ctbp. Josef Michálek, bobo
slovec v Hradci Králové.

Vyzmameonaná řeholnice. Minulýtýden
odevzdán představené kláštera ©pražského konventu
Voršilek M. Pavlíně Burdové za její zásluhy o pro
spěch chovanek ústavu, konkveota i církve a vlasti
zlatý záslažní kříž s koranou, Slavnosti této účastnily
se nejpřednější osobnosti z krahů pražských a J. B.
M. dr. Kráslem v čele.

Výlet maSlovensko, Tatry a do Pe
ští bade také letošního roku pořádán. Pořad výletní
vykazuje návštěvu Trenčína, Teplických lázní, Žiliny,
Turč sv. Martina, Ružomberka, Lipt. Sv. Martina,
Štrbakého plesa, Smokovců, Dobšinské ledové jeskyně,
Popradu, Košic, Miškolce, Jedlové, Pešti, Againea,
Ostřihoma, Prešpurko. Vzestop oa Kriváň dle přání.
Výlet Bdenní končí Popradem. O jízdní lístky, aby
tování a stravování výletníků, o vůdce a povozy bude
postaráno. Odjezd z Praby v sobota, 22. července
večer. Přihlášky přijímá a zprávy podá do 15. čer
vence pořadatel společných výprav Emerich Podstra
vecký ne Kr. Vinobradech. Na odpověď známka, Vý
let přes Pešť trvati bude 14 dní. Cena výletu Bden
ního 100 K, Jádenního 150 K. Zpět možno jeti přes
Vídeň oeb Brno, neb Jiblava. Cena rozumí se s Pra
by; nápojeplatí -si každý sám,



Tisielletá památka založení Budče
oslavena byla 5. t, m. důstojně na podnět Zemské
Jednoty českého katol. duchovenstva v království Če
ském. Průvoda do kostelíčka sv. Petra a Pavla na
staroslavné Badči, kde sv, Václava dustalo se křest.
vychování, účastnilo se na 160 kněží z Čich i Moravy
s ojdp. biskopem dr. Kráslem v čele. Po pontifikálních
službách Božích promluvil úchratně m+gr. dr. Stojan
z Moravy „O účincích víry a © povinavetech našich
k víře av. Cyrilla a Methoděje.“

Úloha ženy v boji proti alkoholis
mam. Boj proti alkoholisma — jsk praví M Lam
mersová — nemůče být dobojován — bez ženy. Velká
zodpovědnost vůbec spočívá na bedrách každé ženy,
vstupující v mančelství, — v rakou keždé hoepodyné,
ječ dorůstající syny a snal i jiné strávníky tná za
spolabydlitele a bosty rodinného stolu. — Každý,
kdo se blíže obíral otázkuu antialkobolovou, uznává,
če nejhorším nepřítelem domácího štěstí wuhospodář
ského rozkvětu rodiuného je život hvepodeký, proti
němuě vepírá se nejúčinněji uspořádaná útulna domá
cnost. Proto natno teké přiblíšeti k tomu, aby dívky
všech stavů zejména však ony, jež noceny badou ho
epodařiti ve skromuých okolnostech, vstupovaly do
manželství dostatečné vbetuámeny A vycvičeny ae
svým nastávajícím povoláním. Nesmějí se spoléhati
na to, že doučí se a Časem zkušeností nabudou trprv
u manželského krbu. Na domácích ctnostech ženiných
záleží, cítí-li se mož i ostatní spolačlenové v rodině
blaze a volně. Nedivno však, když neschopností ho
spodyně veškeré domácí, mauželské a rodinné Štěstí
čítí ee v trosky a če pak nesmírné procento mažů
hledá útěcha ve — sklenici. Má li muž bned na po
čátku manželství, kdy jest nejpovolnější, vedle sebe
žena nejistě tápající, neryspělou úkolů | řádné
hospodyně, tu i při nejlepš.ch úmyslech těžko dá
se vtisknouti nově zalužecé domácnosti žádoucí
ráz Jinak však žena, kt rá dovede muži svému im
ponovati svými výkony v domácnosti i vlastnostmi
své povahy, prosadí moudrostí arou a láskou vždy
vše, CO uznává ve svém obora za dobré a správné.
Tam kde vstupují v manželství muž i žena, oba zdr
žující se opojných nápojů, utváří ve ovšem boj proti
alkoholismu, právě jako boj o živobytí vůbec, co
nejpobodlněji, jelikož v přesvědčivé avornosti mirejí
věeliké překážky. Ačkoliv tenské publací vykazoje mé
ně pijáků a opilců, přece jen žena blavuě unášeti
musí plnou mérou celý ten řetěz útrap a běd, jež
vleče za sebou v zápěti pijáctví. Přejme mládeži
bojuě radostí a ušlechtilých pošitků přírody a umění,
ale střezme ji úzkostlivé před všelikým pokošením
k nestřídmosti, jež často číha na květnatých stezkách.

eny jsou skotečnými kněžkami mravů i mravnosti;
mají i moc převrátiti vefejné minění o pijáckých mra
vech a nuceném pití bez žízně. Proto rodičům a zvlá
ště těm chadším mělo by nejvíce záležeti na tom, aby
dětem svým dali co nejlepší vychování, Mravně a
k samostataosti vyvedená dívka jest ozdobou, a byť
jinak byla chuda, bez majetku, přece jest svými

iaetnostmi jedna z nejbobatších; a to přece taképlatí.
Z domácnosti social. demokratů.

Pod tímto titulem vyšel v Hradci Králové v Časo
vých Úrahách čís. 4. a 5. spisek, jeně jest vhodnou
obranou proti social. demokratům. Upozorňujeme zvlá
ště členy našeho Všeodborového sdražení na tuto bro
durku, ježto se v uf jedná též o Sdrnžení. Admini
strace Čas. Úvah v Hradci Králové prodává brošura
tato se slevou: 1 výtisk zu 10 bh, 10 výt. po 14 h,
50 výt. po 12 bh, t00 výt. po 10 hb. Předplatné na
Čas. Úvahy činí ročně poase 1 K.

Kurs pre kočovné učitelo včelař
ství. Zemský ústředal včelařský spolek pro král.
České uspořádá ve daech 17.—23. července t. r.
v Praze kors pro vzděláví a vycvičení kočovných
očitelů včelařství v kralovatví našem. Řízení kursu
převzali známí odboralci: pp. Wohnont, říd. učitel u
správce poztrovacích včel. staniv, V. Jakš, učitel
měšt. škol, košovný ačitel a spisovatel včelařský a
J. Forst, udmimiatrator Zemsk. ústř, včelař, spolku.
O anatomii včely přednášeti bede odborník na slovo
vzatý, p. prof. B. Bioše; mimo to přislíbil předné
šeti fed. L. Brichb u ře.. J. Martinovský z Blatné,
jedu. včel. spolku Kladeuského p. M. A. Kabát z Ra
pic. Praktické práce kouati se budou ua včelín vc
ledůst. p. kanovuíka J. Kebrle, předsedy Z. Ú. Vč.
Sp. v Přistoupimi u jeanatele Z. Ú. Vč. Sp. A. Mu
cháčka v Ubřiněvei; svastavy úlů, nářadí a dílnu
včelařskou demonstrovati bade místopředseda Z. Ú.
Vč. Sp. p. c. k. proč. Alb. Velfifk na včelíně v Mni
chovicích. — O bezplatné ubytování účastníků kurso
se vyjednává a jest téměř zajištěno. Přihlášky a du

de administraci Zemsk. stř. včel, spolku v Příbra"bido 10. července t. r.

Půlletí již uplynulo, a přece
někteří páni odběratelé dluhují před
platné i za celý rok. Prosíme tudíž,
aty příslušnýobnoobyl ihned
vyrovnán. — Kdoodkládá,
onadn> zapomene.

(Zaaláno.)

Z Cyrillské jednoty.
Valná hromada dieoésní oyrillské jednoty bude
dne 13. t. m. o 6. hodině odpolední v Adal
bertina v Hradci Král. sobvyklým programem.

"Cržní zprávy..
V Hradci Králové dne I. července 1V06 1

bl pleniceK 14:00—14:80,tta K 12580—1260, ječma
ne K 12'00—1240, ovsa K 820—869, prosa K 0000
—000, rikve K 2000—00000, brachu K 2100
0000, čočky K 36-00-0000, jahe! K 27 00—00-00, krap K
20 00—36:00, bramborů K 600—0'00, jetelového
semene Červeného K 00:00—00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00 00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 36 00—00:00, Iněného semene K 20900 -0000 109
kg žitných otrab K 1440—00 00, 100 kg pšen. otrob
K 14'00—0000, ! kg másla K 224—000, t kg sádla
vepřového K 1-92—0'00, 1 kg tvarohu K 036—0000,
1 vejce K 0*05—000, 1 k opa zelí 00*00—00-00, 1 kopa
petržele K 00:00—0000, 1 kopa salátu K 0:30—0970,
1 kopa cibule K 00'50—00 70, 1 kopa drob. zeleniny K
100—5 00, 1 pytel mrkve K 000—000, 1 g cerele
00 00—0'0, 1kopa okurek 6-00—14'00, I bečka třešní 80)
—0000. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 1. měs. července 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 177:/,, žita 220, ječmene 29, ovsa
284, prusa —, vikve 0, brachu —, čočky —,
máko 0, jahel —, krap —, jetelorého semínka 0,
lněného semene 0. 3%.)Zeleniny: petržele — kop
kapusty — kop, cibule 80 hl, drobné zeleniny
550 kop, mrkve 00 pytlů, okarek 30 kop, brambor
61 '/,hl, salátu 950 kop. 8) Ovoce: třešní 118 beček,
4) Drobného dobytka: vepřů 7 kusů, podevinčat 356
kusů, kůzlat — kusů,

J. F. LANGHANÍ,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařízený atelier
k vypracovánípodobízen v každé velikosti
v provedení nejumělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány studvjící v spraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
pro pányamatéry v cenách továrních jakoži
kopirování a vyvoláv. filmů a desek.

Zvětšení až do formátu 80X150
centimetrů.

Vhodné dary při mírných cenách při
6

příležitosti.
V řadě prvních

ovropských závodů.

"Batopská knitskáma v Hradai Král
nabísí školní knihy:

Malý Calerhismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 b.

V NUL
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

a. VELKÝKalGG21STUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S90h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 0. dubnu 1894. po
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu e 189, slevou proti hotové nu zaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou dkolní mládež neděje ne
více prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
Řatechismů pro tu kterou skolusskoupeno, scela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18*/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o Katechismu a Últáři
vydaná

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

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemunost“ v Hronové. Tóžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, konafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplacené od korun 20.— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

£

OLTÁŘ(OD
pončná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších při odehírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:

oolám 42 4vá v poloplátně -BB
vázaný; v celoplátně . . 68h
vázaný v celoplátně se zslacenýmkřížkem.. . . ....
vydání na velinovém papíře vá

saný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou

OE“ 2;z0ěmčvjátnoípanem

sob. vválerno *

ŇN

brožovaný

%4h

K 180

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MLaAŤízem.o.
(Viz Ordin. list čís. 1. r 1904.)

Biskupská knihtiskárna,
N /„——

Chemické
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACH,
ba Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

.—
K Dusiským dnům

odporačujeme naším čtenářům tyto spisy:

Husitství a protestant
ství. Cena8 bal.

Oslava Husova. tea8u:
Husitství a svoboda.

Cena 8 hal.

Husité jindy a nyní.
(enav 24 hal..

Ceské náboženství.
v Cena 10 hal.

Ceská konfesse. dona4ml.
Podotýkáme, že tyto spisy jsou zpracovány

pa základě nejepolehlivějších pramenů v pravdě
vědecky a že tudíž mají cenu trvalou. Při bro
madoých objednávkách větší sleva!

Objednávky vyřídí

administrace »Úasových Úvah«
v Hradol Králové.



V

PRESSSSE
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedení velice
vkusném,dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabizí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.—

E55 065|SBSK

Pryní deský katolický závod ve Vídni.

Krantišek Ruber
Dílna ku vyšívání

„ 4 zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

|
33Ě

>

Aatolicé veřejnosti
doporučujeme

tyto poučné i sábavné knihy:
Št1$ 1 Vysvětlení katolických pravd s vyvrácenímVU námitek proti nim činěných. Napsal Eduard

Brynych. — Cena 50 hal.
: (Přítel žid. Přítel liberál), Dva obrázky

Přátelé idu. z venkovskéhoživota naší doby. Napsal
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h.

Sbírka úvodních článků
Ďuch katolické obnovy. týdenníkuObnovyz péra

+ Eduarda Brynycha. — Cena 4 K.
Katolickému lidu

Obrázky ze smíšené Osady. js osadáchsmí
šených napsal Fr. Mimra. Díl [. 86 h, díl II. 2 koruny.

: s Obrázky ze smíšené osady. Napsal
Kříže 4 kalichy + EduardBrynych.— Cena2 K.

biskupa královéhradeckého
J aDa Leopolda Hays,Ó „Zpráva o visitaci far

kraje čáslavského“, jižroku 1783 k rozkazu císařeJo
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček. — Cena 80 hb.

biskupa královéhradeckéh
Jana Loopolda Ray6, „Zpráva o visitacifar

c

LnSDÍLÍÍ

0

kraje chrudimského“, již jako královský komisař r. 1782 spolkovýchprapo
k rozkazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řez- rů; na požádání
níček. — Cena 80 h. obstarám též ko

Kř i Nejsvětější Svátostí posvěcený. (Poučení o mši sv., . vovénádoby,křížeDesvan sv. přijímání,rozjímání o Nejsv. Svátosti, pobož- atd.
nosti před Nejsv. Svátosti, k svatému přijímání, ke mši svaté). >, .
SestavilA. Henry. Dle III. vydání přeložilVojtěchKameš.— v V deň,
Cena brož. výtisku K 1:40, váz. v plátně K 1:80, v kůži K 260, VII. o., Seiden

Objednávky obratem vyřídí , BABSečís. 35.
: k 1htická : Na ukáskusasílá

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové. aevšefrance,
:

olavnostním| komitétům Dshjm úbrnímSrrn
Matičná národní vátka (Echantilon). Český vy

P lana, nález, patentní francouzskývýrobek x Paříže,
. . levný, elegantní a praktický, Vrhá značný zisk

na národním účelům. — Vxorek zasílá se za 20 kr.
plan 9 | Adresa: Patent Gustav Toužil, Praha-Žižkov,

harmonia Havlíčkovatřídač.27 n.

avarhany
me| Dejnovějších

" soustav — levně,

též ma splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,

Na skladě chováme v jemném 3
missálovém provedení:

Praeparatio aď Missam $$
(ratiarum actio post Missam, +

Obé za E K. Po přání prodá se3
i jediné Grat:ar. actionza 60 h.

MB>Nové:E
Casus reservati dioeoesis

Reg. Hradecensis
(juxta fol. Ord Nr. 35. pag. 186,18«) 7

pro zpovědnice. 4+
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor- 23

mátu 1 kus zi 8 b, 0 kusů frko 70h. 74

„ Prvnívran
- Těžních

hodině
HRADEC KRÁLOVÉ. v Čáslavi Připomenutío slušnémse 44

Sklad Elláčinonábřeží proti lab- KARLA ADAMCE, kaPopommtníu dveříchrámuných. A
SKÓÉMUUO —— + dodavatelena biskupskýkostelv Litomě- bř1P , "ZKrál. Vinohrady, Karlova třídač. 8. řicícha četných jiných věžovýchbodin, na V provedení sličném, formát foliový;

městské jatky v Praze atd.,odporučuje se 1 kus za 30 h, Ó husů za K 1.20,

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin © Ase zárukou. Pro nemajetné obce na splátky; Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.
cena levná, jakost výborná. ZN

JOSEF STOKLASA a SYN v Jičíně,
umělecký závod pro kostelní práce odborně zavedený,

dovoluje se odporoučeti veledůstojuému duchovenstvu a sl. patronátním úřadům.
Provádí stavby oltářů, kazatelen, Božích hrobů a celá zařízení do kostelů bezvadně,uměleckya slohovědle vlastních neb předloženýchnákresů.

Sočhy svatých, uměleckyprovedenéa jemně polychromované.— Jesle. — Kříže se Spasitelem, pro kostely, školyi domácnosti.

jd a znovuzřízení oltářů, obrazů a uměleckých památek se zachováním původnosti a zamezením další zkáze dřevokazem.Nákresy, návrhy a rozpočty zdarma a franko na požádání se zašlou. — Ceny mírné, podmínky výhodné. — Četná doporučení a vysvědčení. pf

Pochvalné uznání Jeho Eminence pana kardinála knížete arcibiskupa Schónborna.

Cenníky zdarma a franko Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.
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Lehkou"U
o | čistěviněnoulátku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstru a al. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorníti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyzuám na výstavách.
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Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

OBP“české i jinojazyčnéB)
má stále na skladě a může okaměité

dodati

královéhradecké NAV
pootví a antikvariát ©X3

POEDANA MELIGHÁRY
Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařisování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot

KSB| livých 6 celých knihoven. — Výměna
ee) knih. — LWeratura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháse
8 jících děl na ukázku zdarma.>
>
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Wvšech stavů

dosíci, zustupiteletvím, AN

mohou všade

písemnými i ručními tý

vedlejší

pracemi, psaním a vý-) je
kazem adres atd. M

Bližší pod „U 46“ sdělí býí

KAREL WÓRFEL, |
Norimberk,

Austrasse 76.

Rozšiřujte

dožití s úmrtí

tato spojena jest s nárokem

K 31,865.380:80

„ K 1400.59681

K 82,737.159-57

jakož i gener. zastupitelstva:

+ „Časové

A| Uvahy“!OH)
Muž džletý, ženatý,

mravné zcela zachovalý,

rozhodný katolík, vysloužilý vojín, ve všech hos
podářských pracích úpině obeznalý, v korrespon
denci a hospodářském účetnictví dobře obeznalý,

prosí uctivě o přiměřené zaměstnání,
Zastával by třebas místo šafáře, hajného, nebo by
přijal ve větších domech místo správce domu, dc
movníka a pod. — Své povinnosti bude plniti

věrně a svědomitě.

Bližší laskavé dotasy zodpoví ochotně administrace
Obnovy.

Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradol Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní.

Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

Surová: "JB K as Pražená:
12—| Perlová, jemná . . 15—

Jamaica, velejemná. 12-50| Liberia, obrovská „ 16—
Scemanic,zvl. chut. 13- měsi:
Ouatemala, velejem. 15-20 s Ú
Zlatá Java, velejem. 14 —| Kavárenaká, velej.. 16:76
Portorico, spec. Pix. 16-—| Pařížská, specialita. 17-76
Ceylon, výtečná . . 17-- | Pražská, výtečná —.1970
Menados, specialita. 17— Čaj, jak příbal40,60,80 h.

Přímýdovos a velkopratírna. —Posuďte!

IMZITOEOMMAMMÍ

pměvgujnén

pouějeněrn

fol něný8::0sb.n6|

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) k:

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů, f

praporů a kovového máčlní. n
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ji

se oa požádání franko zašlou. i

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
IB“ Založeno roku 1868.

Telefon č. (7. Poací stroj.



Odvaha a jemnost kráčejí vždy pospolu. Sta
tečný muž bývá šlechetný, rád odpouští a nikdy
není ukrulný. Karakter poznává se dle toho, jak
se chová k podřízeným, ženám, dětem, služebnictvu,
žákům, vůbec ke všem, kteří jsou slabší než je sám.
Kdo jest tyranem vůči slabším a bezbranným, jest
zbabělec, ale žádný pravý muž. Povídá se, že tyran
jest na ruby obrácený otrok. Síla, vědomí převahy
činí pravého muže šlechelným, mikolt malivým.
Pravý muž dává na jevo sebeúctu lim, če je šetr
ným k citům a sebeúctě každého.

Smiles: Moudrost života.

To naše sdružení!
Půlčtvrta léta uběhlo od té doby, kdy

položen základ k našemu sdružení. Tehdy,
když první zvěst o našem křesť. sdružení od
borovém donesla se do veřejnosti, tu na straně
jedné uvítáno dítko křesť.odborové organisace
české s radostí, na straně druhé však se zlobou
a záští. Boj a zase boj, slibováno a že slib
oneo nebyl lichý, tobo jsme dodnes svědky.
Ani jsma jiného neočekávali. Do roka nebade
po křesť. odborcvé organigaci ani památky,
říkali socialně-demokratičtí agitatoři, ale Bohu
dík, jsme podnes zde a dá Bůh, že bademe i
dále. —

Pracovali jsme s celou duší, nelekali jsme
se žádných překážek a obtíží a přece výsledky
nejsou takové, jaké by měli býti. Kde jest vina
a v čem spočíva? Toť asi otázka mnohého
křest. odboráře, jemuž osudy našeho sdružení
leží na srdci.

Chceme-li pracovati pro odborovou orga
pisaci, musíme znáti dobře: 1. poměry v místě,
kde se mají získávati stoupenci pro sdružení,
totiž jaké se dějí křivdy dělnictvu se strany
zaměstnavatele, a za 2. přání a tužby pracují
cího lidu. V místě, kde naše sdružeuí není
známo, tu nikdy nedoporučuji svolávati agi
tační schůze veřejné, neboť za jedno celý prů
běh schůze obyčejně vyplní debata a hlavní
zůstává stranou a za drahé, na takové schůzi
obyčejně mysl poslachačstva vzplane pro oku
mžik a pak zase vše je při starém. Několik
se jich přihlásí za členy a za 2 neb 3 měsíce
ani nevědí, že byli a křest. odborové organi
sace. —

Lid musí býti pozvolně paučován 0 od
borové organisaci a sice rozšiřováním letáků
a časopisů odborových; když pak vidíme, že
jest mezi dělnictvem zájem pro naši organi
saci, tu aspořádejme schůzi, ale schůzi důvěr
nou, aby ge skutečně mohlo jednati Čistě o
odborové organisaci. Členové tací jsou vždy
pevnější a vytrvalejší, neboť oni přistapují
8 rozvahou 8 pak znají předem to, pro co
maji dále pracovati. Tichá positivní agitace
jest vždy prospěšnější v takovém místě, kde
má lid teprve naše sdružení poznati a ne křik
a fanfáry, což spíše uškodí než prospěje. A pak
ne se spokojiti s jednoon schůzí do roka, Je-li
v místě skapina nebo odbočka, tu pořádejme
schůzí co možuá nejvíce; odbočka musí býti
dále též tlumočníkem nejen svých členů, ale i
těch dělníků, kteří posud a odbočky nejsou,
které však chceme získati. Dále dopisujme řádně
do svého odborového časopisu („Práce“), by list
náš mohl skntečně svůj úkol uplatňovati;
pišme však zprávy zaračené a spolehlivé. List
náš mosí býti naším zrcadlem, v němž svět
mosí viděti naše strasti a bolesti a zároveň po
čem toužíme a čeho se domábáme.

Či máme dále jenom živořiti a poblížeti
na to, jak kapitál čím dál, tím více nabývá
moci a zároveň nám kove poutaotrocká ?!

Ne a nikdy ne! Buďto anebo! — Baď
zvítězíme anebo padneme čestně. Však nedej
Bůh, bychom měli padnouti. Vlastní naši po
tomci museli by nás prokletí, že jsme nebojo
vali pro lepší budoucnost a že jsme dali ra
ději přednost liknavosti a pohodlnosti. Proto
k obraně! Ukažte světu, vy mužové práce, že
dovedete nejen těžkou prací chléb svůj si vy
dělávati, ale že vaše mozolná ruka dovede
'vládnonti též pérem a ústa vaše že nejsou do
sad němá. Barcojte ospalé, pobízejteliknavé
a svolávejte rozptýlené v šiky.

A jaký že bude váš prapor? Nižádný jiný,
neš prapor kříže, prapor to práva a spravedi
nosti! Dokažte celému světu, že pravice vaše,
která jest pokryta krvavými mozoly, dovede
také třímati prapor kříže, že ty vaše race těžké
dovedou ještě spínati se k Bobu tak, jak vás
tomu matky vaše učily a jak i vy své dítky
učíte. Pryč s zbabělstvím! Vystupme rázně u
odhodlaně na kolbiště socialního zápase svě
tového a bojajme pro vlastní záchranu a zá
chranu svých spolobližních. Nečekejme vděku

ani odměny, spíše příkoří a pronásledování;
odměnou nám budiž vědomí, že to konáme pro
zlepšení bídného postavení atlačovanéhoa trpí
cího lidu dělného. Zdař Bóh! © (Vršovský.)

Rozhodčí soud průmyslový,

Rozhodčí soud průmyslový zřízen ne snad
v Rakouska, nýbrž v Austrálii. Hlavním úko
lem jeho jest, aby bránil stávkám -a výlakám
a podporoval každou snuhu o uklizení sporů
mezi zaměstnavateli a dělníky. Zákon austral
ský nutí zaměstnavatele a dělníky, aby Se or
ganisovali, neboť zabývá se jenom spory mezi
organisací zaměstnavatelů a organisací dělníků.
Z pravomocí zmíněného soudu vyňaty jsou ponze
spory mezi zaměstnavateli a dělníky v země
dějství, zahradnictví a mlékařství. Soud po
kusí se nejdříve o smírné vyřízení sporu. Po
duří li se to, sepíše se „memorandam“, které
má tutéž moc jako rozsudek. Nepodaří-li se
to, vyuese soud rozsudek, který jest pro obě
strany bezpodmínečně závazný. Závaznost trvá
nejdéle pět let. Stávky a výluky jsou nepří
pustné. Kdo se jich dopustí nebo v nich po
kračuje, propadá pokutě 1000 liber (24.000 K).
Soud trestá pokutou i ty zaměstnavatele u
dělníky, kteří nedostojí ujednaným podmínkám
pracovní smlouvy, jakož i ty zaměstnavatele,
kteří by propustili dělníky proto, že jsou členy
organisace dělníků, nebo ty dělníky, kteří by
zastavili práci proto, že zaměstuavatel jest
členem organisace zaměstnavatelů. Ve všech
těchto případech stanovena jest pokuta 90 liber
(480 K). Jestliže některý státní zákou nebo
rozbodnotístátníhoúřadujest v rozporus roz
sadkem rozhodčího soudu, má posléze jmeno
vaný rozsudek platnost. Proti rozsudko roz
hodčího soudu nelze se vůbec odvolati. Pre
sident soudu může od každé sporné strany
žádati záruku 200 liber (4800 K), že vynese
nému rozsudku bude ačiněno zadost. Rozhodčí
soud wá také právo stanoviti pro dělníky mi
nimáluí mzdy, jakož i vysloviti závaznou zá
sadu, že továrník uemá práva přijímati do
práce dělníky, kteří nejsou členy odborné or
Ganisace, pokud jest dostatek dělníků organi
sovaných. Zákon tento nabyl platnosti 16.
prosince 1904. (Rozhledy). — Uplyne jistě ještě
několik desítiletí, než tento soud zřízen bude
v Ra«ousku.

O smlouvě trhové.
(Dokončení),

Nepřesahuje-li cena prodané věci 200 K,
nemosejí býti podpisy smlouvajících stran
soudem neb notářem ověřeny; stačí. jsou-li
podpisy ty dvěma svědky svěřeny. Doložku
ověřovací má každý svědek vlastnoručně po
depsati. Ověření takové zní na př.:

Já podepsaný Karel Kříž, 35 roků starý
rolník v Malšovicích, doznávám a atvrzuji, že
mně osobně známí pánové Josef Zajíc a Antc
nín Čejka z Malšovic tato Jistinu dnešního due
přede mnou vlastnoručně podepsali.

V Malšovicích, dne 5. června 1906.

Karel Kříž, svědek.

Stejné uvědectví napíše svědek na př.
Martin Hořejší.

Žádost o vložení do kmihy pozemkové
(na první straně):

Slavnému c. k. okres. soudu v Hradci Král.

i Antonla Čejka, zedník v Malšovi
:cích, žádá o vklad práva vlastni
:ckého mna zahradu čís. kat. 36.
:v Malšovicích.

: Jednou 8 příl. A v prvopise a
:2 opisech a 4 rubrech.

[ 1K 50h

Na drahé straně uvnitř:

Slavný c. k, okresní soudel

Račíž vydati toto usnesení:
Povoluje se, aby se dle smloavy trhové

ze dne 5. června 1905 ve vložce čís. 60. po
zemkové knihy malšovské na zahradu č. kat.
36. v Melšovicích vložilo právo vlastnické
Antonínu Čejkovi.

O tom se vyrozumívají:
1. p. Ant. Čejka, zedník v Malšovicích,

8 vrácením přílohy A v prvopise.
2. p. Josef Zajíc, majitel usedlosti čp. 8.

v Malšovicích.

3. o. k. blavní berní úřad v Hradci Král.
8 opisem smlouvy lit. A k vyměření poplatku.

4. c. k. evidouční úřad katastru pozem
kového v Hradci Králové,

V Malšovicích, dne 6. června 1906.

Antonín Čejka.

Každá smlouva má býti do 8 dnů po vy
hotovení ohlášena a berního úřada ka vymě
ření poplatků. Ohlášení děje se tím způsobem,
že strana vyhotoví si opis, dá jej souduě ově
řiti (což jest kolku prosto, žádá-li se o to
ústně; žádá-li se však o to písemně, podléhá
žádost kolka za 1 K) a u berního úřadu jej
předloží i 8 prvopisem; berní úřad potvrdí
na prvopise smlouvy, že byla k vyměření po
platků ohlášena, aneb podáli se do 8 dnů
žádost o vklad této smlouvy do kniby pozem
kové, předloží se k žádosti jeden opis pro
berní úřad, který knihovní úřad ověří, a ber
nímu úřadu zašle. V tomto poslednějším pří
padě předloží se k žádosti o vklad 2 opisy,
jeden pro knihovní, druhý pro berní úřad.
Byla-li smlouva před knihovním vkladem ohlá
šena bernímu úřadu ka vyměření poplatků,
tedy se v tabulárcí žádosti udá, pod kterým
číslem byla ohlášena. (Na př. v předcházejícím
vzorci ad J by se řeklo: „c. k. hlavní berní
úřad v Hradci Král. s tím, že byla smlouva

Dao k vyměření poplatků pud číslem B0.“)

Socialní rozhled světový.
Všeodborové sdražení křesť. dělnictva na

Moravě a ve Slezsku konalo 18. června druhou
valnou hromada. Členů mělo Sdružení koncem
r. 1904 celkem 1211, do 18. června t. r. bylo
jich už 1507. Celkový majetek činil 31. prc
since 1904 K 9763-23. Z jednotlivých zpráv pa
trno, že mladé toto sdružení za dvouleté čiu
nosti své utěšeně vzrostlo.

Pod protektorátem odstouplého ministra
Kórbra konají se přípravy pro první meziná
roduí kongres pro dělnické pojišťování na
půdě rakouské. V pracovní radě ve Vídní se
strany zemědělců požadována úplná rovnost
dělnictva zemědělského s průmyslovým při pc
jišťování.

Socialně-dermmokratické odborové svazy po
daly pravě ministerstvu ve Vídni parpětní spis,
v němž žádají, aby volby do živnostenských
soudů lépe se ohlašovaly dělníkům, aby pří
sedících bylo méně než dosod, a aby i dělnice
byly volitelay; aby soud takový zřízen byl
všude v sídlech soudů krajských, případně
také okresních atd.

VUhrách ve dvou okresích vypukla stávka
zemědělského dělnictva, nabývajíc velkých roz
měrů. Vojsko a četníci jsou zase v práci.

V Bavorsku trvá dále výluka kovodělníků
a způsobena právě obromna výluka stavebních
dělníků v obvodě vestfalskc-porýnském, kde
zaměstnavatelé vyloučili z práce na 30.000
dělníků.

Městská rada ve Frankfurtě nad Mob.
usnesla se, aby stálým městským dělníkům
poskytováno bylo přibytečné.

Stávek ubývá sice, ale za to se jich ú
častňuje větší počet dělnictva. Nejvíce stávkují
kovodělníci a dělnictvo stavební.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 24. června.

Nemoc. podpora udělena J. Špičkoví v Ryck
nově (7) 450 K, Frt. Petrlíkovi v Hlinsku (7)
6 K, Jos. Přibylovi v Nov. Městě n. M. (14)
6 K, Pot. Hošťákovi v Sušici (14) 6 k. Přijato
13 nových členů.

Plenární schůze výboru 25. června.
Za spolkového úředníka zvolen p. Jar. Astr
z Úpice. Založeny nové skopiny v Libšicích,
Kracemburka, Nových Dvorech a Podmokla
nech. Dvé skupiny dle možnosti, až přijde
úředník, přeměněny badoa v odbočky.

Sehůze užšího výboru 3. červemce.
Nemoc. podpora udělena Frt. Petrlíkovi v Hlin
ska (7) 6 K, Jos. Zajícové ve Smiřicích (14)
6 K, J. Severovi v Litomyšli (14, 12 K, J.
Špičkovi v Rychnově n. Kn. (7) 450 K, Pet.
Hošťákovi v Sušici (14) 6 K, J. Průchovi v Su
šici (14) 12 K, A. Jarické v Paroika (14) 6K;
mimořádné podp. F. Šolcovi v Úpici 3 K, J.
Pockoví v Sušici stéhov. podp. (dodateč) 2 K.
Přijati 4 noví členové.

Bursa práce. Přijmou se: Natěrač
ský pomocník (stálá práce). Soustražník kovu
samostatně pracující u „První smiřické ulé



vároy kovů“ ve Smiřicích, tamtéž přijmou se 3
učeníci na slévačství mosazu a bronzu a jich
zpracování. — Přijme se dovedný truhlářeký
dělník, případně jen učeník. — Dvě bezdětné ro
diny, obeznalé v práci při bospodářských stro
jích, naleznou práci u katol. rolníka. — Práci
hledají: Sochař a kameník přijal by místo
buď jako vedoucí nebo obyč. dělník na jemné
práce; týž po několik let měl samostatný zá
vod sochařský a kamenický. — Zámečník, jakož
i starší dělník zahradnický, svobodný, svědo
mitý, jenž se vyzná ve šlechtění stromů, hle
dají místo. — Mladý svobodný dělník přijal
by práci jako posluba nebo podomek u řádného
hospodáře.

Upozornění. Všecky odbočkya skupiny se
npozorňují, aby v zájmu rozšíření Všeodborového
sdražení hlásily se u Ústředí v Hradci Králové o
řečníka. Nově zvolený úředník jako řečník musí roz
prouditi životem jednotlivých odbočeka skupin, záleší
ovšem také ne jednotlivých členech, aby snahy řečníka
podporovali četným účastněním se i přizváním všech
známých a vůbec všech lidí dobré vůle. Nechť roz
proudí ea na všech stranách mezi námi čilý ruch!
Vzbůra do práce!

Dopisy,
Nejzuřivější boj proti tuberkulese

vypovězon Jest v hejtmanství rychnovském. Věříštomu, pokrokový světe XX. století?
Nevěříš? Máš dobře — neboť nalézají se tam továr
ny, které měly by spíše zvány býti mučírnami, kde
v zimě dělný lid takořka mrzne 8 topí-li se, není to
topení, nýbrž uzení za živa. Ubozí ti lidá čekají vědy
na jaro jako na spáeu, ale hrozné jsou tu poměry i
v létě; pracnjet 60—100 dělníků a dělnic v téže
dílně, kdež zdravý i nemocný plívá na zem celý den,
navečer pak, když jest dělnictvo ještě v práci, při
nese se voda — Často jest to jen špína —= kteroužto
se podlaha jednoduše poleje. Představme si podlabu,
jež není myta 6—7 let, pravíme šest sedm roků,
plnou smetí, chrchlů, svinstva a milionů bacilů, která
po polití vydává zápach k nepopsání. Špína se roz
maže, přes noc to pěkně uschne a ráno se plívá a
kašle znovu na zum. Dílny se bílí tehdáž, když se
panstvo žení, což je za řadu let; on totiž přijde pan
tchán, tubýně, dvagři, Švagrové atd. obtěžkati pon
pátko, jež růsti má na stromě rodinném. Někdo řek
ne, že snad živnostenský inspektorát mázlořády tyto od
klízeti; ina, holečkové, to se ví, že má, ale když
pan inspektor přijde do továrny, jde mu šéf v ústrety
(ví se, kdy přijde), zavede jej do svého kontoáro,
aby si odpočinal. Po chvilce odpočinku nasadí maje
státné cvikr, do ruky vezme pár lejster a jde ge se
šefem projíti v továrně a 8a..08pasitelnon se spolo
baví, čemuž dělnictvo — nicht frštensi. Pan in
spektor nenachází nic závadného a uctivě se poroučí
s to je ta blabcdárná inatitace. Snad tomu uení všu
de tak? Nebohé dělnictvo, jsouc intrikami donášečů
roteštváno, nedovede se těmto zlořádůmvzepříti. Proč?
Poněvadž boj proti „obludě klerikalismu“ má ve svém
programu na prvním místě, Zadrubé zaměstnavatelé
ei toho nepřejí a o to se postarají jejich pravé i lové
race, protože — bílit, umývat, větrat vyžaduje Čas a
u nich čas toť peníze. Proto dělnictvo křesťanské
v bejtmauství rychnovském vznáší k p. předsedoví
spolku na pottrání tuberkulosy uctivou prosbu e žá
dost, aby tyto zlořády byly zamezeny, dokad ještě
Čas.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Katolická národní jednota v Par
dubicích kousla dne 25. června t. r. odpoledne
svoji občasnon schůzku v sále měšťanské besedy, při
které přednášel se vzácnou ochotou vldp. děkan
Ulbrich. Pěkná časová přednáška byla přijata se vře
lou účastí všech přítomných. Úlenů bohnžel dostavilo
se málo, což však se dá omluviti pěkným počasím
venku, které láká více každého do přírody, než mezi
těsné čtyři zdě. Bylo by snad účelnější nepořádati
v tomto nevhodném období ročním žádných předná
šek a odložiti je na dobu příležitější, Jeduota utrpěla
v poslední době odchodem svého předsedy dp. kate
chety Grégra, který pro svojí choroba byl nucen
opastiti své působiště a odebratí se na léčení. Vedení
spolku ucbopí se nyní silnou rukou energický a osvěd
čený praktikas v oboru socialním dp. katecheta Adam.
Zdař Bůhl

Z Čermileva. Ačkoli v letní době přirozeně
činnost našich spolků zvláště na venkově podřimuje,
přece zdaříla se nám přednášková schůze dae 39,
Června nad očekávání. velmi četného účastenství

romluvil vp. Jiří Sabula = Hradce Králové o naší
Katolické organisaci, poukazuje na nedůsledné námitky,
jské proti naší organisasi činí odpůrci katolictva. Pak
dp. Mynařík dodal, že mu bylo s duše promlnveno a

povzbudil velotnými slovy Četné účastníky k vytrvaléspolkové práci. Tatoschůze působila dojmem v pravdě
povznášejícím. Žehnej Bůh našemu dalšíma přičinění!

Krajinský sjezd křesí. noelálních

23. července t. r. spojené organisace křest. socialní
v Roztokách u Jilemnice.

Ao přiblácily v počtu hojném. Bližší programpříště,

Různé zprávy.
(20) Histerieký komtek. Stůjtežzdenovéuká.

sky s neklerikálof Zapovy Kroniky. Apetit „osvu
boditole“ českých emigrantů, lateránského
Saského karfirsta Jana Jiřího. „Nad Prahou vládla libo
vůle saské (luteránské) soldatesky. Neboť, pravíúřední
spis, vojáci Saští tyransky a nekfestansky se všemi
sousedy zacházeli, je tím svým nenasyceným ežíráním
s domů vytiskovaji, a kde který hospodář s domu
pro veliké soužení ušel, je bořili, a summou novy
pravitelné bezbožnosti nešlechetně páchali, na všecky
námitky a prosby odpovídajíce, že vojevůdce císařsko
ligistický Tilly ei v Sasích také lópo uepočínal. — Vedle
této hlavní nesnáze bylo ještě jiných rovněž těžkých
bez počtu. Sotra de kurficet Savký usídlil se v Praze
a konšelé s bídou sehnali to, čeho si prookamžitou
otřebu své kuchyně míti přál, již nejvyšší komisař
an Jiří ze Šleinic hned 34. listopadu 1681 poslal

konšelům „poznamenání“, co tři města Prašská pro
dvůr karfirstův odvozovati mají. Stručný výtah z to
hoto „poznamenání“ je výmlavnější než cokoliv jiného.
Žádalof se, aby Pražané každý týden do kuchyně kur
firatovy odvedli: 4 kusy vysoké zvěřiny, 6 srncův, 24
koroptví, 30 divokých kachen, 4 bažanty, 6 kop ptáků
Sedm polských volů, 18 skopců, 6 krmných vepřů, 7
telat, 40 beránků: všecko zabité i stažené a se všemi
droby. Dále 2 centy špeku, 45 indianských kohoutů
a slepic, 60 krmných husí, 80 kapounův, 120 slepic,
20 kop vajec, 2 centy štik, 6 centů kaprů, 2 centy
vokounův a karasů, 7 kop naložených a uzených
pstruhů, 86 konví drobných rybiček (mřínků a j.)
1 tunu olanečků, 4 soudky prykův, 20 kop šnezů, 6
ceutů slaného másla, 6 centů přepouštěného másla,
80 konví z čerstva soleného másla, 50 konvic sme
tany, 100 konvic mléka, 1 cent českého sýra, 2 centy
jiného drobného sýra, */, centu hollandského sýra, 1
libru tlučeného šafránu, 18 liber zázvoru, 10 liber
pepře, 2:/, libry řebíčka, 2 libry skořice, 2 libry mu
škátového květu, 4 loty muškátových kulek, '/ centu
kunárového cukru, '/, centu eprostšího cukru, 5/,centu
dortové mouky, 12 liber mandlí, 1 cent kaštanů, 24
liber rozinek, 34 citronů, 20 pomerančů, 70 velkých
limonů, A liber kaparů, 6 pinet olivek, 2 velké kusy
peraíku, 9 tactů perníčkův, 12 liber pranellek, 12 liber
datlí, 10) liber mandlí ve skořepinách, 18 liber ole
chův, 16 liber fiků, 16 liber svatojanského chleba,
2 centy suchých švestek, 20 liber rejže, 10 liber no
rimberských krapek, 400 optatek, 12 liber dřevěného
oleje atd. atd. A vedle toho množství potřeb pro slu
žebnictvo a pak všelijakých zavařenin a sladkých
věcí čili, jak se tehdáš říkalo, konfektů pro stůl kar
fiřtaký! — Jak kondelům při pročítání toboto rejstříku
bylo, lze si snadno představiti. (Pří tehdejší drahotě
a vzácnosti jižního ovoce a koření. Pozn. pisatele.)
Bez odkladu běželi k Šleinicovi prosit. že to dáti ne
mohou, aby jim bylo něco sleveno. Šleinic se z po
čátka na ně rozlítil a pravil, aby bez odmluvy od
vozovali, co se na nich žádá. Když však konšelé na
bídli mu nějský „dar“, aměnil způsob řeči a ochotně
sliboval aterati se o slovení. Pražané tadíž napsali si
žádost, kterouž Šleinic přijal a akrze Arnima kurfir
stovi doporučiti dal. Kurfirst přečta ji, „velmi se proti
Pražanům pohoul, že mu nic k zalíbení učiniti ne
chtějíi“ Jak to dále vypadlo, není zaámo; Šleinicslí
beného dara neobdržel, a konšelé masili nepochybně
na každý týden sháněti množství potřsb pro nena
sytný dvůr karfirstský. Na štěstí Jan Jiří dlouho v Praze
nepobyl. Veliká potíž způsobena Pražanům také tím,
že kurfirst zmocnil se pro sebe všech důchodů, které
se z Čech i z hlavního města králi odváděly“ — Tak
líčí „osvoboditelskou“ činnost lateránského saského
karfirsta neklerikáloí Zapora Kronika V. 761—768.
Jak asi bylo těm četným Pražanům, kteří potejmu
byli nekatolíky, jak asi bylo českým emigrantům,
kteří svou sbraní karfirstoví cestu do Čech klestili,
když viděli, jak odírá ty, ješ měl osvobodit?

Ženy v průmyslu japonském. VJa
ponsku není ochranného dělnického zákonodárství, ani
zuačnějších organisací odborových a proto je tam děl
nictvo velmi vykořisťováno. Ku konci září roka mi
nulého bylo tam 8836 továren, v nichž zaměstnáno
celkem 668.041 dělníků (225.048 mužů, 332.993 žen).
Počet dělníků vzrostl tu proti roku předešlému jen o
1360, ale u žen o 13.445, tedy téměř desetkrát tolik.
Dle toho seznati, jak jest v Japonsku slabá síla žen
ská vykořisťována.

Síla malých lidí. Mohloby se namítati,
že obchodní a průmyslové podnikání malých trpí,
když velcí s malým ziskem pracují neb jinými slovy,
že malí lidé trpí konkurencí velkých. Malý člověk je
dnes zde, zítra onde, obchodoje dnes tak, sítra
jinak, může sám vše vykonati neb aspoň vše
přehlédnonti, © má celý svůj obchod ve | své
vlastní ruce, vědy možnost spojiti se s jiným neb
se od něho odloučiti a nikdy jej nemusí v obchodě

překrapiti něco nepředvídaného.To jsou samé výhody,terých velký podnik nemá. Kašda větší změna ve
velkém obchodě jest otázkou životní, a on jest odká
zán na služby placené, které, jak praví filosofové,
jsou vědycky špatné. On jest podroben nepředvídaným
krisím, které, podobny vichřici, slomí a vykoření mo
hutný strom, nedotknuvše se trávy, která roste a
bují opodál. Že by malé podniky trpěly velkymi, jest
námitkou zastaralou. Ostatně jest opravněnou ctišádo
stí každého malého podnikatele státi se velikým. Ti
největší bývali malými. To jest chod věcí zcela při
rozený, tedy i správný a dobrý. (Stiller: Šťastní jed
notlivci )

Bladičky čili světýlka, kterév močá
lovitých a babnitých místech sa tmavých nocí, nej
častěji v době podzimní lidé brzy zde brzy onde ví
dají, býraly a dosud bývají postrachem mnohých ne
zkušených a porěrečných l , Má se za to, še bindi
čky nejsou nic jiného, neš hořící plyn, tak zvaný
fosforovodík. Světýlka bývají viditelna i několik oka
mšiků (někdy i déle než čtvrt hodiny) a pohybají re
£ místa na místo dle větru. Foaforovodík shoří však
náhle a proto od samého fusforovodíku nepotevaly
by bludičky dlouho. Z pravidla od fosforovodíku za

paluje se jiný plya, který taktéž troří se ve vodách
utojstých a v bahnech hbnitím rostlinných sbytků a
oluje uhlovodík lebký (jest jen polovička tak těžký
jako vzdach), také plyn bahenní. Tento boří plamenem
bledým, nažloutlým. Na některých mfetech Babnitých
vyvinoje se ho tak velké množství, že jedenkráte byv
zapálen stále plamen udržuje (jako jsou tek zvané
svaté obně u města Baka u Kaspického moře v Asii).
I na některých vlhčích hřbitovech za vlhkého počasí
podobná světýlka bývají vídána, v kterých pověrčiví
lidé vidí strašidla a a hrůsou je zaklívají a podobně
proti nim se uchraňojí. Jelikoš“ bludičky objevají se
jen v nocí, protože za dne jejich slabé světlo misí
proti jaenosti denního sluoce, domnívají se mnosí li
dé, de světýlka avádějí u pravé cesty pocestného anebo
povosy, které za tmavé no'i zbloadily do neznámých,
deschůdných, bahbnitých míst, kdež zahynouti musí.

Ostrov Sachalím. Severněod Japonska

na nejvýchodnějším břebu Sibiře leží velký raskýostrov ŠSachalín,známý svými trestaneckými ko
loniemi: Pro Rusko byl donud Sacbalín významu
nepatrného, za to tím důležitější jest pro Japonce;
vždyť Japonci nutně potřebují rybářeké výrobky
ze Sachalína, jež slouží jim částečně jako potrava,
z části jako hnojivo na rýžová pole. Kromé rybo
lovu vyniká Sachalín i svými ložisky uhelnými a
hustými velkými lesy. Povrch Sacbalína hornatý,
podnebí drsné, nicméně některá údolí vynikají pů
vabností, v nichž Šumí háje jilmů, topolů, bříz a
osyk. Z husté trávy vynikají leckdes tlasté „důtky“
(okoličnatá rostlina) se svými neobyčejnými květy,
jež přesahují výšku člověka. Křoviny červených
pivobek červenají se jako růže; také hodně bo
růvek a jahod.

Pavouk prorokem povětrnosti. Cítít
pavouk svým měkkým tělem každou změnu v po
časí a dle té zařizuje své chování. To ae týká
jmenovitě pavouka křižáka. Předou-li. křižáci o
překot své visuté vzdušné šítě a pilněje opravují
i v tom případě, když jim je bmyz nebo vítr
prudkým nárazem pokazil, následuje počasí trvale
krásné. Nepracaje-li, anebo ledabyle uprostřed sítě
snová jen krátké hlavní nitě a zanechává sít
prázdnou, bude deštivo. Déšť mu kazí práci a
proto pavouk látku snovací raději uchovává na Čas
psthodnější. Vítr nebo bouřku oznamuje přetrhá
váním vlastních sítí a ukrýváním se v děrách nebo
pod korou stromů. Napíná-li však nově sítě mezi
deštěm anebo porouchané opravuje, přestane brzo
pršeti. Před trvalým deštěm zmizí všichni pavouci
— jakoby se propadli. Za krásných podzimních
dnů poletuje vzduchem pavu"ina, zvaná „babí léto,
příze paony Marie, svatojanské léto“. Na tisíce
vláken pavučinových třpytí se v podzimním elonci
jako stříbro a démanty po strništích a lukách,
v křovinách a pasekách. +ýjevtento se dostavuje,
jak všeobecně známo, jen za krásné pohody. Dle
toho soudí ae, že objeví-li se pavučiny ty v povětří,
očekávati možno trvale pěkný čas. Podobně z cho
váémí pavouka domácího lze souditi na změny
povětrnosti.

Význam včelařemí. Cosoudrazi včelařovi
chrátají do xačouzených místností hostinců, aby zds
mnobdy marnými rozhovory čas mařili, spěchá včelař
ke včeličkám; tam nalézá uvého zotavení. Vče ať čte,
byť by v obci nikdo nečetl. Mnohé záhady včelařské
nutí včelaře ku přemýšlení. Tento mravn význam,
plynoucí ze včelaření, je neocenitelný, zvláště za na
šich dob, kdy jest si předevšímpamatovati, že spo
řádaná rodina je základem obce a státu. Včelaření
vedle užitku idealního má takó význam hmotný:
med, roje a vosk, to jest přímý užitek. Vedle toho
oplodňují nepřímo různé rostlinstvo, přenášejíce
květný prášek u kvótu na květ. Kde nebylo dříve včel,
tam stromy ovocné nerodily ovoce, tam na př. bílý
jetel nedával semena. Včelstvo z jediného úlu, aby
naneslo 8 kg. medu, musí navštívit: 32 milionů kvít
ků ligrasa (vičsnce). Oplodňování rostlin přispěním
včel má pro národní hospodářetví význam neocenitel
ný. Kapitál vlošený do včel zárokaje se 36 proc.; i
200 proo. užitku dají včely. Jsou včelaři, kteří z vý
nosu včel žijí; a přece včela snáší jen to, co by ji
nak na zmar přišlo — V královatví Českém pojištěno
je 28.500 včelstev, ač ve skutečnosti jest několikrát
větší podet nopojištěných. Mezi Němci v Čecbách od
bírá 9000 včelařů včelařský časopis, ale mezi Čechy,
kterých jest dvakrát tolik jako Němců v Čechách,
pouze 2000 včelařů předplácí se na Časopis včelařský.
V n-meckých krajinách Čech mají 46.000 včelstev,
s nicht plyne ne půl mil, koraa užitku. Na Moravě
oznámili roku minulého zazimovaných včelstev 87.000,
jež mohou přinésti na %, mil. korun ošitku. Vláda
uherská jinak oceňoje význam včelařství než u nás
v Rakousku. Ministr uherský odpověděl deputaci vče
lařské: „Včelařství můde ode mne očekávati podporu
největší, protože jest důležitým činitelem národoho
apodářským“. Na tisíce knih včelařských rozdáno ma
ďarským školám. Týž minietr navštěvoval sám výstavy
a založil včelařskou školu. R. 1902 vyvezlo se £ Uher
do naší polovice říše za 922.000 K medu. V Krajině
a v Korutanech jeet včelařatví v roskvěta; odtad při
váší se k nám na tisíce včelstev. Také v Bosně se
včelařství utěšeně rozvíjí Z Ameriky dovážejí so
k nám statisíce kg medu, jenž so v Praze prodává
jsko „výtečný český med“. Včelat, jako každý jiný
živnostník, má se neustále vsdělávati; ale v Čechách
%/,včelařů vzdalnje se somské orpanisace. Moohý člo
věk děkuje včelaření, že dosáhl dloubého věka. Vde
chování kyseliny mravenčí má při otvírání úlu vý
zuem desinfekční. Med je potravou i lékem. Jistý né
mecký lékař řekl: „Jezme více medu, nemusíme do
Karlových Varů“. Naše obocenstro má požadovati
pravý český med, třeba je poněkad proti jinému drašší,
ale zato účinnější. Jen tak ce včelařství naše povznose,
(Mil. bvepodář.)



Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

8 úplnou zárukou, nejvýhodněji koupite ©
neb staré sa nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradci Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipodů stále na skladě.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

P K Kýzávod
malbu oken kostelních

PRAHA-I,
zě, 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí, dříve
Ipřes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

"ku dodání oken chr
'od nejjednoduššího aš k bo.jeh

C7Hike-
a:bělM« ..'

[KNC
jtému figuralnímu provedení a

| "a jsice 1 se šelegnými rámy, sí
E le| lémi vsasením.

ří E vee« čty,ukizryiodborná
1 rada,beplatně, x ovšízávaznosti
pů ku definitivní objednávce.

Nesčetné veřejnái písemná pochvalná uznání. “jjij
Založeno roku 1826.

PrvníŘ prmí Krilovéhradocké

parní A VAHLOVÉ
LÁZNĚ

na Žižkově náměstí
©

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin veder.

Parní lázně ro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobo rodámy v pátekcelý
Na přání P. T. ahocenatva| jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

ORp*>Lázně vanové denně. jj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

. Velodůstojnému

duchovensóvu!

danDaněk,ša15A,
si doporačiti svůj hojně done

A sklad ve vlastní dílně ručně prao0
vamých kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

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

jen9 ohe i aptáku neb eenntkypotovévýroěkyaa , nákresy neb ce ok slacsní ručím. Největší výroba a

nd v ekvýrobky0 leS o hldnotí. Provedení9dnej
jedn nodo nejstkvostnějšího.„ Cbpdiím kostolům úleva P Placení Více uznání presované vý

oby bezeenné.Všeposílám jiš posvěcené.

Patentní wa

divotvorné mýdlo
z čistého loje

jest nejlepší drah mýdla ku praníj

Nepůsobí žíravě na prádloaneb jiné látky | které
čistěnybýti mají. Patentované divotvorné

mýdlo nezapíchá.
Patentní divetvorné mýdlo jest čistící
prostředek nejlepšího a neškodného drubu, kon

- servuje prádlo a oživuje jeho barvu.
Každá hospodyňka může si svůj šat z kartonu,
satinu, vlny, hedvábí atd. jednou kostkou divo
tvorného mýdla sama vyčistiti. Šat jest pak mnohem

čístsí než by chemicky čistěn byl.

Divotvorná mýdlo jest bez sody, bez mazavého
mýdla, bez louhu (louh škodí) k upotřebení a může
se též na ruce,obličej, pro koupel a kholení užívati.

Prodejní kancelář:

PEPAVAMAoANA k itěěkoboěoěněněníe

Nejdůet. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a velo
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
-i kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátck,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
KoEEkoEoEebeobiEočioEiHooEžoHokiočioHokžoEdečieěž+EoEočieEbEkoHEb-+EdĚkčk

EoHožehoHEoBoFieokoEeHEoHoEEkčieěžoHEoEeEžeoěžetEboočioEieiěžehočíh

S kčzAkiěkěiěniHÉ
zaručeně co Dejso
lidněji a nejvkusNabyt

a y e nějive vlastních
dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
Óti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

——

Josef
Krejčík

V PRAZE,
Ý umělecký závod so

ohařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné číslo 018—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporošuje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře,ové „ jesle, Bolí hroby, kříle,

onímMody,koro,pl, hory,P
atd. dle slohu napravy

premie,fe afie a diM o pony 2. 2G py
Původní(kronyS enník a rozpočtybesplatněa

franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

Skvělé výsledky r. sm. krátké doběl
ph:dně, hostel, rheum., lseblas,
kenok. nemocech,

Snižené ceny obdrží: důstojníci,vojenští.
úředníci, štábní úředníci s sluhové, semětí úředníci a

slohové "« Čech, Moravy a Slezska), důst. svět. kněžstvo
(a Čech, Moravy a Slezska), členstvo spolku učitelů
(s Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úfedníckého

spolku a spolku šelozničních úředníků ve Vídni.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské.

Chrámové svíce
voskové< svíčky a obět. před

dle liturgických před- měty pro místa pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové “ Půobzné,obrázky o
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce astry,—— svícekostelníste
(paškaly)Bkrůpě-F
jemi krve a ranami,
též krášlené s be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,© gyice obětní "WG

třinožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,

sv. přijímání a av čohospadající výrobkydo

biřmováníse stuhami Šhchovnímnejrlt woea případnými nápisy, elní

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiálníaklad:Praha, Ir. Vinohrady Škrétovaul č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma s franko.

pok kk
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas“ nákrčníky, "Ba

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(> 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 obelou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
ecielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čis. 186. Velké náměstí čís. 136.

„L MALU AA
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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 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XČP X663 XGBDXČP X PI
C4XČPIXCEIX]CEZXCEIXBIX

KCEIXCODXREICBIXCIXCSI

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož 1 veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

a c —
| Založeno 1853. =Ó 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

C počty zdarma. G
Obnuvování oltářů, soch, obrazůa j.a- c E

Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní škola 8 právem

veřejnosti.

Cbovanky mohou se též vzdělati v jas)ce českém,
francouzském a aoglickém; mimo to ovičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženským pracím i vaření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polobu a vyhovuje všem po
žadavkům.

Platí se měsíčně 42 K; za hudbu zvlášť.

Bag“ Školní rok počíná 15. zářím b. r. "if
Předetavená.

JAN KALIS,
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné skvosty, jako:

fetizky, prsteny, , jehly
a j. v nejmodernějším provedení

> 8 úplnouzárukou/

ča,Solidní obsluha při mírmých
7 R cenách.

OD ESA)| Ceny i obrázky velkých hodin
> na požádání zašle.

Důvěry hodným edsilky na výběr téš i masplátky
bes zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843

| Rheumatismus. —Dna.
Stani .
arény | JOSAOV-JaromĚž, |

> Suchá poloha přímo p i
=“ lesa. — Vzorná čistota. 8 ,
©| Poštovnía telegrafní >

$ úřadv lázní, ž

s Lázoňský lékař X |ŽÍ | MUĎr 8,
S| 9 Kukla. Více než [w'

| 100 |5
o "pohodlnýchpokojů| 8 |
3 vpěti pěkných vilách. 5
$ Výbornárestaurace (plzeň-| B
s ské). Ceny mírné. $ i

Vojenské koncerty. Bližší (' |ochotněsdělí| apráva lázní.
v > |Zenské nemoce. Anemie.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýeklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše'elině v ohnizlacené
a stěíbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenistar
ších věcívykonáse rychlea
zašlou se již avěcené še stvr
sem 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 av. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditeleo, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější. patenek atd. co nejvíce.

s ký | Fx! ;DAV VAVANAVANAVAVAVAVAV j

VMalbu
kostelů,

malby |:
dekorační, |
facadní
a treskové

provádí přesně dle moderních
poladavků, s uměleckým při
hlíšením k příslušnému slohu

Anlanín (ÍLOUĎ,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

AaAAAVAVANAVAVAVAVAVANAAVAVANAVAVAVANAVAVAVAVAVAVAVA

A,VAAVANAVAVAVAVAVAVAVANA

a)£ K ki k

Továrna PAP

kA5 r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách
Ř — nmabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocnévíne, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a přítakové
jakostivelmi levný koňak-a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: medaslií

státní a diplomemslaté medaile, a mnohýmijenými diplomys právem rašení slaté.
Vzorky zdarma a Iranko.

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakoosku veškerých

kostel, paramoniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.,

(úliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
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Velkozávod

sklenářský
ve velmi dobrém chodu se sa příčinou úmrtí ma
jitele z volné raky

výhodně prodá.
Veškerézboží sklenářské a tru-.

hlářské prodávámza

ceny velmi snížené.
Výhodná příležitost koupě pro výbavy nevěst:

a pp. obchodníky.

Žofle Skuherská,
Hradec Králové,

Sv.-Janské nár. č. 87. Vedle hostince „U zele-
ného stromu“.
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Kvota.
(14) Jedna překážka,jedn: obtíž za druhou;

věra pro toladíka bylo by břímě panovnické
v Rakousku těžkým. Sotva se jedna věc upraví,
aby stát mohl jakž takž existovati, již klepe
druhá na dvéře parlamentu a každá je 8 to,
vyvolati bouři, pod níž řítí se říše.

Kvota| Zcela nepatrné slovo, ale existence
říšo závisí od něho. Jako celé rakoosko-nher
ské vyrovnání nese na sobě ráz nehotového,
neokončeného obrazu, tak je tomu a snad
v největší míře s kvotou, jež podlehá občas
nému vyjednávání a tudíž libovůli obou parla
mentů. Společná říše nerná totiž vlastních svých
fioančních prostředků a je závislá na příspěv
cích obou polovin, jež opět jsou závisly na
parlamentech; není-li jeden z nich dělným,
jak je tomu dnes v Uhrách a bylo nedávno
v Předlitavsku, nemůže kvota býti ojednána a
panovník má v takovém případu. sáhuouti
k svému práva a ustanoviti ji na rok sám.
Tak dělo se od r. 1897, nemá ge však díti na
dále, neboť od 1. července 1905 panovník práva
svého neužil, tak že dnes nemá říše ani kvotu,
ani provisoriam její, nýbrž mimo zákon stav a
říše má býti živa, jak lid říká, na facky, t.j. oba
finanční ministři budou posavadní měsíční
splátky odváděti — budou-li míti z čeho —
na dále ve způsobu záloh a to na tak dlouho,
dokod nepovolí buď Maďaři v příčině armádní
řeči, aneb korona, t. j. dokud ať dobrovolně,
ať násilně nedojde k upravení nových poměrů
ústavních. Němci navrhají, aby be vydal na
čas zinocňovací zákon, jímě by se kvota sta
novila, avšak Deršatův výbor pro záležitosti
rakousko-uherské (referent dr. Fořt), jehož
povinností ovšem bylo v té věci nejdříve pro
mlaviti, podal resoluci říšské radě k pilnéma
projednání, v níž se praví asi toto: „v avážení,
že poměr přispívání obou států monarchie na zále
žitosti společné nebyl do1. července 1905apra
ven, jednostranné pak upravení že není ústavně
přípustné; v uvážení, že právní povinuost obou
států na základě ústavy z r. 1867 trvá, bere
výbor problášení vlády, — že chce na vlastní

FEUILLETON.

Prostomyslné pohostinství.
Píše J. S—a.

Jak bo v háji dlíti za vedra v letní denl
Tu srdce radost cítí, a duch sní rajský sen! —
Téhle nadšené písničce rozumějí nejlíp o prázdni
nách chudí studenti, kterým tatíkové na nákladné
zábavy platiti nemohou. Procházka lesem, stírání
hub a malin, toť zábava pro chudého studenta
velice příjemná a nejlacinější. Místo piva ssaje se
čerstvý lesní vzduch pryskyřičnou vůní prosycený,
místo koncertu kapely naslouchá se zpěvu plačímu,
a drabé Jázné nahradí se koupelí v nějaké nádržce
potoku lesem protékajícího.

Dva gymnasisté z Vlčňova, Stanislav Křičkův
a Bohdan Královec o prázdninách rádi vzdalovali
se maloměstského, všedního ruchu, aby pod »větví
clonou stinnou« pookřáli básnickou náladou. Les
— asi půl hodiny od města vadálený — byl
bezky rozsáhlý a romantický; Jákal do své tajemné
tišiny celé houfy milovníků přírody.

Bylo právě sobotní ráno, kdy se molodci
smlouvali o nové výpravě. »Půjdeš tedy, Stani
slave, odpoledne do Smrčiny zas ?«

+[ jak bych nešel! Je tak krásně, a už tako
vých procházek příliš málo užijeme. Vždyť jest
už srpen na sklonku. Půjdeme dnes trochu dál.
Stavíme se na cestě v Zálesicích u Korálků. Ja
roslav mne tam už dávno zval; a od té doby, co
studuje filosofii, mluvil jsem s ním sotva dvakrát.«

*A já jsem slyšel«, doplňoval Bohdan, sže
je teď doma taky Lojzík, víš, ten Co je prakti
kantem v jedné pražské záložně. S ním se moc
dobře znám. To jsem rád, že tem dnes chceš jít]
Budou mít oba mládenci radost. A ta jejich matka
je taková bodrá, upřímná ženská, jakých málo,
Tam je radost pfijít.«

zodpovědnost měsíční splátky, delegací usta
novené, jako prozatímní zálohy proti dodu
tečnému zúčtování dále vybírati — k vědomí,
ohražuje se však proti každé praejudici, která by
z toho snad pro budouonost vyvozována býti mo
hla a vyzývá vládu, by co možno nejdříve poměr
tento ústuvně stanovila “ Touto resolucí mnoho se
nevyřídi; poměry mezi Rakouskern a Uherskem
jsou již na dále neodržitelnými, zde je třeba
buď naprostého odloučení, nebo zcela nové
ústavy; ústava z roku 1867 předpokláďá jediné
hospodářské území, k jehož bájeuí bylo by zde
jednotné vojsko. Podaří-li se Maďarům jedno
neb drahé — oni žádají obě — učinili tím
průlom do ústavy a nám nezbude, než biedati
nový základ, ua nějž by říše postavena byla,
Pak nepostačí kvota revidovati, zde musí na
lezen býti klíč, jimž by se upravila dle počtu
obyvatel a dle výše danl jednou pro vždy.

Bode snad zajímati čtenáře naše, vylíčímc-'i
zde krátce osudy kvoty od r. 1867, aby se pře
svědčili, jak nás Maďaři po tea celý čas zkra
covali a jak jsme jim iy ustapovali. Does,
kdy nemají parlamentu a o kvotě ani jednati
nemohou, je tuším na čase, bychom jim na
jejich hrozby, o nichž jsme v posledním článku
psali, odpověděli tak, jak zasluhují. Hrozí-li
passivní resistencí t j. neodváděním daní a
rekrutů, dokazají, že um společné záležitosti
přispívati nechtějí a pro tato polovici říše je
nejlepší příležitost, -tanoviti podinínky definiti
vní kvoty. Pak ať dělají, co urnějí ; buď a uebo!

Již od samého počátku dávali si Maďaři
dohodnntí v příčině kvoty dobře zaplatiti a
to hlavně z příjmů celních, o nichž ustanoveno,
že 8e mají v první řadě obraceti na společné
potřeby a teprv co chybí, že se má hraditi
kvotou. My jsme však v Předlitavsku přijímali
velikou většinu cel a také spotřebovali většinu
zboží vycleného; u nás činil hrubý příjem cel
8639, v Uhrách pouze 131%, čímž je tolik
řečeno, že jsme my nepřispívali na společné
potřeby říšské 70%, jak zněla původní kvota,
nýbrž 85%, což je čím dále, tím nápadnější,
ježto dříve obnášely celní příjmy asi 8 mil. zl.,
kdežto dnes dostouply 67 mil. Mají se tedy
Ubři čím dále lépe, ježto při zvýšených

»No, však to taky znám,«
Do západního kraje Smrčiny vklíněno asi

jedenáct chalup s nékterymi polnostmi. To byly
Zůlesice. Chcete-li skupinu jedenacti chalup na
zvati vesnicí, budiž, Teď už pomalu každý stí
teček bude nazván královstvím, každá vesnice chce
býti městem, každé městečko se zve staroslavným,
Proč bychom tedy odpírali skupině několika chalup
skromný titul vesnice? A v této zastrčené obci
byla vdova Korálková největší paní; nejlepší ho
spodářství náleželo jí. Však se také sama dřela

v domě pracovati pilně každý.
A k tomuto hospodářství směřovaly odpc

ledního času kroky studentů Stanislava a Bohdana,
Jaká idyllka naskytla se jejich zraku při vkročení
na dvorek! Pan filosof Jaroslav právě vyváděl
z chléva krávu; drže ji jednou rukou za roh,
couval ven bosýma nohama pozpátku. Neměl na
sobé ani vesty . . V tom zabatal dvakrát velký,
černý pes. Filosof se ohlédl a hned vzkřikl: +l
pro Boba, to jsou k nám hosté! Pěkné vítám,
mládenci !« Svěřil paedagogický dobled nad kravou
pohůnkovi, utřel si ruce o zamaštěné kalhoty a
když potřásl pravicí obou hostí, uváděl je do
světnice. +A odpusťte, mládenci, že ten náš při
jímací salón tak divně vyhlíží. Ještě jsme se po
těch žních dobře nevzpamatovali, A ostatné —
pojďte raději na zahradu. Tady by vás mouchy
ustípaly.«

Však také bylo ve světnici much | Trámy na
stropě a stěny se jimi jen černaly; jako by si
byla ta havěť dala v oné světničce dostaveníčko
ze čtyř maštalí. Studenti ovšem rádi se odstranili
z dusného ovzduší, přeplněného jednotvárným mu
ším bzukotem, do pékné zahrady. Jaroslav za nimi
donesl rezavou koňskou plachtu, pobízeje k used
nutí. Sotva si mládenci po turecku usedli, už vi
děli, jak kolem zahrady žene pan praktikant Alois
husy z pastvy. Na zdar!« volal už za tyčkovým

Inserty se počítají levně.
Obmovavychásí v pálek v poledne, | Ročník XI.

příjmech celních platí menší podil na kvoto
Původuě stanovena kvota na 70 a 309%, když
pak r 1871. Vojenská Hranice byla civilisc
vána a přivtělena k Ubrám, resp. Chorvatsku,
stala se jakási zroěna, že čisté příjmy tohoto
území uvedeny byly v poměr k průměrnétu
celému nákladu na společné záležitosti a tu 8e
dospělo k t. zv. 29/,nfmu praecipuu. Ód toho
roku odrážely se nejdřív 29% za V.j Hranici,
pak příjmy celní, jež v největší miře Předli
tarsko obstarává a pak se teprv. platilo dle
kvoty, my 709, oni 309; avšak aui to ne
sláló v poměru k platební síle Uher, tím méně
k počtu obyvatelstva, nebo dokonce k právům,
jež si Maďaři na osudy říše osobovali, když
k př. všecka vyslanectva pouej ice svými lidmi
obsadili, na vojsko, zvlášť na vojeuské školy,
ohromného vliva nabyli Při druhém (r. 1878)
a třetímu vyrovnání (r. 1887) kvota zůstala ne
změněna, rovněž na základě cís. rozholnatí r.
1897 a 1898, až r. 1899 po čtvr'ém bospodář
ském vyrovoání umluvily deputace kvotu v po
iměru654 a 346, kterou parlamenty sice ne
přijaly, ale císař ji znova 3 nepatrnou změnou
potvrdil. Na základě tohoto klíče jevily be
číslice toho roka následovač: Společné potřeby
167.857 rnil. zl., clem se uhradilo 57.139 mil.,
zbylo na kvotu 110.718, čili na nás 75 952 a na
Uhrv 34766 mil. R. 1902 bylo třebi 364 mil,
korun, cla obuájela 115 mil, K, ostatní hra
dilo se Kvotou.

Vyrovnání rakouskc-aherské je práce
velmi nedokonalá a spletená; tak k. př. kvota
uvedena ve spojení s vyrovnáním národohospo
dářským, k němuž nemusí dojiti, aniž by dua
lismus v nejueoším něčeho utrpěl, kdežto na
druhé straně závislou byla učiněna od vyrov
vání finančního i pragmatického, ježto ani mc
rální ani materielní existence říše nedá se my
sliti bez výdajů, čili bez kvoty. My—aji sám
panovník — úabízíme jím rozluku hospodář
skou, o kteró však M ďuři jen ostýchavě mluví,
aby se neprozradili, že si jí nepřejí, oni však
žádají rozluku pragmatickou — samostatnou
armáda a personální unii místo ua.e reáluí,
zrovna jako dítě, jež hračku nabízenou odmítá
a sahá po jiné, která by mu Šškodila. Samc

———————

plotem Lojzík radostně na přivítanou, a pobidl
jazykem i proutkem tučné opeřence k rychlejšímu
poklusu. Jeho toaleta byla naď ústroj Jaroslavův
bohatší jen o prostříleny slamený klobouk. Sotva
Lojzík podal mlálencům ruku, už se ozvalo od
chalupy: »Jejda, jejda, pěkně vítám, pžkne vítám.«
A už se k mm blížila stará, nahrbená žena V ma
sivních trepkách a v záplatovzné kytli. s[ to budou
mít hoši radost, Taková návštěval« — Hospodyné
se zdržela jen na okamžik a p'eskala trepkam
zpět do chalupy.

Zatím Jaroslav sehnal tyč s háčkem, potřásl
několika větvemi nejbližší hrušně, +A jen si, mlá
denci, sbírejte, sbírejte. To jest meduné, takové
dobré hrušky málo kde dostanete; tyhle hrušky
jsou měkké jako máslo. Podívejte se, jak se jich
několik rozplesklo! Jen si berte jako doma; tady
na vesnici se stydět nemusíte,

Hosté jedli opravdu s chuti a chválou jen
oplývali. Každý už měl v sobě asi deset hrušek,
ale Jaroslav ještě pobízel. »Počkej, počkej, už je
nechej; tamhle muminka nese ješte něco jinéhoa«,
zarážel Jaroslava Lojzík. Studenti se ohlédli a vi
děli, jak stará panimíma nese v jedné ruce veliký
talíř, v druhé nějakou větší sklenici. Pospíchala,
až se jí kytle házela. »V té sklenici jest jistě pívo«,
blesklohlavou Bohdanovou; spanečku, teď bv chut
nalo! Jen to měla přinésti před těmi hruškami.«

Hospodyné stanula již před mládenci a po
pízela dobromyslné: «Jen si, páni, berte; a hodně
si mažte. Víte, my jsme teď chleba nepekli a do
Vlčňova je trochu daleko; teda dávám, co mám.«
Mladíkům se prodloužily obličeje. Na talíři viděli
homolky jako tácky od půllitrů a ve sklenici —
čerstvý včelí med. Tím medem si měli mazat
homolky! To bylo tak vhodné jako solit sladké
hrušky, které před chvíli jedli. Ale co dělat?
Vždyť je sám Lojzík dobrácky pobízel, Jen Jaro
slav cosi tajně mamince do ucha pošeptal. Ale ta
mu hned odpověděla polohlasné, skoro uraženě:



statná armáda je hračka nedovolená, protože
rozdělila by říší fakticky ve dvě části, jež dříve
nebo později mobly by vystoupiti proti sobě a
ne vedle sebe proti společnému nepříteli. Pa
novník, který od samého počátku Maďarům ve
všem povoloval, tentokrát povoliti nechce, pro
tože by pak Rakousko neznamenalo více, než
Šparělsko po válce s Amerikou, přestalo by
býti velmocí!

Volné listy.
(0 vůli lidské.)

(8) O otázce svobody nebo determinova
nosti lidské vůle otevřely Pelclovy Rozhledy
rozpravu a pozvaly k účastenství též prof.
fysiologie dra. Mareše, jenž v úvodě svého po
jednání připomíná, že mluví nejen proti Ro
hanovi, ale také proti onomu pisateli, jenž pod
jménem „Fataras“ v Rozhledech hlásá totéž
co Roban. Futarus totiž pravil: „Toto pozvání
(determiniam) ovládlo vědu tak, že anud není
dnes již téměř jediného myslitele a vědce ale
spoň mezi těmi, kdo činí nárok na čestný titol
emoderních“, který by ji (všeobecnou příčin
nost) popíral a který by ji nečinil východiskem
nebo předpokladem svých výzkumů.“

Velikou chybou jest, že mladí lidé svaží
se řešiti záhady ověta a životu v době, kdy se
vytváří jejich duch a kdy nemají ještě jistého
rozhledu. Prvá theorie, které se jak tak zmocní,
jest jim hned dostatečným důvodem, aby obor
vědy rozšířili na všechny otázky a laštili pro
blémy tak lehce jako krejčí, jenž stříhá na
šaty. A jako různé oddíly lidských myšlenek
měly vždy svá značková slova, tak i dnes slovo
„Moderní“ jest nadpisem všech úvah o dějstvu
přírodním a společenském. Právě tak p. „Fato
rus“ tramfem moderno-ti chce přebiti mínění
každého, kdo hned bezhlavě determinismu ne
chce se klaněti a kdo jen tak beze všeho vše
chuo moderní nepřijímá za vyloženou pravdu.
Jak p. Rohan, tak p. „Fatoras“ přijímají de
terminism jako poznání, proti němuž nemožno
činit námitek, a společným znakem obou pánů
jest, že rozlašťojí na základě determinisma
celou společenskou otázku, která již tolik ve
likých dachů svojí složitostí anavila a vysílila.
Z naprosté nesvobody vůle dovosují oba dva
logický i praktický důsledek: všeobecné bra
trství a lásku lidstva. Socialisté naprosté rov
nosti lidské chtějí dosáhnovti aspoň zákono
dárstvím ve svém státě, ač návrhy jejich od
porojí vědeckým jejich předpokladům. Ale p.
Rohan a p. „Futurus“ nepotřebují již ani zá
konů, neboť přijetím determinismu ode všech
lidí nesrovnalosti společenské se vyrovnají a
otázku sociální bude rozřešena. Jak jistá část
naší inteligence uwí myslit, projevilo se na
loňské schůzi v Praze, kdež jednáno o potřebě
náboženství a kdež prohlášeno, že „skutečná“
inteligence přijímá názory „Futura“, Z dalších
řádků našeho pojednání se ukáže, zda ono
shromáždění nepřekročilo meze skutečnosti,
nazvavší se „skutečnou“ inteligencí.
————UU 0
»Ba mlč, ty mne budeš učit.. .«, a sladivši zase
vrásčité taby svého obličeje v uctivý úsměv, hezky
důrazně nutila: »Jen do tobo, jen do toho. Až
to sníte, přinesu ještě.«

Stanislav začal pomalu věřit, že ta secesse
i do odlehlých lesních tišin pomalu se vtírá. Že
by se měly jíst homolky s medem, to ani jeho
kvartýrská jakživa neřekla. Ale kdo ví, jakou har
monii chuti dává sloučenina kmínu, ztvrdlého
tvarohu, soli a — medu? Starý Vorážek ve Vlč
ňové si mazává jaternici sýrem a taky mu to tak
chutná. Tedy jen do toho A do mladých ža
ludků zapadala první homolka zvlažená žlutavou,
zahoustlou tekutinou.

Jejda, jejda, kdyby byli aspoň páni vzkázali,
kdy přijdou, byla bych se jináč připravila«, lito
vala stará hospodyně; »právě teď tady nic kalého
nemáme. Co bylo lepšího, prodalo se právě natrhu.. .«

»Í to nic nedělá«, chlácholil moudře Bohdan;
»však jsme sem pro najedení nepřišli, Chtěli jsme
jen viděti své přátele. Buďte docela bez starosti;
kdybyste nás nečastovala ničím, měli bychom vás
stejně rádi.«

»To by tak hrálo«, protestovala Korálková;
»docela s prázdnem nesmím přece tak hodné a
upřímné hosty pustit. — Takhle mám už v týdnu
druhou smůlu. Zabloudilo tady v lese na pro
cházce pět nějakých pánů; po polední přišli
k nám, máme-li prý něco k jídlu. Řekli, že už
mají veliký hlad a hospoda nikde žádná, Povídám,
že už jsme po obědě a že mám v míse jen
trochu uvařených bramborů ve slupce. »I jenom
nam to dejte; z nouze je to taky dobré«, odpo
vídá jeden se zlatými brýlemi. Páni si sedli,
čerstva loupali a v malé chvilce byla veliká mísa
prazdná. Co prý jsou dlužní ? Řekla jsem, sby mi
každý dal čtyry krejcary. Ale hned ten brýlatý
pobízel: »Jen si řekněte víc! My přece máme peněz
dost a rádi zaplatíme.« A drubý se smál: +Čtyry
krejcary za oběd — kdo to jakživ slyšel? A na

Skutečný vědec prof. Mareš praví v úvodu:
„Má práce směřuje od delší doby k očistění
přírodní vědy od tvrzení, která tvoří system
naturalismu. Tato naturalistická tvrzení přivá
ději přírodní vědu v odpor se skutečným ži
votem lidským, ježto předstírají poznání jakési
absolutní skutečnosti, jakéhosi nutného dění,
které je zcela jiné, než skutečnost lidmi bez
prostředně prošívaná. Oprvutitomuto absolut
nímu, uutnéma dění jeví 8e skutečnost lidského
života jakousi smyslovou ilosí. Tak přivádí se
přírodní věda metafysickýmtvrzením-v odpor
se skutečným životem, ačkoli přece jest vy
tvořena člověkem pro potřeby tohoto života.
První zásadoa každé vědy jest: netvrditi nic,
co nemožno věděti. Tóto zásadě přiči se nato
ralism, ježto tvrdí věci,které přesahují všechnu
možuvu lidskou zkušenost a tadíž i možné
lidské vědění, ano které tormato přímo vdpo
rují. Tím odkrývá se nevědecká povaha natu
ralismu.“

V dalším uvádí prof. Mareš, že Rohan a
Faturas dovozují uaprostou determinovanost
všeho dění nu zakladě zásady příčinnosti. Oby
čejné vyjádření této zásady jest: každá změna
jest jakožto účin způsobena příčinou, každý
účin jest příčinou dalších účinů a tudíž každá
příčiua jest účinem předchozí příčiny; žádná

příčina není prvá a žádný účin není poslední.Tak přichází ge ku poněu nepřetržitého řetěsa
příčin a účinů, který se vleče do nekonečna.
Rohun a Faturas, jak jsme již slyšeli, tvrdí,
že zásada přičiunosti ovládá moderní vědu, ale
prof. Mareš vhodně pány pvučuje, že poznání
všeobecné přičiunostu není nové, naopak velmi
staré, neboť bylo v užívání již ve starověka a
také v theologii. Ježto prof. Mareš užívání zá
sady příčinnosti v theologii obšírněji neobja
sňuje, jest potřebí o věci několik slov promln
viti, aby nutná příčinnost deterministická ne
byla ztotožněna s příčinnosti, na podkladě
kteréž theologie dokazuje nejvyšší bytost. Jest
to známý důkaz jsoncnosti Boží z příčinnosti
vůbec. „Nacházíme“, dí sv. Tomáš Aguinský,
„ve věcech sruyslům přístapných řád účinných
příčin, t. j. víme ze zkušenosti, že věci pu
vstávají a zanikají činností jiných věcí. Nena
cházíme však žádné, jež by byla příčinou sebe
samé; sice by byla dříve než sama jest, a to
není možno. V té řadě příčin však není možno,
jíti do nekonečna, jsou-li to opravdové příčiny,
jakých na př. žádá přírodověda; neboť v takové
řadě, buď si sebe delší, jest oezbytně potřebí
začátku, prostředku a konce. Nebaode-li prvé
příčiny, nebude ani poslední, t. j. nebude ni

čeho. Je tedy nezbytně něco, co už od jinéhonení.“

Snad úvahy tyto v některém čtenáři mo
hou vzbuditi nudu a omrzelost, ale není jiné
pomoci. O věcech těch mlaviti se musí, protože
ono Robanovo a Foturovo nutné dění spoléhá
na věčnosti hmoty a na věčnosti pohyba,
odkudž nutnost přenáší se i v život vůbec a
zvlášť v duševní život člověka, u něhož popírá
se samostatný duševní činitel. Čtenář, jenž vý
vody se zájmem bude uledovati, přesvědčí se,
se, že tvrzení křesťanské apologie shodojí su=-=-=-=>=>=—=—=————
jedli jsme se zatím dost.« Povídám: Jaký pak
oběd? Toť je toho, trocha bramborůl Přece ne
mohu žádat víc než zasloužím; vždyť jsem ty

do velikého smíchu, a jeden mi řekl, abych ten
dobyteček za né odprosila, že se ta hovádka mu
sila k vůli nim postit. Já jsem tekla, že to lehce
spravím, jen aby byli bez starosti, — A jen si,
páni, mažte, jen jezte.“ A obracejíc se k Lojzí
kovi, rozkazovala bodrá hospodyně ještě:+Pobízej,
hochu, pány, pobízej hodně, já musím ještě na
chvilku odskočit*« Nato odběbla.

A Lojzík dovedl pobízeti tak horlivě, že
neustal, pokud v útrobách každého hosta pět ve
likých bomolek nezmizelo. Jaroslav uznal za dobré
pronésti nějskou omluvu. »Odpusťte, mládenci,
my tady žijeme jen tek po vesnicku; myslíme si,
že se za svoji toaletu před těmi borovicemi a
smrky stydět nemusíme. A kdybychom tady v pě
kných šatech lenošili, ještě by sousedé činili o nás
všelijaké poznámky. Nám se to takhle nejlíp líbí..
Tedy musíte odpustit, že jste tak málo pohostěni;
víte, niše maminka jest jen prostinká žena, ale
co dá, dává 'vždycky ráda; už se musíte spo
kojit.«

Sotva hosté začali chlácholiti svého hostitele,
už capala hospodyně k mládencům znovu. Nalils
koždému skleničku kmínky. To prý je v těch par
nech dobrou posilou. »Víte, my u nás kořalky
málo užijeme; ale v téch letních parnech kalíšek
je dobrý, přece trochu posílí.. . Jen mám ste
rost tuhle s Lojzíkem; je trochu chycenej z Praby
na žaludek. Prý v těch hospodách nic kalého ne
sní. Jest to všecko přemaštěno, ve všem plno kc
ření a soli, jen aby potom strávník utratil hodně
za pivo. A tak má teď Lojza třínedělní dovolenou,
aby se tady trochu vzpamatoval. Vařím mu hořký
kořen a Iněné semínko; to Inéné semínko pomáhé
nejlíp i starým lidem. Já v tom mám zkušenost,
— A oststně, já přinesu skleničku pánům, aby
toho taky okusili. »Ale, maminkos, Červenal se

s výtěžky moderní vědy, jak je prof. Mareš ve
své brošaře uvádí. Tak na př. Vychodilova
„Apologie“ praví: „V každém okamžíko zajisté
jsou účinky právě poslední, které ještě příši
nami nejsou; a tak také jest příčina, která
není účinkem jiné příčiny“ Slovy těmi se po
vídá, že musí býti ve všem dějstvu příčina
prvá a še není potřebí blásati naprostou
nutnost příčinnou. A prof. Mareš sám vykládá,
že na př. mechanika nezabývá se příčinami
zjevů, nýbrž jen určuje vztah jejich, t. j. po
Pisoje. Pyeikální nutnost neexistaje, praví týž
Učenec; nic jinak než jakoby chtál řící: není-li
dokázána nutnost v pohybu světa hmotného,
jak možno tvrdit, že jest nutnost v duševním
dění člověka? „Klusikové mechaniky“, rozvádí
myšlenky své prof. Mareš, „Mach i Hertz, ne
uznávají v mechanice žádné natnosti, nýbrž
jen vztahy skatečného ke skutečnéma; připou
štějí, že vše by moálo býti i jináče“. Čirý me
chanism vylačaje možnost svobodně chténého
vlivu,' řízení, působení ducha nebo vůbec pů
sobení živých bytostí ve hmotné děje. K tomu
prof. Mareš poznimenává: „Do řetězu příčin
a účípů v přírodě zasahuje mocně člověk svou
vůlí. Teplo, nahromaděné v minerálním uhlí,
tajilo 86 po věky pod zemí, už je člověk ná
hodou našel a je uyní určitým směrem vyba
vuje.“ A dále dí: „Do zcela nového světla
staví chemii F. Wald, pozvedávaje v ní právě
osobu experimentátorovo s jeho vůlí a s jeho
úmysly, vytýkaje jeho akce. Tyto akce, dí Wald,
nemohou sice vše způsobiti, co by si mohl blá
hový člověk přáti, ale přírodu sama jest v dobře
řízené laboratoři právě tak bezmocnou; ona
může jen tolik, mnoho-li experimentátor při
pustív oborusvémoci.Člověka přírodastojí
tu proti sobé jako zcela stejně oprávnění čini
telé; i jest velká zaslepenost ve snaze, připi
sovati v tomto oboru všemohouenost přírodě
samé a člověka buď úplně zapomínati anebo
odstavovat jej jako kus mrtvé přírody. Všechno
úsilí civilisace bylo by marným, kdybychom
nemohli říditi mocí přírodních. Lodge dochází
k těmto důsledkům: 1. Základní zákony fysiky,
jakkoli úplné a přesné, nijak nevylučají řízení
událostí působením života nebo ducha nebo
jiného neznámého činitele. 2. Obecná
zkušenost ukazuje, že živé bytosti působí ta
kové řízení a dále, že podlehají nehmotným
nebo duchovým vlivům vzájemně mezi sebou.“
(Pokračování).

Obrana.
Klorikálové při práci Pod tímto ti

tulem zabrousily si „Národní listy“ svými
zoubky do katolíků; vytýkají nám stavovakou
agitaci, jaká se prý šíří v Raiffeisenových
záložnách. A proč ten vzlykot? Prý jeden
„£ pejsmělejších a přitom nejodpornějších pře
dáků agrárních dnes hlásá, že za pomoci velko
statkářů a klerikálů dostane se do zemské
Školní rady, aby odtamtud mrskal(!?) očitele.“
— Divíme sa „Národním listům“, že s něčím
takovým vyrukovaly. Jest pravdou, že jsou to———————————eene
Jaroslav, »vždyť ti mládenci mají žaludky v po
řádku, oni tobo nepotřebují.«

Ale Bohdan i Stanislav cítili, že ty jejich
žaludky v přítomné chvíli nedělají právě největší
dobrotu. — Marný byl protest Jaroslavův. Ko
rálková přinesla ve čtvrtlitru zabnědlou tekutinu
a bned pobízela: »Jen si srkněte taky, to dělá
dobře«. — Nu, a hoši musili srkat; mélo to chuť
jako voda z měděnce.

»Nejlepší a nejsdravější jest prostá strava
venkovská«, pochvaloval si přitom Lojzík; +»já
myslím, že za čtrnáct dní budu zdráv jako Turek.
Snad to semínko taky trochu pomůžes.

»Toť se ví, že venkovská strava je nejlepší;
nic se v ní nefalšuje . . . K tomu ten osvěžující
lesní vzduch, výborná voda . . .«; tak a podobně
přisvědčoval ze zdvořilosti Stanislav,

»My tady žádných městských slestí neuži
jeme, ale aspoň se dobře najíme,« dotvrzoval
Lojzík...

Když se chystali mládenci asi po půlhodině
k odchodu, zdržovala je hospodyně vší mocí; prý
už vaří kávu, ať jen chvilku posečkají. Mládenci
poukazovali však na pokročilou dobu. Teda si
aspoň bonem neberte do kapes hrušek. »Jdi, jdi,
Lojzíku, zaklepejl«=....

Studenti s vycpanými kapsami rozloučili se
v lese s Korálkovými syny. — «+Bohdane, jak
ti jee

sJako bych byl snědl kus muchomůrky; to
semínko mi dodalo,«

sA já budu mít žaludek dobře ne týden po
kažený; chudáci, chtěli udělat radost a zatím.. .«

»Poslouchej, ten Lojza má jistě žaludek
z plechu! Kdybych se léčil takovou stravou, jakou
jsem měl dnes, ze týden budu nebožtík. — Hrušky,
homolky, med, Iněné semínko a kořalku — všecko
dobromady| Na to aby byla koňská nátural«

*A potom prý je chycený na žaludeklr —
Jak libo v héji dlíti, za vedra v letní deni

Ale někdy také ne.



jmenovité kněší, kteří se starají o šlření Raiff.
eisenek, jakkoli Masarykova „Naše Doba“ ne
dávno neomaleně lbals, že na hospodářském
pokroku u nás nemají kněží nejmenšího po
dílu (11) a že „kněží se práci v lidu uctivě vy
hýbají“. Ale popatřime, derou-li se při své zá.
služné práci kněží do popředí! — Ve výkazu
výroční zprávy Ústřední jednoty českých ho
spodářekých společenstev v království Českém
za rok 1903 bylo v Raiffeisonkách 2151 činov
níků. Z těch bylo 1028 (47569) rolníků, 552
(25-669/,) učitelů a jenom 177 (8 23“/,) dachov
ních. Kde je tedy převaba? Vědyť jest mezi
činovníky učitelstva o 17439, více než kněží;
a to Nár. J. nevidí? V Ústředním výbora byli
2 kněží a 7 učitelů; v představenstvu 2 ačitelé
a žádný kněz. sakého smýšlení jsou tito ačitelé,
to přece jest Nár. listům dobře známo. Jak
tedy mohou naříkati Nár. list3 nud nějakou
rozpínavosti kněžetva?

Když 29. června při valné hromadě Ú
střední jednoty zvolen za člena představenstva
katolický kněz P. Fr. Kroiher, zasloužilý to
pracovník, působilo to mnohým bezsenné noci,
že „klerikální agitace v Raifeisenkách se šíří.“
Že se stal v Ústřední jednotě zároveň evan
gelík p. Dvořákdocela předeedou, na
to panstvo nijak nevzpomínalo. Dle jejich lo
giky evangelík předsedou býti může, ale za
sloužilý pracovník ze stavu kněžského nesmí
býti ani nižším výborem. Že by chtěl některý
agrárul poslanec mrekati nespravedlivě učitel
stvo, tomu prostě nevěříme. '(eď se neodvažojí
paši poslanci zakřiknouti ani nejnespravedli
vější výpady „Čes. Učitele“ proti stavu kněž
skému a proti Školním radám! Na tož aby
některý trestal nespravedlivézasloužilé učitelel
— Poznámka redakce. Otiskajíce tentu dopis
přítele našeho lista, dodávame: Odpůrci naši
křičí, že kněžstvo pro lid nic nedělá, že chce
věřící uspokojovati pouze pohodlným pouka
sováním na blaženost véčnou. Kdykoli se však
duchovní chápe práce pro blaho lida, hued
arcivlastenecké, „svobodomyslné“ žuruály ma
v práci brání a hledí bo « krahu spolupra
covníků vystroadíti; hned se dějí pokusy, aby
byl od pracovního stolu vykopaut. Divná to
důsledaost! :

(3)Zednářská odmóna míramilov
mým katolíkům. Již jest schválenve Francii
zákoa na rozlaku církve od státu. Za to, že
katolíci důvéřovali ve velkomyslnvst a cha
rakter zednářů, za to, že proti jejich organisaci
nestavěli organisaci vlastní, odměnila se jim
zkompromitovaná zednářská vláda tím, zo je
„přitisklu k zemi. Dle nového zákona sice stát
sprošťuje se závazků k církvi, ale sám pod
řizuje církev svému policejnímu dozoru. Nej
větší šejdíři, paliči a vrahové budou se moci
hájiti před porotou, ale knězi to dovoleno ne
bude; teu bude postaven před soad policejní,
který bere všecko „hesky skrátka“. Zednáři
se vymluvili, se by prý poroty kněze vždycky
osvobozovaly

Novým zákonem zaručaje Se katolíkům
evoboda náboženských úkonů; průvody, ve
řejné bohoslužebné úkony, vztyčování nábo
ženských odznaků, zvonění, nosení kněžského
ornátu — toť vše sice dovoleno; leč může to
býti obecními radami zakázáno. — Každé
straně, každé společnosti ve Francii popřává
se největší svoboda veřejných projevů; soci
alistům jsou dovoleny i násilnícké demonstrace,

"ale katolíkovi budu zakazováno veřejně svoji
víra vysnávati, ačkoli tím neškodí nikomu.
A že se už zodnářeká vláda postará, aby se
veřejné náboženské úkony co nejčastěji zapo
vídaly, to nám dosvědčujínásilnická stanovení
v některých městech, která se děla dřív, než
rozloka církve od státu byla odhlasována.

Ačkoli konkordát (smlouva mezi státem
a olrkví) jest zrušen, přece jenom kongregace
sůstávají nadále v jařmu násiloiekých Combe
eových předpisů, ač by na ně mělo býti nyní
hleděnoJako na jiné upolky. Kněz nesmí býti
volen po osm let ani starostou, ani členem
obecního zastupitelstva. Tedy člověk pocháze
jicl z francouzské krve nemá míti ve své vlasti
tolik práv jako židovský kšeftař. Tak ukázali
sákonodárci, jakými podivnými jsou vlastenci.
Socialisté ve Francii právé nedávno prohlásili,
še neuznávají vlasti; bude-li voláno vojsko do
boje, odpovědí prý věeobecnon stávkou; a tito

lidé budou míti ve Francii více práv než katolici.
Náboženské badovy stanou 50 „majetkem

národa“; katolictvu budon ponechány k po
ušití jen pod jistými výjimkami. Za to z Rot
schildova jmění, nasbromážděného z mozolů
francouzského národa, nebude „vyvlastnén“ ani
jeden fraak. Ba Francoazi tomn kapitalistoví
bodou platit dále stejoě vysoké úroky.

Výše připomenutá i jiná nařízení nového
sákona jsou jen počátkem dalších útisků. Zed
náři již nyní okazují, jak chtějí v praksiavá
děti heslo: „Církev svobodná vo státě svobod
ném!“ Socialistický list „Lanterne“ jiš nyní
ohlašuje: „Přijatý zákon jest pouze přechodním.
Přští sněmovna pomůže nám urvati církvi ne,

blahé ty ústapky(!!)" ; prý repnblika musí církev
zničiti. „Actioo“ mluví podobně: „Bude vécí
svobodných myslitelů připravovati osvobození
z okovů(!), jež měšťanskou společnost dosad
ještě na církev a bohopoctu pontají.“

Teď vidí francouzští kutulíci důsledky
toho, že nechtěli proti dubře sorganisovanéma
hloučku francouzského zednářstva postaviti
apravedlivou Organisaci vlastní. Uzkostlivým
jejich klidem došlo se tam, še menšina poroučí
většině; tak se tedy stalo, že se chlubí hrstka
zednářů, jako by rozhodovala „ve jménu
národa“, což jest lží. To patrao jest na při
klad z tohoto fakta: | Katolíci francouzští,
jakkoli jsou násilnickými protivníky zastra
čováni a jakkoli jest se jim obávati pomsty
zednářských špiclů, sebralé ma 4 milltony podpisů
na protest proti rozluce církve vd statu. Ale
tohle pramálo ož pomůže. Kdyby se byli dřive
aspoň trochu sorganisovali a odevzdali aspoň
čtyřicet tisíc volebních lístků, byli by učinili
líp. Jsou to sice katolíci horliví, ale vlastní
vinou bez moci,Vezmete ei z Francie poučení?

(3)Finanční náklady na hnutí „Pryč
ed Říma“ Dle statistiky oveřejněnév „Kon
servative Korrespondenz“ určil Gustav.Adolf
Verein podpory na r. 1905 v celkovém obnos
1,017.900 marek. Z toho Štědří páni dají celých
442.000 marek rakoasko-aherským občanům.
A že mají zvláště rádi oás Čechy, to patrno
s toho, že rozhodli se darovati České zemi
109.700 marek, Moravě 55300 marek, Slezsku
31.700 marek. Tedy bez mála polovička těch
peněz putoje do zemí korany České, kde tvoří
národ náš převážnou většinu obyvatelstva. Do
bráci tihle „evangeličtí“ Němci! Pro lásku
k nám odbývají své pokrevní bratry jen ma
lýmipakatýlky.Nedivinesepříliš; vědyťzemě
koruny České leží právě při hranici německé
říše. A k tomu přicházejí ještě se svými po
dary Evangelický buud a Evangelisační spolek
pro marku (l) východní. I jiné sbírky na nás
Be dějí v německé říší, jen aby se nám asnadnil
přestap k „evangelia“ Latherova. Radili by
chom těm pánům, aby raději za ty peníze
rozdávali v zájmu šíření historické pravdy
kritické životopisy Luthera a Kalvína. Ale to
oni neučiní, poněvadž, kdyby vešly v širší zná
most životopisy oněch „mužů Božích“, špatně
by to šíření praského „evangelia“ prospívalo.
Sami protestanti by přestupovali ještě Četněji
ko katolické církvi. A nač potřebují pruští
pastoři u nás čířiti evangeliom? My je dobře
známe a vážíme si ho víc, než ti němečtí pa
stoři v říši, kteří čím dále četněji mlaví
o Písmn svatém pohrdavě a kteří popírají 1
samo Božství Kristovo. Nechejte si tedy, pů
nové,úplatné marky domaa napomínejtevlastní
předáky, aby byli sami trochu k evangeliu
šetrnější. Nemáte-li pro svoji církev jiného

padla než marky, pak jste na tom velicebledě.

Politický přehled.
Letní zasedání poslanecké sněmovny ve

Vídai skončeno 8. července. Věra ministersk
předseda baron Gautech může sí gratulovati,
vždyťzasedání toto bylo jedním z nejplodnějších;
vše povoleno, co Si vláda přála. Obstrakce
tentokrát uepoutito, ač i nyní to několikrát
zabouřilo sněmovnou. Všecky strany sklonily
se před bar. Gautschem, uchlácholeny sliby,
o jejichž aplnění bude se moci mluviti až na
podzim. Baron Gaotecb dovedl se vybnoati
všem úskalím. V posledním týdnu povolen
další úvěr na alpské dráhy, třeba že původní
překročen. Stalo se tak hlavně pomocí Mlado
čechů a Poláků, jimě Gaatsch za to přislíbil,
že vládaočinívše,abydráhy: severní,severo
západní a stát. společnosti byly sestátněny.
Schválena i nová celní a obchodní smlouva
s Německem, třeba že pro naše rolnictvo ob
sahuje růsné nevýhody; vláda prý za to bude

roti Uhrám všemožněbájit zájmů rakouských.
Přijat návrb posl. Steina, aby vláda svolala
ihned sněmovnu, jakmile dojde v Ubrách k u
tvoření parlamentní vlády. Vyřízeno i několik
piloých návrhů stran podpory živelními po
hromami postiženým a astanoven i stálý živ
vostenský výbor.

Spor Francie s Německem, přisuzující si
si oba nárok os Marokko, prozatím urovnán.
Francie nečiní již námitek proti mezinárodní
konferenci, kde se mají oba státy dohodnouti
na podmínkách; jdeť blavně Německu, aby si
i ono pojistilo vliv na bohatou tato zemi,
třeba nemělo. pražádné zvláštní příčiny, aby
se tu postavilo jako sok Francie, která takto
vlastně ve sporu tomto už napřed poražena.

Poměry v Raska se dosud novyjasnily,
hlíza revoluční rozdrásává ubohou Rus dále.
Revolační výbor v Moskvě prohlásil dynastii
Ro manovců za sesazena, nebade-li do konce
července dána svobodná konstituce a ustano
vena: prozatímní vláda. Velké nepokoje mesi
ruskými sedláky Šíří se v Besarabii, Taktéž
povášlivé jitření roste na Kavkaze, kdež ad

Tiflisem a okolím prohlášen stav válečný. Na
potlačení bouří jest třeba vojska na všech
stranách ©Mužstvo „Potemkina“ vzdalo 8e ru
manským úřadům a posádka dopravena Da
pevnina, kdež naloženo 8 nimi jako se sběhy;
Rusku nebadou vydáni, loď vňak cara vrácena.
— Gar Mikuláš znova slíbil větší deputaci,
že dá zemi ústavní zřízení na staroruských
základech.

Raští plnomocníci uastapojí nyní cestu
do Washingtona. Vyhlídky na mír se jakej
zhoršily, jetto Japonci osazením ostrova Sacha
lína dobyli teprv nyní kousek půdy ruské. Přes
dosavadní své úspěchy neměli Japonci v rukou
ani pídě raské půdy, ježto Mandžorsko jest
vlastné půdou číoskoa. Na bojišti mandžurském
odehrávají se pouze menší Šarvátky.

Není lepšího důkasu o povrchnosti a mělkosti
mysli, neš oplslé vtipkování a výsměch při útva
rech náboženských. Kdo starou babičku v posměch
wvddí a tupí, če se modlí k patronu svému, kníšky
Jí s rukou irhá a na sem hásí: ten nestojí mad
onou babičkou, ten stojí náramně hluboko pod ní,
ať jest kdokoliv a kdyby byl kýmkolío graduován,
da kdyby se 6 chlubil, še není doktorem, še povrhá
učeností školskou a še nové světlo jemse hloubí
nedostihlého vlastního ducha svého vyčerpal; ten
jest srovna takový, ano větší barbar, neš ten, kdo
by ve veřejných našich síních, v knihovnách, v dí
vadlech sochy Zeuse, Apollina rostloukati chtěl,
Musám nohy urášel, Venuši vousy maloval, pom
vadš prý to není bestoho pravda, nikdy to nebylo!

Dr. Jos. Durdík.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení ma kměšství. V neděli dopo

ledae udíleti bude ndp. biskup Dr. Josef Doubrava
v katbedrálním chrámu sv. Ducha svěcení na
kněžství vlpp. jáhnům ze 4. ročoíku kněžského
semináře.

Oslava S5Oletóéhokněžského jubilea.
Chovanci b. Borromaea uspořádali v neděli 9. t. m.
tklivou domácí slavnost na počest drahého inspek
tora ústavu, vadp. kanovníka A. Pogertha, jenž
letos v červenci dovrší ÓOtý rok svého úřadu
kaóžského. Ačkoliv k výslovnému přání skromného
jubilara slavnost neměla překročili uzavřený krab
domácí, dostavilo se předce hojnost obecenstva
k slavnostní akademii. Četně bylo zastoupeno měst
aké duchovenstvo, uvádíme zejména p. t. vsdp.
kapit. děkana Dra. Frýdka se členy kathedralní
kapitoly, pp. kanovníky Musilem a Brychtou, dpp.
prof. Jindru, Frůbbaara, Veverku a Orla. Slavnost
byla zahájena působivým příležitostním sborem,
jejž komponoval p. řiditel Wiinsch pro smíšený
sbor s průvodem klavíru, harmonia a smyčcového
orkestru. Efektní tuto skladbu nastudoval p. vice
rektor Jurkovič. Pěvecký mužský sbor uhájil svou
chvalnou pověst Kubátovou a Zajícovou skladbou.
Smyčcový kvintett přednesl pěkně Rozkošného
„Novelly“. Při akademii vystoupili též se zdarem
žáci ústavaí hadební školy pro začátečníky, kterou
po celý rok vedl p. Winach mi. V Borromea po
mucho již let vychovává se v hudebním oddělení
hudební dorost, takže dobrá polovina chovanců
vysná se ve pěveckém aneb budebním umění. Při
akademii byla podána oslavenci olejomalba novo
stavby Borromea, kterou zdařile vymaloval abi
turient Šo:c. Slavnost byla ukončena rozmarnou
jednoaktovkou z vojenského života „Na slepo.“ Po
skončené produkci vzdal jabilář díky přítomným
hostům i chovancům.

Prvotiny. Novosvěcencivipp.Jos. Andacht
a Ot Hůla, rodáci královéhradečtí, sloužiti budou
v pondělí dne 17. t. m. o 9. hod. dop. v kathe
drálním chrámu sv. Dacba v Hradci Králové svoji
první mši svatou. Při té příležitosti bude míti
slavnostní kázání vdp. dr. Frant. Šule, profemsor
bohosloví.

Osobní. Pan JUDr. Adolf Červinka, kand. s
dvokacie, koncipient v kanceláři p. JUDra. Fr. Ulricha,
advokáta v Hradci Králové, zahájil v Hradci Králové
praxi jako obhájce ve věcech trestních.

Nový motář. Kandidát notářství v Hradci
Králové p. dr. Max Brabec jmenován notářem
v Králové Dvoře n. L.

Povýšení profesoři do VIII.třídyhod
nostaí: Pan Fr. Hejthárok na atát. realce v Hradci
Králové, p. dr. Jan Brant na st. gymn. ve Drofe
Král. n. L, p. V. Rath na st. realce v Hoře Kotné.

Vauk a babička téhož dno zemřelí.
V květu mládí, ve stáří 20 roků zemřel 12. t.
m. v Hradci Králové c. k. poštovní úředník p.
Th. Hampl. V pondělí 10. t. m. nastoupil službu
na zdejším c. k. poštov. úřadě, v úterý byl nucen
pro chorobu pokladou předati a ve středa byl uš
mrtvolou. Téhož duv rozšehnala se se světem ba
bička jeho pí. Alžběta Scholzová v 76. roce véku
svého. Vnuk a babička budou dnes odpoledne po
chování na břbitově Pouchovském.

Památní dmové v červomel. Dno 1. r
1784. kraj chradimský a čáslavský přidělen k diecés!
Královéhradecké; r. 1789. sapočala stavba kněžského



základní kámen ku klášteru v Kuklenách; r. 1786 od
toho dne až do 2. sáří skoro denně pršelo. — Dne 3.
F. 1776. počali bořiti klášter minoritů při kostele av.
Anny; r. 1778. ofsař Josef II. v Hradci Králové. —
Dne 4. r. 1608. mustrank v Hradci Králové. — Dne 5,
r. 1866, dvě praské koule zalétly do kostela semi
nářského; r. 1875, biskup Hrálovéhradecký Dr. Josef
Jan Ev. Haisod papeže Pia IX potvrzen. — Dne 6.
r. 1788. biskop Jan Josef hrabě Vratislav © Mitrovic
jmenován. — Dae 8. r. 1787. arcikníše František v
Iradci Králové. — Dae 9. r. 1788. začala veliká parna.

— Dane 10. a 11. r. 1762. praští kozáci loupili a pá
lili v Hradci Králové a v okoli; doe 11. r. 1769. po
lošen základní kámen ku školní budově na Novém
Hradci Králové — Dane 12. r. 1789. přestěhování ne
mocní do nově zřízené nemocnice. — Doe 14. r. 1788,
král Fridrich přijel několikrát do bisk. residence
k Anhalt-Dossanovi. — Dne 16. r. 1781. císař Josef II.
vydal zákon o zrašení tělesné poddanosti. — Dae 16.
r. 1663. místodržiteletví král. Českého vyjednávalo
a magistrátem Hradce Král. ve příčinězřízení biskap
ského sídla. V. Po,

Židé v Hradci Králové ci v posledním
čase pochvalojí; daříť se jim v obchodech nad oče
kávání, U zdejších židovských firem zaměstnány jsou
povětšině židovské síly, pomocník křesťanský jest tu
bílou vranou. Šťastnými obchody přitahováni json
do Hradce Král. noví souvěrci, kterým hodí se k ob
chodu vědy nejlepší místo. V Jiříkově třídě uea
sují se právě dva noví šidé. —. A uvědomělí jinak
křesťané povašují za první povinnost, pomoci židov
ským spoluobčanům, co na tom, že křest. obchodník
také čeká, že ho i apolabratr křesťan zákazkou poctí.
Naše vla-tenecké a jinak zbožné křesťanské paní a
dívky z Hradce a okolí nemoboa si ani vynachváliti,
jak jsou obslouženy v židovských obchodech; to prý
řesťanský obchodník ani z daleka nemůže se vyrovnat

didovskéma kolegovi. Jen se někdy pozastavte, a u
vidíte, jak naše krasotinky městské i prosté z lidu
podávají si kliky u židovských dveří! A doma tatík,
synkové a bratří kroutí zatím nad tím podivným pro
váděním hesla „Svůj k svému“ hlavami, ale něžné
pohlaví, z jehož rakou odchováním má povatati utla
Čovanéma národa našema nové silué pokolení, také

ři koupi různých potřeb ukazuje silnoa „natura“,
terá snad v jeho ženakých hlavách jest „vyvýšeností",

nikdy všěsk tou pravou uvědomělostí a vzdělaností.
V spozdilosti ové zapomínají mnozí, že záleží nejvíce
DS nás, jakými 8e stanou naši obchodníci. Hleďte si
jich více, ať ai přání vašich všímají, a sbledáte, že i
ta bodete dobře obsloužení. Řídky témi nikterak ne
chceme napadati naše židovské spolnobčany, mají také
právo na živobytí, ale ať naši lidé nezapomínají, jak
se patří a sluší, i na své bližší spolubližní,

Návrat do církve. V neděliodp. 16. t.
m. v kathedrálbím chrámu sv. Dochs v Hradci
Král. složí vyznání víry řím.katolické p. Frt. Hůla,
nástrojář, evang. belv. vyznání, otec novosvěcence
vlp. Ot. Hůly.

Veřejná výroční zkouška chovan
cův ústava pro hluchoněmé (Radolfina)
v Hradci Králové koná se dno 15. července £. r. Za
čátek o deváté hodině dopolední.

Výstava v měšť škole. Měšťanskáškola
chlapecká v Hradci Králové uspořádá v sobotu
dne 15. července výstavu výkresů, rysův 4 písem
ných prací svých žákův. Výstava umístěna jest
veII. patřechlap.školyabudeotevřenaod 10.—12
bod. od 2.—4. hod. odpol.

Peoctivý málezee. V neděli našel chovanec
b. Borromea Hartman peněženku s 20 K, které oblá
sil na policejní strážnici, vzdav se zákonité odměny,
když zvěděl, že tobolku ztratila cbudá složka.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc červen 1905. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,443.900-59, vloženo K 115.087-87, vybráno koran

.118.934'13, stav koncem měsíce K 1,446.004-33, Stav
půjček počátkem měsíce K 1,314'444'67, půjčeno K
78.718-86, splaceno K 43.904-18, stav koncem měsíce
K 1,344.261"25. Počet účtů 2508, reservní fondy kor.
194.526:99, závodní podíly K 67.118 90, pokladní obrat
K 766.319-38.

Řádná schůze okresního zastupi
telatva královéhradeckého konáse22.čer

"vence 1905 o 9. hod. dopol. v zasedací síni okres
ního domu. Program: Volba tří verifikatorů proto
kolu. — Zpráva o činnosti výboru okresního. — Žá
dost obce Třebechovic o povolení ku prodeji pozemků
čís. kat. 394 a 409/1. — Žádost obce Předměřic o
povolení ku prodeji pozemků čís, kat. 062,3 a 562/14.
— Rondnička žádá o povolení ku použití kmenového
kapitálu na zakoopení pozemků pro obecní štěrkovník.
— Žádost města Hradce Králové o povolení zápůjčky
v obnosu 10.000 K na předlažbu Dlouhé, Tomkovy
a Klicperovy ulice. — Žádost obce Černilova o po
volení zápůjčky v obnosu 7000 K na stavbu silaice
a os zřízení telegrafa. — Žádost obce Piletic o po
volení sápůjčky v obnosu 1750 K na zakoupení po
zemku pro obecní štěrkuvník. — Žádost obce Buko
viny o povolení zápůjčky v obnosu 20.000 K na
stavbu silnice. — Žádost obce Všestar o povolení
zápůjčky v obnosu 2000 K na úbradu schodku obec
ního účta z r. 1904. — Žádost obce Plotišť n. L.

o povolení 120%, z pozemkové a 709, z ostatních
daní obecní přirážky. — Žádost obce Svobodných
Dvorů o povolení 809, « pozemkové a 60"/, z ostat
ních daní obecní přirážky. — Žádost obce Slatiny o
příspěvek = fondu okresního na úhradu nákladu spo
jeného s opatřením místních chudých. — Lípa, Či
stoves, Slatina, Svinary, Výrava žádají o přijetí
eilnic do správy okresní. — Žádost obce Čerailove
o kollsudací stavby okresní silnice. — Žádost obce
Předměřic n. L. o zvýšení okresní subvence na star
bu silnice. — Žádost obce Slatiny a Srinar o po
stovení příjezdních stinic na příšťí most přes řeku

Orlici u Svinárek nákladem okresu sa příspěvku obos
obcí. — Resignace p. MUDra. Otokara Klempara na
místo primáře v nemocnici, návrh na vypsání místa
primáře a úpravu služebních požitků úřednictva ne
mocničního. — Návrh oa kontrabování další zápůjčky
do nejvyššího obnosu 70.000 K na úbradu nákladu
spojeného se stavbou Okresního domu. — Žádost p.
Josefa Morávka, nájemce Graad Hotelu, o zaplacení
různých věcí pořízených jeho nákladem pro botel a
o saplacení účtu za zavedení pitného vodovodu do
hotelu. — Žádost pp. Josefa a Anuy Morávkových,
nájemců Grand Hotelu, zs snížení nájemného.

Dary. U příležitosti svého kněžského ju
bilea daroval vsdp. kanovník Pogerth spolku pro
podporu chud. studentstva 100 K, b. Borromea
100 K a Adalbertinu 30 K. Zaplat Pán Bůh!

Náhlé úmartí. Dnes v pátek09. bod. dopol.
semře! náhle řiditel zdejšího c, k.gymnasia p. Vilém
fteinmann. R 4. p.

Návrat z vojenského tábora. Oddíly
zdejší posádky 42. a 98. pluku vrátily se dne 12. t.
m. ve středu dopol. z vojen. tábora u Nov. Benátek,
kde dlely od 8. června. V polovici srpna odtáhne pak
veškeré vojsko do manevrů.

Prohlášení k všeobecné dani vý
dělkové. Lhůta k podání k prohlášení k všeobecné
daní výdělkové pro páté období ukládací (roky 1906,
1907) z podniků dani výdělkové podrobených stanoví
se do 31 července 1936. Prohlášení k dani výdělkové
mohou býti polána písemně neb protokolárně u berní
správy nebu okresního hejtmanství. Podávají li se pí
semní prohlášení, budiž užito úředních vzorců, kte
réžto, jakož i návod ku zdělávání prohlášení k dani
výdělkové poskytnou se poplatníkům na požádání bez
platně úřady vyměřovacími. Poplatníci se tímto zá
roveň upozorňují, že přesné vyplnění všech odstavců
prohlášení jest jejich povinností. Nepodá-li poplatník
v předepsané Ibůtě povinnéhoprohlášení, může ko
mise pro daň výdělkovou vyměřiti daň výdělkov n
s moci úřední na základě pomůcek jí po race
jsoucích.

Zdařilon akademii pořádali ctib. pp.
bohoslovci na počest ndp. biskopa dra. Jos. Dou
bravy, vrátivšího se z visitačaích cest. Sólová
čísla na housle i zpěv předneseny vskutku mistrně
u 8 pravým pochopením; korunu večera tvořila
dvě koncertní čísla na flétnu, jež sehrál s virtu
osní bravarou dp. Boháč z Chvalče. Synovská
ovace pp. bohoslovců přijata od J. B. M. e po
chvalou a vřelým díkem.

Příspěvky na venkovské knihovny,
zřizované bohoslovci Královéhradeckými v nábo
žensko a národnostně ohrožených krajích diecése
Královébradecké, zaslali: dp. Josef Bořek 3 K,
dp. Jan Kostkan, farář v Pusté Kamemici 4 K,
dp. Jos. Forman, katecheta v Chotěboři 5 K, dp.
J. Pavlišta, kaplan v Chlebích 3 K, dp. Fr. Po
spíšil, farář v Novém Hrádku 4 K, monsigo. vedp.
Fr. Hampl, kanovník v Hradci Král. 3 K, dp.
ThC. Josef Trnka, vicerektor biskup. semináře
v Hradci Králové 5 K, dp. ThC. Ant. Mikan,
kaplan v Brandýse n. O. 3 K5ób. Knihy zaslali:
dp. Jan +olánek, farář v Běstvini, dp. Aug. No
vák, farář v Dobřenicieb. Všem šlechetným dárcům
Zaplat Pán Bůb!

Žně na Královéhradecku již započaly.
Na Nov. Hradci Král.. kde jest půda povětšině
plačitá, mají žito už pod střechou. Žitu tentokráte
vyniká jak klasem, tak slamou.

Husiada ve MStřebši. Pokročilá obec
Střebeš oslavovala letos Husa tek velkolepě, že nad
tím prý vrtěli hlavami všichni staří občané, Když
se letos z jera tři lidé utopili při opravě labakých
strží na shnilé lodi následkem nedbalosti horlivých
pořadatelů hosjad, vrtěl celý svět blavou nad šlendr:
snem, jejž žádná smůla, ani husitekon nevyjímajíc,
více nesmaže.

Koncert v Nechanicich. Zpěváckýspo
lek „Hlahol“ v Nechanicích pořádá v neděli dne 16.
července 1906 koncert v zahradních místnostech na
„Hůrce“. Z programu uvádíme: Hudba, zpěv, koulení
o ceny, pošta, prodej květin a m. j. Začátek ve 8 ho
diny odpoledne. Hudba Nechunická, Vstupné 40 hal.

Nepřístojmest. V Pardubicíchbývá nebla
hým mnohdy svykém donášeti mrtvoly v rakvích již
den před pohřbem do kostela a tu vystavovati ku

ohřbu Mrtvola tu zůstává přes noc a drahý den aš

o odpolední pozdní budiny, kdy koná se pohřeb. Tose stalo zase ve dnech právě minulých, kde u „ko
stelíčka“ zůstala mrtvola velice již páchnoucí noc a
den vystavená. V kostele tom se maosilau rakve slou
šiti mše sv. pro lid a školní děti. Jak v tom nesne
nitelném vedra dnešním jest to příjemné a zdravé,
netřeba líčiti. Jak k tomu přijdou děti a lid přichá
zející do kostela, protože snad v domácnosti jest mr
tvola již obtížnou a nepohodlnou? Chrám přece není
žádná umrlčí komora enebo nějská morgae. Nehledíce
ani k zákonům církevním, myslíme, že se stanoviska
sdravotního nemělo by ze toto přechovávání mrtvol ve
veřejných chrámích nikdy a se šádné strany trpěti,

Vnitřní úprava a výzdoba chrámu
Páně sv. Mikuláše v Jaroměři. Jaksedo
vídáme, má býti vnitřní úpravou naší starobylé go
tické svatyně započato ještě letos. Sbírka za účelem
tímto podniknutá, počítajíc v to i šlechetné dary Jeho
Veličenstva a obou zdejších peněšních ústavů, činí
celkem 12.649 K 94 h. Neš vše to ještě nestačí, neboť
dle předběžného rozpočtu na nejnutnější důstojnou ú

pen uvnitř obrámu třeba nejméně 20.000 K. —esbývá tedy než obrátiti 6e opětně na všecky —
kteří si v ordoj svém dosud zachovali vroucí sájem
pro křesťanský chrám ať jíš s jakéhokoliv stanoviska
— s upěplivoa prosbou: Pomozte zachovati nejkrás

nější a mojetarší památku orého rodiště! ©Dovolajeme
si pak tato prosbu adrosovati jak na ty, kdož dosud
jskýmkoliv sebe menším dárkem přispštiopomenuli,
ně o jejich buď náboženském buď uměleckém cítění
není žádné pochyby, tak i na ty, kteří dávajíce
ochotné příslorečný „vdovin groš“, týž svýšiti elíbili
e podmínkon, gačne-l: se « úpravou ještě leto«. Další
příspěvky přijímá důchodenský úřad v Jaroměři,

Koncert na Velichovkách. Vnedělidne
16. července t. r. pořádá anglické virtuoslta na housle
Mra. Eileen Mitchel.O' Moore sa laskavého spoluúčin
kování virtuoss na klavír Karla Leitnera z Prahy

velký dobročinoý koncert. Začátek o 5. hod. odpol.— Koneco 7. bod. večer. Záznamy a předprod+j vatu
penek na sedadla obstará správa lázní Velichorských.

Výstava drobného zvířectva v He
řlelolh. Spolek pro ochranu svířat, pěstování drob
ného zvířectva hvepodářského a chov ryb v Hořicích
pořádá pod protektorátem městské rasy Hořické a
okresního výboru Hořick ho dne 8., 9 a 10, září 1905
v Hořicích výstavu drůbeže, králíků, holabů a před
mětů k chovu a ochraně jich potfebných. Přiblášky
do 16. srpna 1905. Veškeré dopisy u přípisy záleži
tostí výstavních se týkající boďteš řízeny na M.
Herzlíka v Hořicích, jednatele spolku.

Děkanský kostel v Pardubicích.
V minulých dnech konala slejší jednota pro postavení
děkanského kvetela v sále mešťanské besedy valnou
hrom+du. Členů sešlo se jen poskrovnu. Pouze ti nej
horlivéjší se dostavili. Na místě nepřítomného před
sedy p. JUDra Formánka reforoval místopředseda p.
Vančara. Z delšího ref-rátu budiž tu konstatováno,
še ae uešlo posud k tomato účelu 52.010 K. Před
krátkýca časem obnášel fond tento 36.000 K. Ruční
konají se sbírky ve prospěch kostelu po městě. Obtíšný
a nepříjemný úkol tento vzaly na sebe členky katol.
jednoty žen a dívek v Pardubicích. Zmíněný sebraný
obnos jest ovšem satím tak nepatrný, že do podniku
tak odvážného jako je stavba, po případě oprava dů
stojného chrámu, chybí ještě přemnobo. Sluší tu u
přímně litovati, že v letech předešlých sbírky chrá
mové se úplně pomíjely. Byla by ta dnes pohromadě
suma velmi imposantaí. Při utávajících poměrech
nelse v době přítomné aneb blizké pomýšleti na stavba
anebo resteuraci chrámovou. Jle pravděpodobnosti
možno mlaviti o vášném kroku k čínu nejdřívo v 10
anebo v 15 letech. A de by paměry tyto tak málo
utěšené vzaly obrat k lepšímu, těžko Ise doufati. Tu
ovšem nás nikterak neodstraší od další a účinně hor
livé práce v tomto eméru. Při téže schůzí všato znova
na přetřes stanovisko kostelního patrona p. barona
Drascheho, který nemíní ničím pfispěti, ba sni ne
převzíti patronát nad nějakou nově přistavěnou částí
chrámovou. Konečně nalezeno, še přístavba nějaká
palepená na starou budova, byla by snad dražší nežli
úplaě nový chrám. Překážek tudíž mnoho a veliké,
tím vděčnější práce a záslažnější výsledek. Zlař Bůb!

Čechové v liberecké obchodní ke
meře. V Liberci zemřel komorní rada Robert
Ritze. Na jeho místo nastoupí opětně náhradník
Čech. Bude to nyní třetí komorní rada Český
v Liberci, na kteráž místa našinci už dávno mají
plaé právo.

Jubilejní slavnost Matiční v Jare
měří. Na oslavu 25letí Ústřední Matice školské po
řálá dámský a mažský odbor Ústř. Matice školské
v Jaroměři jobilejní slavnost v neděli dne 16. č-r
vence 1905 v zahradě „u Koláčků.“ Pořad: Zahájení
slavnosti průvodem dítek a místních spolků s budboo
od kasáren na místo slavnosti. V zabradě koncert
městské badby. Dítky provedou prostocviky a roje.
Tanec. Konlení o ceny na kašelníka obyčejném a ru
ském. Kolotoč, atd. Začátek o 2. hod. odpol. Vetapné
sa osobu 40 haléřů, dítkém vstup volný.

Ze Skorensie. Zdejší křestansko-lidovýa
národní spolek uspořádá v neděli 16. t. m. v Koldíně
schůzi, při níš promlaví p. Frt. Jelínek, učitel s Ma
lotic, „o našich národních chybách.“

Katolické spolky v oblasti Pod
krkonošské pořádají v neděli dne 23. července
1905 v Roztokách, pošta a stanice Krab, krajinský
sjezd. Pořad. Dopoledne. Vítání spolků v spolkové
místnosti p. Fr. Vykysalého.1. O 9. hodině seřadění,
pak průvod do chrámu Páně. 2 O 10. hod. elavné
slašby Boží; po službách Boších průvod do spolkové
místnosti, kde bude společný oběd. — Odpoledne.
O 1 hod. porada delegátů. Ve 2 hod. zahájení sjezdu,
uvítání hostí, volba předsedn ctva a přednáška p. Vá
clava Špačka, říd. učitele v Košátkách, o kř. vycho
vání v rodině. Ve 3 hod. „O křesťansko-sociální orga
nisaci ženské“ promluví elč Fr. Jakabcová z Tabans
u Lomnice. Ve 4 hod. promluví dp. Filip Jan Konečný,
farář ve Lhotě Zálesní, o heslu Pryč od Říma! Večer
dle možnosti sebraje ee divadelní kus „Krakonoš“.
Národní báchorka ve čtyrech j dnáních. — Poznámka.
Spolky vzdálenější, které by jely drahoo, mohou jeti
místo do Kruba do stanice Jilemice-Martinice; odtad
je do naší místnosti spolkové blíž než z Kruhu. Při

lášky a dotazy přijímá a zodpoví p. Stanislav Mu
šíček, t. č. jednatel Katol, Jedn. v Roztokách, p. p.
Krah u Jilemnice.

O zužitkování ovoce v domácnosti.
Hospodářský spolek okresu Opočenského pořádá před
nášky o zažitkování ovoce v domácnosti s prakti

ckýmipokusy a sice: v neděli dne 23. července 1905o 1 hod. odpol. v obecním hostinci v Pohoří e v ne
děli dne 30. července 1905 o 1 hod. odpol. v bostinci
J. Matušky ve Vala. Přednášky i pokusy provedeal.
Betty Kozáková, odborná učitelka hospodyň| školy
v Opočně.

Do Golčova Jemikova. 01 nějakédoby
stala se v městě tomto semozvaným diktátorem a
mravokárcem pověstná prolhaná „České Stráš.“ (Do
oděfbijící nestondné ši její byly v lístě našem ne
jednou dokázány.) V čele „České Stráše“ stojí v Ko
(ně pan pastor Č.Dušek, který se dostavil na vlídný,

přátelský daškurs a prušáckými pastory v pražském
německém kasině a jebož jeden List sřejmě prosrežuje,
še sabrání naší vlasti německou říší by ma bylo lho



stejno, jen kdyš ee budou osypatina u „svaD
gelické věci“ dálepraské Ba páně ova „Česká
Stráž“ břeje svými ochrannými křídly jak praské
„evangelické“ agitátory, tak „pokrokové“ židy a 80
ciální demokraty. To snad taky v zájmu evangelia?
A tato spojená koborta ovangelicko šidovsko-sociali
stické bije-statně do našebo národa, pokud se drší
kotolické církve; židům ovšem neublíží. Takhle prak
tikuje „Česká Stráš“ — avé vlastenectví. V čísle 26.
ze dne 1. července zle ae kotí „Česká Stráž“ na prů
vod Božítělový; pranýřnje starostu, Še se odvášil jíti
v průvodu za Nejevětějším. Snad měl pan starosta
pokorně prositi o dovolení semitekého špicla, který
dopisuje do „České Stráše.“ Měl mu říci: „Prosím

korně, abyste mi laskavě dovolil účastniti se svo
odbě náboženských obřadů; uctivě upozorňuji, že

katolíci žádných pře.ášek nečiní, jestliže israelita dá
donésti svó dítko-k obřízce amebo jestliže používá při
modlitbě wodlících řemínků. Tedy prosím, abyste se
laskavě neboršíl, súčastním-li se jako zástupce kato
l:ckóho občanstva katolického průvodul“ „Svobodo
myslná“ „Česká Srráš“ pošklebuje se i dřívějšíma
starostovi, p. lékárníka Tbonovi, nyní starostovi míst
ního Sokola, že šel v průvodu s poavěceným věnečkem
na ruce; hází kalem i po Sokolkách, že se při průvodu
odvášily zpěvemchváliti svóhoBoha. Podle logiky „České
Stráde“ tedy nemůže býti vlastenecký 3okol věřícím ka
tolíkem| Kdyby zdejší Sokolovéšmahem chválili práci

postorů, kteří na oblapování českého lidu rozšiřovaližipogitv pamflet, pak by byli již pokrokoví; nic by
„Česká Stráž“ proti tomu neměla. Kdyby byly So
kolky spívaly při evangalických bohoslužbách a nebo
se modlily v synagoze, bylo by to zcela v pořádku.
Nikdy nepranýřaje „Česká Stráž“ učitele, kteří v e
vangelických kostelích hrají na varhany A při ovan
golických pohřbech spívají. Vetoupí-!i do Sokola žid,
nikdo mu jeho náboženské vyznání nepředbazoje. E
vangelíci se svými bohoslažbami vtírají te do soko
loven, ale katolický Sokol za své přesvědčení musí
býti topen, ačkoli nikdy nežádal, aby se konalov s0
kolovné katolické kázaní. — Ani hasičský sbor ne
nalezl milosti před evangelicko-židovskou „Českou
Stráží“ ; prý „na Floriánka“ provádějí hasiči přímo
komické, cirkusové scény. Přistěhovalý obroditel a tal
mudem v kopse dere se do řad sokolstva, chce býti
na slávu Golč. Jeníkova hasičem, převrací všecky
epolky, sahá i do srdce, a mrzí se, še mu přece ještě
někde ukazojí záda; proto ten etesk na „zpátečnictví“
občenstva Jeníkovského. Ale je-li tento „pokrokovec“
někde odbyt, kurášně své ú'oky opětuje; vždyť ví,
še má za sebou mocnou řadu židů jeníkovských. Ti
židé z kapes místního občanetva hezkou hromádka
stříbra a zlata obchodem vylovili, ale nemají aspoň
tolik citu, aby si toho lidu trochu vážili; jako na
posměch hovoří nejen v domácnostech svých, ale i na
veřejnosti po německu, tak že při večerním korsu by
se leckdo mobl domnívati, že se nalezá v městě ně
meckém. O tom mlčí židovský špici jako zsřezaný,
ač by měl v sájmu pokroku a spravedlnosti promla
viti svým souvěrcům pořádně do duše. V samém
městském zastupitelstva jest jeden „katolický“ člen,
který jest velikým ctitelem prolbané evangolicko-ži
dovské „České Stráže“, kterou odebírá a v níž vidí
vzor časopisu. Proč „Česká Stráš“ nikdy nic neuve
řejní o provokativním němčeníjeníkovských židů?

V Golčově Jeníkově chytili lososa.
„Pokroková“ koborta jest celá rozčilenu, že její
„osvětovou“ prácí dovoloje si někdo kontrolovat.
Poněvadž proti článkům v Obnově oveřejněným jest
věcný bvj těžký, aspoň tedy pánové pátrají, kdo to
píše; kdo? T- prý není nikdo jiný, než některý
s Pochmonů; mají bratra redaktorem — ergo dů
věrně mo donášejí. — Na toble odpovídám, že jsem
od svých bratří ani řádku do Obnovy neobdržel,
jakkoli jsem žádal, aby mi příležitostně aspoň ně
kterou zajímavost z mého rodiště sdělili. Milovníci
„Čes. Stráže“ se v Jeníkově zrovna tak mýlí, jako
redakce „Čes. Stráže“ sama, která bned beze všech
důkazů několikrát prohlásila Kolíuského p. Moravce
za spolupracovníka „Obnovy“. — Pochmon, redaktor.

Dvůr Králové v záři pokroku.
K přednášce o Husovi pozvali vi páni p. Svozilaz Brna, bývalého katechetu. Osvícené lavy moderních
hositů totiž se domnívají, že odpadlík od církve jest
jistě člověkem velice učeným a že může poučovati
o všem možném. No — jestliže tobo páni z Dvora
věděli o Husovi ještě míň než Svozil, a jestliže ce
musili dát poučovati takovým prazvláštním „odbor
níkem“, pak to s jejich pokrokovým vzděláním pra
podivně dopadá. Uvedeme sde aspoň něco Z řeči, kterou
dne 6. července pan Svozil na náměstí konal. Prý by
mučedník Kostnický byl za své zásady od církve i
nyní upálen, kdyby státní paragrafy byly ovládány
jako za středověku. Kdo příčí se církvi, jest stíhán,
8 nad ním se vyřkne hrozné anathema, jež za doby
Hasovy činilo z člověka vyvrhole lidatva. — Pan
Svozil dle všeho nevidí pro stromy les. Žije v Brně,
a tu by mohl vypravovati, jak tem právě socialisté
násilnicky do katolíků kopají. Mobl ai vzpomenouti,
jak byl kanibslským způsobem přepaden od socia
listických blasatelů „volnosti“ v Rakousích křesťanský
sociál Dr. Scheicher; měl si vzpomenonti, jak roská
sociální demokracie pracoje proti pokojným občanům
krajním násilím, pumami, zákeřnými vraždami jiného
spůsobu, barbarským nacením ku stávkám, a že při
pucuje pokojné občanstvo ku svým demonstračním

průvodům, k emekání před radým praporem, atd.zatím krajně atiskovaní katolíci francouzští neušili
proti zednářským utiskovatelům ani jediné pamy; ba
dosud se proti zodnářům a židům ani řádně nesor
ganisovali. Dle těchto sjevů je vidět, která strana b
v nynějším století měla do toho upelování větší chuť.
A kdyš aš pan Svosil do toho církevního násilnictví
tolik vi stěžuje, nechť si laskavé vzpomene, jak ještě
a kollárkem na krku chodil štváti proti církvi naší
do takových společností, jichž zásady jsou hotovou
protivou učení Husova,Věděl, že ty společnosti štvou
proti církví prolbanými brosurkami, vylhanými sprá
vami; ale aby p.Svozil pestratil u nich na reputaci,
nikdy je nasobůzích nenapomenul, aby bojovaly po
etivě. Tobylo prapodivné hrdinství! S kollárkema n

krka štval vo své pražské řeči o Hasovi proti církvi
zfejmými nepravdami, jek bylo jiš v Obnově doká
záno. A co činila te „násilnická“ církev? Nechávala
lbáti pana Srozila bez trestu, pokudse sám z církve
nevyloačil. Kdyby ten pán činiltak pespravedlivé ná
jezdy proti sociální demokracii jako socialista, anebo
proti pokrokové straně jako pokrokář, dávno by ho
tyto strany ze svého středu vystrnadily. — Prý uzná
vá-li církev Boha za všemohoucího, proč tak velikou
agitaci vyvíjí církev proti těm, kteří jí poslouchati
nechtějí? Ubobý pane Svozile, jak neobratně jeto
mlavil! Místo dlouhé řeči tážeme se vás, proč tedy
sám osvícenější Hus hlásal, že kacíři, kteří nechtějí
poslechnouti napomenutí, mají býti na hrdle tre
stání ? Proč Hus houževnatěodporačoval,aby vrchnost
světská násilím nutila neposlušný lid k účast na
bohoslušebných úkonech? Proč vám prohlásil, že se
nevymyká příslušnému trestu, bude-li mo kacířství
dokázáno? Pročpokládal kacíře za člověkanejhoršího?
Mobl byste přece věděti, še Hus napsal: „Kterétěžší
utrhání, než nazvati někoho kacífem?“ Hus napeal
též, še mají doktorové chrániti církev před ďdábly a
kacíři. Vidíte, k jaké společnosti to Has ty svobodo
myslné, vlastně svóvolné křesťany jako kollegy řadí ?
To jste toma dal! Chtěl jste k vůli větší slávě mistra
Hasa protestovati proti všelikému násilí,a zatím jeto
bezděčně klepl Hasa samého. Nedivíme se, poněvadš
ten, kdo Hasovo učení dobře nezná, nebromadí třebas
ještě více neobratných vět. Příště ještě svá poznámky
k prapodivné řečí pana Svozila doplníme e zmíníme
se ještě o některých „pokrokových“ hlavách ze samého
Dvora Králové. Pánové si totiž nesméjí mysliti, že
mohou uvědomělejší občanstvo zdejší krmit vším mož
ným, a že jejich kejklířství projde ber> vší odvety.
Máme už té nepékné komedie dost a chceme, aby
konečně byl lii poočován na základě pravdy. Tedy
na shledanou|

Důvěřiví relmiel. V února objevil se
v Golčově Jeníkově agent, jenž nabízel rolníkům
nový drah kos. V okolních obcích dal se prová
zeti dům od domů, doprovodci pak slíbil za
každou prodanou kosu provisi 20 h. Cena kosy
vyjednána na 540 —6'90 K. Jaké vásk bylo skla
mání důvěřivých rolníků, když předešlého měsíce
obdrželi zásilku kos od maďarské firmy Šť.L.
Zagyi Gesste, které nemají cenu ani jedné koruny.
Agent ovšem zmizel beze stopy. Tak jsou naši
lidé neproziraví, že sednou lecjakému cizinci na
lep, jenž je odře až na kůži. Proč lezete do ci
ziny? Kdy přece se u nás už jednou uplatníheslo
„Svůj k avému?“

Přednáška © Husovi v Libici m.
Clal. Zdejší rolnicko-čtenářská besídka, spolek pro
laciný nákap a pěstování záští proti katolické církvi,
tuší se znamenitě. Pozvala si do Libice ku prohlou
bení vědomostí (snad hospolářských ?) a na oslava
Jana Husa muže stojícího na značné výši vědomostí
hospodářských, hodně kurážného kalvince Horálka,
koihkupce z Vinobrad. Pozváním pana Horálka vysta
vily si zdejší ovangolické kraby buď vysvědčení ú
žasné nevědomosti anebo vysvědčení provokačního ja
stementu. Což dosud neznají zdejší evangelíci vzdělání
a „nestrannost“ pana Horálka? V Čechách již od let
šedesátých rozšiřovali ovangelíci nesmyslný a podvodný
spisek „Pogiův“ o Hasovi, tvrdíce, že jej sepsal očitý
svědek upálení Husova. Spisek ten však sesu míroval
jeden podvodný německý protestant v XIX. století.
Ve spisku tom nakapeno tolik historických nesmyslů
a tolik sprostáctví, že každý, kdo trochu znal Pa
lackého nebo Tomka, užasl, čím vším se dá český lid
od evangelíků balamatit. Ale pan Horálek, který se
holedbsl, jak prý znamenitě Husův život zná a který
ve své „učenosti“ Činil pradké nájezdy i na kritického
Flajšhansa, uspořádal nové vydání onoho zřejmě pod
vodného pamfletu. A jeho kšeftovní nápad něco už
vynesl! Pamfint del mezi „uvědomělými“ husity na
dračku, i když Dr. Kalousek veřejně se ozval proti
tomu oblapajícímu spisku. — A teď kalvínský výbor
besídky na ostudu celó obce zve tohoto pána, aby
— „poučoval.“ Člověk, který má na mrzačení českých
mozků tak veliký podíl, jest kalvínskému výboru pro
oslava Husovu dost' dobrý. Však ta přednáška taky
podle toho dopadala| Několik suchých dat o životě
Hasově a pak pletl páté přes deváté, že posluchač
nevěděl, má-li před sebou evangelíka nebo sociálního
demokrata, či co jiného. Církev ovšem dostala svůj
díl; na to jsoa tací polovzdělanci vždycky chlapíci.
Hezky tam byli továni katoličtí členové besídky!
Litujeme těch vlažných katolíků, kteří za diplomatický
úsměv evangelického pantáty nebo za stiskoutí raky
hned poslahují odpůrcům své církve. Není právě zá
konité, že se oné protikatolické slavnosti súčastvily
také školní katolické dítky a že tam byly „bla
hovolně“ trpěny. lou, když sám pan Mdící učitel,
takto matrikový katolík a ředitel katolickéhokůru,
při takové al-vnosti spolapůsobí, nelze se ovšem
diviti, že ssmy dítky se jdou také podívat, jak to
jejich vychovatel přitakové strannické slavnosti sluší|
Pane řídící, to jste v otázce husitské tolik honěný,
že jste nevěděl, jaké „záslahy“ pan Horálek o historii
života Husova má? Či Vám to ani jeden z evangelíků
nepověděl? Takovým způsobem se starají Libičtí evan

líci o prohloubení vědomostí o Husovi, že zvou
k slavnostní přednášce nakladatele podvodného pam
flstn? Už Vám předem radíme, abyste ae nestavěl
z nouze do pósy „mučedníka za pravda“ a nenaříkal
na „denunciaci“. Pravíme Vám důvěrně, še denunciace
třeba není, poněvadě Vaše aseistence při oslavě tolik
strannické jest v těchto dnech známa víc než dost.
Spíše se trochu zastyďte, že jeto spolupůsobil při slav
nosti, která vzdělávací účel nijak neměla, ale sloužila
k vznícení náboženských nesvárů. Pokad si budou
evangelíci volati k „poučným“ přednáškám Horálky,
nebademe moci věřiti v jejich enášelívost a pravdy
milovnost. Rolnicko-čtenářeká besídka se zoamenitě8 B

Různé zprávy.
Českoslovauskýoucharistický sjezd

koná se Jetos doe 80. a 31. července v Kroměříši. Dne
80. července o 6. hod. večer zahajovací krátká pro
mluva ve chrámě Panny Marie, po ní velkolepýprů
vod dochrámu sv. Mořice; zde drahá promlnva ©
nejev. Svátosti, litanie a sv. požehnání. Dne 31. čer
vence o 8. hod. ráno slavná biskapská mše sv. Po
mši sv. schůze kněží adoratorů v semináři chlapockém.
Při ecbůzi: 1. Uvítání a zpráva o stava spolku kněží
adoratorů v arcidiecésí olomoucké a odůvodnění, jak
knězi v duchovní správě jest zapotřebí života dachov
ního, k němuž navádí spolek kněží adoratorů. 2. Řoči
slavnostní: Nejdůležitější úkon kněze jest důstojné
sloužení mše sv. 3. Šíření úcty k nejev. Svátosti ol
tářní u lidu, důležitost a způsob. 4. Věsobecný referát
o úkolu, organisaci a důležitosti spolku adoratorů. —
Po schůzi společný oběd v hotelu. Udpoledne hodina
adorační pro kněse i lid ve chrámě sv. Mořice Te
Deum a sv. požehnání. J. M. njdp. knížearcibiskup
Dr. Fr. Sal. Bauer projeviti ráčil úmysl, eúčastniti se
nejen průvodu, ale i celého sjezdu. Prosíme vid. du
chovenstvo, aby na slavnost lid upozornilo. Kněží af
vezmou sebou rochetky. Přiblásiti ee lístkem U vldp.
Jos. Droběny, kanovníka v Kroměříži, jest kněžím
k vůli bytům žádoucno.

(20) Historický komtek. (ZeZapovyKroniky)
— Josefinismuna před císafem Josefem O.
Protireformace silně politická. „Ferdinand III. ujal se
úkolu reformačního s velihou horlivostí, ač vřele ka
tolické smýšlení jeho musí vědy zřejmě se rozlišovati
od jebo theorií o moci vladařské. Panovník byl přesvěd
čen, že protestantiemne ve všech formách jest jeho
státu zábubný a proto se přičiňoval, aby přivedl vo
škeré obyvatelstvo do lůna církve katolické. velkem
ovšem raději volil prostředky mírné, ale novybýbal so
také trestům a příkrostem, kde mírnost nebyla nic
platnou. Katolická reformace měla, jakožto v první
řadě činnost vládní, ráz čistě politický, což až dosud
vždy se přehlíželo, ale nadále přehlížeti nesmí. Že
církev katolická kroky vládní nejen uchvalovala, ale
všemožně podporovala, rozamí 80 samo sebou; všakté
v tom také tkví příčina, proč dvůr navykl si prohlí
šeti na kněze i biskapy jako na své úředníky a ve
škeré záležitosti církovní pojímal úplně se stanoviska
avětekého, a proč u nás již Ferdinandem II. a ještě ví
ce Ferdinandem III. začíná se vždy patrněji vyvíjeti
směr, kterýž v XVIII. století vrcholil v josefinismu,
čili v úplném podřízení církve pod moc státní. Josef
II. navázal svoa činnost církevné politickou na staré
tradice a směr již dávno pěstovaný; co nového dodá
val, to, jak nyní s přesvědčivou určitostí jest doká
záno, bral téměř do slova ze spisů známého biskupa
Jastina Febronis (Jana Hontheima). Ferdinand III. o
vlastní ajmě nařídil přísahu (profsssorů university
pražeké) v dogma neposkvrněného početí Panny Marie;
tímtéž způsobem nařídil ve všech dědičných zemích
avátek ar. Josefa, a ponechal biskapům, aby se ve
příčině achválení papežského eami dohodli s římskou
stolicí. Týž panovník zapověděl také rakouským oi
skupům odvádění tak zvaných annatů (poplatků za
udílení církevních hodností) papežům, zavedl již r.
1641 v Rakousích tak zvané placetam regium, dle
něhož listy papežské (breve i bully) dříve, než byly
uveřejněny, masily dojíti ecbválení od vlády, osobil
si právomocnost biskupů, nařizoval farářům něco zcela
opáčného nežli konsistoř a t. p. „Pokládal jsem“ —
píše historik Josef Svátek v Zapově Kronice — „za
nutné o těchto stránkách názora Ferdinandova se
zmíniti, poněvadž potom reformační snahy jebo bu
dou čtenářstva jeviti ae docela v jiném světle, než až
dosud bylo obvyklo. Vedle toho ještě k jedné věci
ukázati natno, že totiž katolická reformace po skon
čení třicetileté války prováděla se všude týmž a jed
nostejným způsobem ve všech tak zvaných dědičných
zemích rakouských. Jen pro země uherské pravidla
tato neplatila. Zásada, že panovník nesrovnává 86
svým avědumím, aby trpěl v zemích jiných poddaných
nežli katolíků, prováděla se jen tam, kde vláda měla
k tomu po-ruce moc; kde jí nebylo, musilo se od
od zásady opustiti. A to platilo v Ubrách (Zásada:
„cajus regio, illins et religio“ t. j. „jaké víry je pa
novník, takové víry musí býti i poddaní“ praktiko
vali první panovníci protestantětí. Poz piuatele.) Staly
se zde běbem první polovice 17. století také veliké
proměny na poli náboženském, ale ty nebyly způso
beny násilnými převraty, nýbrž horlivoa činností je
snitských škol a Ostřihomskéhoarcibiskupa, kardinála
Pázmáně. K rozhodným třeba i násilným krokům proti
latheránům ahelvetům uherským neměla vláda moci;
ano v tom okamžika, kdy nasazovala poslední síly,
aby zachránila katoliciemne v zemích českých .a ra
kouských, mueila s UÚbrynarovoati se na základě
úplné svobody pro obě vyznání: augsbarské i helveteké.
Stalo ae tak v Linci r. 1646 a Prešpurský sněm r.
1646 narovnání to echválil. V Ubrách vládlo se jinak
než v dědičných zemích českých a rakouských. Poku
sy o přizpůsobení Uher k zemím dědičným, ktoré se
potom zhusta dály a jmenovitě za Leopolda I., nepo
vedly se: mezi správou zemí dědičných a uherských
utvořila se hluboká propast. Následky tobo byly da
lekosáblé a jsoa citelny i viditelny až po dnešní den.
Otázka náboženská měla při tom velký úkol. V našich
žemích byl protestant politickým zločincem, v Uhrách
mohl dosíci i nejvyšších úřadů; ano panovníci sami
chusta přimlouvali se za uberské protestanty a pod
porovali je proti enshám domácích katolických biska
pů a jesnitů. Později, když vedli Habsburkové již
otevřený boj proti moci papežské a právěprotestantů
uherských jakožto pomocníků při tom užívali, nepře
káželi jim nejen kacíři Interánětí a helvotětí, ale ani
onitáři a sobotáři a jiné odrady náboženské roztříště
nosti uhersko sedmihradské". Tak Zapova neklerikální
Českomoravská Kronika sv. VI. str. 104—107. Z toho
patrno, že Církvi přišly dragonády Lichtenšteinovy
tuze draho; slonžily státu Habebarků a Církev po
stech letech odnáší —-za ně odium; a dostala £a ně
i pouta jí nedůstojná, doznala velkých škod na ma
jetku, dílech vědeckých a uměleckých, ješ staly se ko
fistí drobdy surově si počínajícího Josefioismu. Přes



tek jasná svědectví bistorika jistě neklerikálního bu
dou naši odpůrcové stále lid český balamutiti, že Cír
kov v dobách těch byla všemohoucí a stát že byl
její děvečkou! Budou balamatit český lid, še proti
reformoce (bobužel = počátku násilná) byla dílem
pouze náboženským a stránka politickou, v protirefor
maci tak rozhodnou váhu mající, uečestné samičí!
To-lí je osvěta a pokrokl? „Pravda osvobodí vási“ toť
slova Evangelia.

Židé za ruských bomří. Ve Varšavě,
Lodši a Oděše, z nichž každé má několik set tisíc 0
byvatel, a mesi těmi velké procento šidů, byly právě
nejkrvavější bouře na celé Rasi. Ve Varšavě postavily
se zástupy židů proti vojsku; minalý pak týden za
etavili židovětí obuvníci práci žádajíce, aby práce
rakodělná přeměněna byla na tovární. K toma cíli
plení a boří dílny. Také v Oděse při bouřích námoř
níky vznícených židé nezaháleli; mezi 400.000 oby
vatel jest tam na 180.000 židů. Působnost židů
v Baska jeví se tedy zvlášť význačným způsobem.
Žid a revolucionář v Rusku jsou stejné pojmy.

(8) „Čas“ leckdy přinese nějakou hlubokomy
slnou pravda = Darvinova učení. Tak v jednom s po
sledních čísel cituje jistého doktora, jenž vysvětluje,
proč dělníci si plívají na dlaně dříve neš počnou pra
covat. Zvyk ten prý jest následkem dědičnosti z doby,
kdy lidé lezli ještě po etromech. Aby se snáze mohli
zachytiti, plili si na race. Zatím, kdyby pánis „Času“
neomamovali se stále takovými učenými výklady,
jasně a určitě by věděli, že záhada vlastně žádnoa
záhadou není. Dělníci plijí si na dlaně, když mají co
činiti s nějakým hladkým dřevěným předmětem, po
němž raka sklouzá. Tooůrko u sekery nebo držadlo u
kosy. Zamýšlí-li ae „Čas“ nad takovými problémy,

pak konečně v pochybách může se tázati, proč dvarát dvě jsou čtyři, proč ve dne jest světlo a proč
v noci tma, proč krejčí šije šaty a Švec boty.

Co jest „můra“. Leckdos.užzakusil, jak
ho v noci tlačila můra. Tlačení můry jest všeobecně
obvyklý název pro nepříjemný pocit s křečovitou tfení
brodníku ve sna. Obyčejně to bývá sen děsivý, kde
nás někdo škrtí nebo nám na press kleká, kde nás
někdo pronásleduje a my divokým útěkem bez dechu
voláme o pomoc a skutečně ze spaní nepřirozeným,
křečovitě dušeným hlasem vykřikneme, až osoby epola
bydlící ze spánku vyděsíme. Příčinou tohoto úzkost
ného zjevu ve snu jest křeč dýchacích ústrojů, která
stěžuje dýchání a povstává buď z podráždění čivů,
jimižse dýchánípodněcuje,unebozrozšířeníželadku,
který svým rozpínáním tlačí na útroby bradní, pro
stora hradní omezuje a tím volné dýchání plic po
tlačuje, čímě se vyvolává přizpůsobený děsný sen
s křečovitou okamžitou záduchou. Podnětem těchto
příčin tlačení můry bývá bud podráždění naznačených
čivů rozčilujícím nápojem, čajem nebo černou kávou,
anebo přeplnění žaladku i pozdější večeření, takše po
litá strava so náležitě v noci nezašívá, nýbrě kva
šením vyvinuje plyny, jež právě žaludek rozpínají.
Proto jest radno, před spaním rogčilujícím nápojům
se vyhýbati a záby i střídmě večeřeti; případně pro
cházkou nebo tělocvikem třeba po večeři zažívací
činnost žaludeční podněcovati, aby se takto tvoření
se plynů v žaladka a jeho rozšíření zamezilo.

Trestníci ma ostrově Sachalíně.
Žaláře na Sachalíně, poubé to dřevěné baráky, bývají
málokdy ohrazené, povětšině jsou volné. Přirozenou
ohradou jsou ta neschůdné hory, lesy, bažiny, řeky
a kolem rozezlené moře. Kam také vlastně utéci ? Nej
častěji poblásní se volností nováčkové-trestníci, kteří
bned po příchodu na Sachalín prchávají do tejgy
(pralesa), neseznámivše se ani dobře s cestou, ani
s místními poměry. Ostatně málokoma podaří ae
dostati se na pevninu; obyčejně hynou hladem nebo
kulemi vojáků a Hyljaků (praobyvatelů na Sachalíně),
nebo nejčastěji vracejí se sami do žaláře. Nebyl-li
trestník dlouho vzdálen, neučiní se v seznamu ani
narášky o jeho pokusu útěku s dostává pouze jsko
trest 25 ran holí. — V Tymovském okrubu všechna
odvětví šalářního hospodářství jsou předmětem ga
lejních prací. Žalář má své rozsáhlé laby, pole a sady,
na nichš od jara do podzimku pracuje značná část
dělníků. Všichni ostatní dělníci posílají se na stavbu
silnic, t, j. dělají v tejse průseky, ryjí příkopy, kladou
na vibkých místech břevna a upevňojí silnici drnem,
chrastím a kamením. Když nastane síma, všichui za
městnaní lidé bývají honěni do leva pro dříví na
stavby potřebných domů. U veškerého obyvatelstva,
trestníků i osadníků, jest chůze do tajgy pro klády
nebo dříví skoro každodenní nutností po celou zimu.
Trestníci jiš o 3. nebo 4. hod. ranní vypravají se na
práci. Poražené stromy dopravojí trestníci sami přes
spousty sněhu, houštinami až do salářního dvora.

men táhnoa za provazy; rospklení a upoceni nesmějí
se zastaviti k odpočinku, sice by jinak v pradkém
mrazu v okamšika promraly jejich chatrné kosíšky.

Oděsa. Oděsa, v níž v těchto dnech litice re
volační tolik brůzy a spousty opůsobila, je co do ve
likosti čtvrté město rauké. Před 180 lety byla to ta
tarská vesnice, dnes má 400.000 obyvatel, z nichš je
polovina Rusů, dobrá čtvrtina šidů, ostatní část připadá
ua nejrůznější národy celého světa. Rozkládá se Da
rovině příkře k Černéma moři se klonící, 6 mil od ústí
řeky Dněstru do moře. Oděsa je město světového ob
chodu. Má veliký přístav ukládající se « rejdy a tří
přístavů pobočních. Přístavy chrání před vlnobitím
řes kilometr dlouhá,v moři z kvádrů vystavóná zeď.
třed města je boulevard Nikolajevskiho se svými

nádhernými domy a paláci a u otěšenou vyhlídkou na
m.ře. Zde je císařský palác, residence generálního
gouvernera a mnoha jiných notáblů. Uprostřed vypíná
se pomník, bronzová socha vóvody s Richelieu, býv.
gonvernera. Tu stojí také pomník císařovny Kateřiny II.
opolečně u petmníkem kníšete Potemkina, milostníka
této panovnice. 3 boulerardu vystavěno je nádherné
schodiště sestopující k moři, Vedle této atkvělé části
těsta jest tu ještě učkolik nádberných tříd a ulic,
honusících se mnohými paláci, divadly, elegpntními
hotely, restanranty, kavárnami a vším tím, co šádá
nezřízený moderní fivot. Kostelů je tu 80 a z těch je
28 pravoslavných, jeden velice krásný katolický a
«na0bo židovských synagog. Obchod je v rakou židů,

Arménů a Angličanů. Mravnost úšesně skleslá. Tisíce
lehkých žen na alicích, v hotelích, v divadlech, v nesčet
ných bordelích prodávají svoje tělo a vnady. K tako
vým koncům musela přijít: Sodoma na Čsrném moti.
Tisíce lidstva bylo tam v nedávných bouřích povra
žděno a přes 50 tisfc lidí se během dvou dnů z města
bonem vystěhovalo. Obromný požár, losou revolační
zanícený a poblenjící miliony, rozprostíral se na 6
kilometrů a ve vzdálenosti 60 kilometrů od Oddsy byl
ještě viditelný.

Obmv = králičí kůže. Důležitousurovi
nou v obuvnictví, z níš zbotovuje se lepší a lehčí
démská obuv nebo obav pro pohodlnou cbůzi po
městě nebo v domácnosti, jsou tak zvané „kamzičinky“,
ovšem také přiměřeně drahé. Žeto však nejecu vždy
kůže ze vzácných kamzíků, samozřejmo, še však mezi
těmi „kamzičinkami“ jest mnobo, ovšem že velkých a
pěkných koší králičích, málokd) tuší. Dobře totiž
vydělaná kůže králíků starých, jmevovité ramlíků 3,
4 i víceletých odrad7 belgické, beranovité a lotrinské
jest tak silná, de dává i tehčí draby podešvů | Obuv
z králičí kůže hodí ae výtečně ne obav letní a na
chůzi v suchu. Neocenitelnon jest zvláště pro noby
choré, pro děti a ne pohodlnou chůzi po domácku.
Obuv z králičí kůže jest tašná, netlačí. Jsouc nál-ásté
hustá, jest pevná i tevavlivá zároveň. Tomu, kdo trpí
kuřími oky, nelze odporačiti obuv pohodlnější než
z kůže králičí. Na zima lze obav jakoukoli vyložiti
vydělanou králičí kožešinou, kterou domácí chov krá
líků taktéž poskytaje. Kůže králičí pro jircháře, ko
želuha nebo kloboučníka upraví s každý takto:
Najme ji hned staženou na prkénko — masitou stra
nou ven — mající podobu lichoběžníka, jebož delší
dolejší základna meří 23 cm a bořejší její rovnoběžka
as 9 cm, šikmé pak strany 60—70 ca. ; hřebíčky
pak se přitáhne, aby se nemohla stahovati. Právě
napnatou kůši zbavíme všech masitých a tukových
přívěsků. Sušení děje se zvolna v létá na elunci nebo
v průvanu, v ziměi nad kamny. Nejjednodušší způsob
a také vhodný k enšoní kůže jest, Že se vycpe senem
anebo hrachovinou. Z usušené kůže vycpávku vy
tábneme nebo = prkénka ji sejmeme a uschoráme
v řídzém pytli na suchém, vzdušném místě k dalšíma
užití.

Prodloužení lhůty k placení jiš
splatné damě. Přihodí-li se poplatníkovi, že své
berní povinnosti v Čase určeném nemůže zadost uči
niti, a nehrozí-li eráru nebezpečenství škody, může
býti povoleno prodloužení lbůty k placení. Prodlou
žení lhůty k placení povolí se jen pro takové nedo
platky, které jsou jiš splatné. Žádost za povolení ar
čité lhůty musí býti poplatníkem podána u úřadu
berního I. instance a podléhá kolka za 1 K; v pří
padě však, še by na př. dům byl živelní pubromou
zcela neb částečně zničen a k užívání stal se nezpů
sobilým, žádost tsková jest kolku prosta. Lhůty až
do tří let ode dne splatnosti daní povoluje c. k.
zemské finanční ředitelství, delší lbůty pak povolaje
c. k. fioanční ministerstvo. — Příklad žádosti za po
volení lhůty k placení daně (ve znitř nahoře přilepí
se 1 K kolek, ale nepřepíše se): Veleslavné c. k.
zemské finanční ředitelství v Praze! Platebním
rozkazem se dne 1. ledna 1905 byla mně z nájemného
na rok 1905 z domu čp. 98. v Hradci Králové pře
depsána daň činžovní s přirážkami úhrnem 250 K. —
Na částku tuto splatil jsem 190 K a na zaplacení ne
doplatku naléhá na mne c. k. berní úřad. — Jalikoš
však není mi možno při nejlepší vůli nedoplatek ten
najednou zaplatiti, poněvadě jsem na domě konal
různé opravy, které velkého náklala vyžadovaly, pro
sím uctivě: — Voleslavné c. k. zemské finanční ředi
telství, račiš mi vzbledem k tomu, še pro erár nebe
spečenství ztráty tohoto obnosu nebrozí, povoliti ka

lacení jeho lhůtu do 31. července 1906. — V Hradci
rálové, dne 20. ledna 1908, — Josef Hajíček. — Na

rabru se pak napíše: Slavnému c. k. okresnímu hejt
manství v Hradci Králové. — Josef Hajíček, majitel
doma čp. 98. « Hradci Králové,šádá sa povolení lhůty
k placení daně. — Jednou. — Rozumí se, že ovedené
tu ležaté čárky značí, aby se šádost tato dle nich
rosdělila na odstavočky,

Nádherné pohlednice matlční vydány
jsou za příčinou jubiles Ústřední Matice Školeképodle
reseb nejpřednějších českých malířů a prodávají se

po 12 hal. kus, anebo v kolekcích po 12 pohlednicích
sa 1 K 20 hal. Obchodolkům poskytojí se obvyklé
výbody. Také odbory Ústřední Matice Školské budou
pověřeny rozprodejem pohlednic matičních. Poblednice
co do uměeckého provedení předetihojí veškeré oče
kávání a jsou ke oti nejen umělcům, kteří or'ginály
kreslili, ale i české grafické společnosti „Unii“, ješ
několikabarevnou reprodukci obstarala. Pohlednice
jsou tak opraveny, že se hodí nejen ku slavnostem
matičním, nýbrž i k nejrůznějším příležitostem, k bla
hopřáním, k posdravům a k vzpomínkám.

Neúhledná jablka výhodnělze sušitko
vat, když je zavaříme na povidla. Jablka —= i sladká
se k tomo dobře hodí —v Čisté vodě se opláchnon,
"ns brabo posekejí, do kotle vsypojí, trochu vodoa
zelejí a pak rosvaří ne břečku. Ta se Inéným plát
nem přecedí aebo se přelisoje a šťáva znovu zava=
foje tak dlouho, až je hustá jao tubé tésto. Třeba
všsk mírně topit a stále mlobat, aby se nepřipálila.
Byla-li jsblka příliš kyselé, přidá so do povidel cu
kra. K vůli chutí mofno přidat též trochu stronhané
slupky citronové, mletého hřebíčku,skořicea pod, P.
vidla ne dají do přiměřených nádob hliněných nebo
skleněných a oscbovejí 1e chladné místnosti. Vydrží
velmi dlouho neporašená. Kdyby se snad objevily
stopy kvašení, převaří se,

Zelené lusky fazolí koříčkovýchi tyč
kových hodí ae k přípravé cbutného pokrau jak na
etole chudého dělníka, tak i boháče. Kdekousek mí
stečka volného, neměla by tam scházeti fazole. Ta
dobře připravena jest výtečným příkrmem,ač její 0

detřovánívyžaduje pranepatrná a vydání. rchom si zajistili fasolové lusky zelené af do mrazů,
třeba fazole sázeti podruhé a to koucem června nebo
počátket Července,

Obchodnická Jednota pre Moravu:
a Slezsko v Brně vykazajepramenyprokoupi
a prodej, doporačaje právní zástupce, hodnověrné
jednatele a učně obchodní, opatřaje informace s ú
věrabodnosti, obstarává reklamace přeoplatků doros
ného, sprostředkuje nájem A pronájem, po případě i
koupi a prodej obchodů, vybledává společníky pro
obchodní a průmyslové podaiky atd. — V přítomné
době má v záznamu 22 obchodů, jež lze převzíti za.
výhodných podmínek. K dotazům račte přikládati
známky na odpověď.

Hygiena v rodině. Jest potěšitelnousku
tečností, že obecenstvo vědy více všíc:á si výstrah,
jež nejznamenitější lékaři proti alkobolu a všem nervy
rosradajícím nápojům uvádějí. K těmto pouledním ná
leží, jak známo, zraková káva, které by ai zejména.
naše dospívající mládež neměla zvykati. A tu zvláště
Katbreinorova Kneippora sladová káva jost avoa chutí
a vůní již po „patnácte let nejoblíbenéjším kávovým.
nápojem. Aby wa nám ala výhod této zdraví podpo
rající rodinné kávy bezpečně dostalo, opozorňoje se,
že pravá Kathreinerova Kneippova sladová káva pro
dává se jasu v původních balíčkách sn jménem „Ka
threiner“ a s obrazem faráře Kaeippa jako ochrannou
známkou. Veškeré padělky, které ve namnoze volně
odvašují, jsou vědy jen jednoduše pražený ječmen
anebo docela pražené žito, které nikdy nemohou vy
bověti nárokům, které právem požadajeme od kávo
vých náhrašků.

Pepř jsou sušené, noúplně zralé plody rost
Jiny piper nigram. Původně rostl divoce v lesích,
nyní pěstujese také blavně v Zadní Iodii, na ostro
vech Sundajských a na Filipinách. Jest to kořovitá
rostlina popínavá, po způsobu břečťana na stromech
se pnoucí Pepř pěstuje Se v půdě vibké, úrodné, ve
stínu mohatných stromů. Jest nejstarším kofeaím, o
němě i indické spisy zmínky vykazají. V prvých sto
letích našeho letopočtu platil pepř za něco velmi
vzácného; tak město Řím vykoupilo vo r. 408 z oble
žení Alarichova zlatem, stříbrem a třemi tisíci liber
pepře. Jako vzácný dar dostával biskup uv. Bonifác
pepf z Říma a vůbec pepř sloužil i jako platidlo;
v mnohých zemích platily se pepřem i daně, cla, de
cátky a p. — Zolené, ne úplné zralé plody se sbírají
a saší buď na slunci neb teple amělém, a takto su
ený pepř přichází k nám do obchoda jako suché,
vrásčité kuličky. Dobrý pepř klesá pod vodu a při
tření mezi dlauémi se suadno nerozdrobí. Pepře pou
žívá ae hlavně jako koření, dříve častěji užívalo se.
ho v lékařství, svláště proti zimnici.

Za letního parma třeba vopřůmkoupele.
Netřeba všsk pořisovati nákladných vodojemů a ná
držek. Vopřům stačí k vykoupání i kaluž bez kartá
čování, mytí a drhantí. Vykoupají se podle chati'
vyválí a osvěží se v bařině, jež má takové účinky“ *
jako slatinná koupel u lidí. Pustarejme so tedy o to,
aby se vepři mohli často koupati — ale ne v hnojůvce,
neboť taková koupel vepřům neprospívá.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 8. července 1905. 1

bl joe K 14'30—14 60, Hta K 11-00—1U860, ječme
ne K 10:40 00000, oves. K 800—860, prosa K 14 00.
—00*00, vikve K 16-00—1700, hrachu K 2400
28:00, čočky K 34-00-3600, jabel K 37 00—28'00, krap K
33 00—00 00, bramborů K 6*00—0'00, jetelového
temene červeného K 38-00—40'00, jetelorého semene
bílého K 00*00—00:00, růšáku K 00:00—0000, máka
K 36 00—00*00, lněného semene K 1800 —3000 100
kg žitoých otrab K 1400—0000, 100 kg pěen. otrab
K 14*00—00'00, ! kg máblea K 232—000, 1 kg sádla
vepřového K 1-90—-0'00, 1 kg tvárobu K 038 —0000,
1 vejce K 0:05—0-00, 1 kopa zelí 00'00—0000, 1 kopa.
kapasty K 2'00—400, 1 kopa salátu K 00 00—00-00,
1 hl obale K 20000—4000, 1 kopa drob. zeleniny K
0 80—0 00, 1 pytel mrkve K 1:230—1'60, 1 g cerele.
00 00—00, 1kopa okurek 7-00—9:00, 1 bečka třešní 0-0
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 8. měs. července 1906 odbývaný přiveženo bylo:
1) obilí: pěsnice hl 319, žita 318, ječmene 8, ovsa
19:, prusa —, vikve 32, hrachu —, čočky —,
máku !, jahel 6, krap —, jetelového semínka —,
Iněného semene —. 3%.)Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 80 kop, cibule 90 hl, drobné zeléniny
160 kop, mrkve 60 pytlů, okurek 50 kop, brambor:
68 1/,bl, salátu — kop. 8) Ovece: třešní 35 beček..
4) Drobného dobytka: vepřů 9 kusů, poderinčat 400
kusů, kůslat — kusů.

(Zazláno.)

Provolání k bývalým studujícím střed
mích škol Královébradockých.
Zajisté ještě tkví v dobré paměti přemnobým

P. T. pávům, nyní ovšem v různých povoláních pc-.
staveným, milé a příjemné místečko s kapličkou na
tak zvaném Rožberku a Hradce Králové, se strany
Slezského Předměstí. Vádyť jako opní tak 1 drohdy
mnobý stadající sedával o kapličky o koshou zejména
v dobách, kdy nastáraly přísné skoašky jak seme
strálaí, tak materitní, ano tam se mnobý i pomodlil
k Pauoě Marii a prosil za příznivý výsledek skou
eu a byl také vyslyšen. Není tudíž diva, že v erdcí
manobébo povělalo i zbožné přeuí, Rodičce Boží na
Rožberka se nějakým způsobem odměnit. Nuže, nyní
nadešla příhodná doba k tomu, neboť Mariánská Kon-.
gregace dam Královébra leckých, E níž přináleží mno
bé přední dámy « Hradce Králové, ojala :e kapličky
Rotberecké a hodlá tam postaviti novou, krásnou a
prestrannou kapli bi. Panně Marii, Kdo tedy z vděč-.
nosti k Penuně Marii chce a může přispěti menším
neb větším dárkem k tomuto krásnéma díla, žádá +0
uctivě, sby dárek zoslsl na adresso: Mar'áneká Ko
Gregace dam v Hradci Králové o Panny Marie. Víme
zajisté, še je v době nynější moobo sbírek, ale sy
nechceme býti nikoma sa obtí*, ponecbávajíce to do



"bré vůli jednotlivců a toliko je avědomojeme, že se
Maková příležitost k vděčnosti naskytla, nebot jsme
"přesvědčení, že jsou ta a tam věci, na které každý
rád přispěje třebas i dosti těžce nastřádaným balé
fem. Již předem vzdáváme opřímné díky všem ctite

přesvědčení, že Rodička Boží sama bude hojnou od
platítelkou za každý sebe menší dárek.

Mariánská Kongregace dam
o Hradci Králové.

(Zasláno.

Valná hromada
Zemské Jednoty česk, katolického duchovenstva

pro král České
"konati se bude ve čtvrtek dne 20, července 1905 ve

velké dvoraně na Žofině v Praze.

Program její stanoven následovně:

L Dopoledne:
1. V 8 hodin mle sv. v chrámu Nejev. Trojice ve

Spálené alici.
"2. V 9 hodin zabájení acbůze.
3. Přednáška a roshovor na thema: „O národohospo

dářeké činnosti čsského kléra “ Referent slov. p.
císařeký rada JUC. Jan sedlák.

-4. Přednáška s rozbovorem na thema: „Praktické po
kyny k umělecké výzdobě našich chrámů.“ Referent
vedp. metrop kanovník Dr. Ant. Podlaha.

II. Odpoledne:
. Zahájení valné hromady.
. Zpráva jednatelská,
„ Zpráva účetní.
. Zpráva revisorů.
„ Volby výborů.
, Volné nárrhy.

. Každá skupina jest porinna dle $5 19. a 20.
jedn. řádn vyslsti svého delegáta. Kdo se míní účast
niti společného oběda na Žofíně, nechť se přihlásí do
18. července lístkem na kancelář Jednoty. Včas ne

„přihlášení nemohou býti účastnky.

T. Střebský m. p., Pr. Krelher m. p.,
předseda. jednatel.

Th.(. J. Pauly m. p.,
místopředseda.

BUAGbo=

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8úplnousárukou/

R. Solidní obsluha při mírzých
M cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
É na po 1 zašle.

Důvěryhodnýmsásilky mavýběrtéš inasplátky
bes svýšeníom. — Zi r. 1848

Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řesbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 118.

Práce solidní. Ceny velmi mírné,

Aotor spisu Dr. FR. REYL snesl
zde mnoho cenného materiálu o ča
sopisectvu v Rakousko, poukasuje,
jak naší odpůrci pomoel tisku ne
poctivý boj proti nám vedvu; dává

Braňme se

pokyny, jsk má ge podporovati ka

tiskem!
5 ISKEM:

tolický tisk, abychom mobli s vý
sledkem bojovati proti záplavě tisku nám nepřá

Pod tímto titulem vyšlo

7. č. „Časových Úvah“,

telského. Pro katolické spolky jest tato brožura
nejvýš časová a velice potřebuá.

Stran 32. Cena 8 haléřů.
Při hromadnýchobjednávkách větší sleva. “ji

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvah“ v Hradel Král.

Í FRheumatismus. —Dna. |
dn. Josefov-Jaroměř,dráhy:
Suchá poloha přímo
u lesa. — Vzorná čistota.

Poštovní a telegrafní
úřadvnap“

Lázeňský lékař
M

Více než0
pohodlných pokojů

v pěti pěkných vilách.

Výborná restaurace (plzeň
aké). Ceny mírné.

Vojenské koncerty. Bližší
ochotněsdělí správa lázní.

Ženské nemoce. Anemie.

lechlas.—VWykloubeniny.

UoPrUJUNMEZOdAjepnox3

až K 300-— měsíčně
dosíci, zastupitelstvím,
písemnými i ručními
pracemi, psaním a vý

kazem adres atd.

Bližší pod „U 46“ sdělí

KAREL WÓRFEL,
Norimberk,

Austrasse 76.

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!
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OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecésí králové

hradeckou.
Drahé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších pří odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů sa 40 K.

Cena knihkupecká:brožovaný. . . . <...48h
vázaný v poloplátné ©. . . . 68h
vázsný v celoplátně —.. .

vánný v celoplátně se zlacenýmem
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se zlaceným

68h

4h

em a ořízkou . . . K180

soltir-áler1o *
A Mmařízem.o.

(Vis Ordin. list čís. t. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna. /
Doporučoje se P. T. důstojnému dachovenstva ka

provedeníveškerých prací řezbářských

sochařsko-řezbářský atelier

Ondřeje Muniaka,
absolventa c. k. školy prům. v Zakopaném
i c. k. státní průmyslové školy ve Vídní

HRADEC KRÁLOVÉ, číslo 368 v „Pětidomí“.
Pp. malířům, pozlacovačům atd. dodává

práce k polychromii a zlacení.
Vzory, rozpočty i veškeré dotazy rychle a zdarma

se vyřizojí. :
Obsluha solidní, ceny velmi mírné, — Platební

podmínky výhodné.

Navšťívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Biskopskáknihtiskárnav Hradci Král
nabízí školní knihy:

L Malý [alechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 hb.

2. OUŘOÍ Kajothloů
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

a. VELKÝKalOOLIOTUS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 bh.
Katechinmy jsou sc na valné schůzí diskupů ra

kouských ve Vídní dme 9. dubna 1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

sklada s 18%, slevou proti botovému zaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsous příslušným vy
svétlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
techismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved

livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Úlláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král
1 výšek brožovaný 4 bh.



Láložníúvěrní úskav v HradníKPÁJOTÉ,-m mtaoee
PE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knišky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradimeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.
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| Všeobecná úvěrní banka

a

Dikůosdání.
Nížepsaný vzdává tímto vřelý a

A uctivý dík za udělenou jemu laskavou

i podporu mimo mzdy v jeho dlouho
5 trvající nemoci

velevášené paní

A. Sudvikové,
majitelce velkostatku a
barní kruhové cihelny
i celé ctěné její rodině v Jeníkovicích.

AAVAAVAVAVA )cně
VYXXUL

v Hradci Králové
přijímávkladya zůrokujetyto Za dobu od 1. ledna

4 u do80.června1905
odednevloženído dnevybrání, tedy za posledních

Daň důchodkovou platí banka
ě c

zesvého. | © měsíců obnáší

X

Půjčky "Om vto10

zooovace | ÚÝZiskK416036:
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Velkozávod ————— Chemické

sklenářský Giděnía barvení ŠAfŮ| rm čayntkaýamin nm
jíte z volnémachoduse zapříčinouúmrtíma- 1 jakýchkoliv látek A >

výhodně prodá. conejdokonalejia levněprovádívesvémodbor.[ f antišek Řuber
ústa

ajka Dílna ku vyšívání
hlářeképodáván1e.enářskéa bu. J. A N M A CFI a zhotoveníko

. , . stelních rouch
ceny velmi snížené., na Nábřežíw Hradci Králové důmp.Rosy. korouhví(balda

Výhodná příležitost koupě pro výbavy nevěst VV VY

Nedť Vás Bůh za to ráčí od
měniti !

JOSEF BENEŠ,
strojník.AAAVAVANAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAVAVA10

257VATAV,.ZS75ZALSILZVIZLIYULIVLYYjv,2177R
al vASZ 323 MM 322373799 VLIV LI7LI77Ý

chinů), nebes a
. tky. | ) spolkových prapo

a pp. obchodníky ší P) | rů; na požádání
Žofie Skuherská, bašá| Veškerékdekolivydanéneboznámené obstarám též ko

Hradec Králové, e vovénádoby,kříže
Sv.-Janskénám.č.87.Vedlehostince„U zele-| ESA KN. IH Y atd.

ného stromu“. © o ,ke hudebniny ideň,
Paramenta. : a časopisy VI. 0., Seiden

Ě gasse čís. 35.

3 olgnáce V, Neškudla SY RB“ českéi jinojsayčné< x

a (protokolovanáArma) : má stále na Aldo a může okamžitě a ko fe sasílásj v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) jj. se vše Jramco.
: královéhradecké nm
ži (bratr P. J. Noškndly, [aráře ve Yýprachtielok) : poctví a antikvariát k

sjdoporučujeP. T. veledůstojn. duchovenstvu|: a a -U a
svůj osvědčený a Často vyznamenaný : Založeno 1853.

výrobní závod © Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
| hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

DD

te

XIX3
NMG

— | SSM čivýchi celýchknihoven.— Výměna a šisc. závod sochařem; c | knih.— Literaturacestovní, : "A umělec. závod socha a
První nákup knot ohopnevl ja vodce,mapy. © i řezbářský pro práce ko

ve a Kalean. výrobního“s ole.| B3© Modlitebníknihyve skvostnýchv stelní odborně zařízený. —
čenstva„vzájemnostv F eěps <f Pí savd na o Vlastnímalířskéatelier
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahující každá | PSĚ) Soznamyknih a prv ity vycháze. (WDA ,

různé Šátky, zejména: plátna, oxfordy, bar G jících děl na ukáskuzdarma. 0) Ů Parostrojní truhlářství. —Nákresy 8 roz

chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasyatd., jež pece) ©JV" Denní prodej novin. -S (s | (© poč „6
nechajíse v každédomácnostivýhodněupotřebiti, 727 XSS s | obnovováníoltářů,noch,obrazů.Aj
za K 12-—,vyplaceněod korun20— výše,| Eeaj(GS) ZV 6, E AVIE (E o C =S ST A ZENZZN "BOA ' Ň

Vzorky a cenník zdarma a franco. AA AOR MANATE|90 PRAMANAATÁ E

B.E.TOLMAD,"ZTE"
Hradec Králové. -| Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. JŘ Pošt spořit č. 80216. JÉ Založeno roku 1883 JK Paaol stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor AmtemímPochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci král



iLiteratura.
Časopis katol. duchovenstva českého. S pří

lobou věnovanou theologické literataře národů slu
vanských. Redaktoři dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek,
dr J. Tampach a dr. A. Podlaha. Roč. 71., seš 6.
Nákladem knížecí arcib. knibtiskárny v Praze.

Třicet proslovů slavnostních vydala Ústě.
Matice Šk. za příčinou svého jubilea Ve abírce jsoa
práce Neradovy. Čechovy, Vrchlického, Heydakovy,
Krásnohorské, Kaminského a j. Úprava pěkná, cena
1:20 K nepatrná

O úpravách řek i potoků a melioracíchv krá
lovství Českém. Péčí výboru Sdružení čes. zemědělců
pro království České. Zpracoval inženýr V. Janský.
Spisek velmi obsáhlý a zajímavý. Za 120 K poštou.
Objednávky vyřizuje administrace „Obrany zemědělců“
v Prago II.

Rozhledy po lidumilství. Měsíčník, vychází
redakcí F. C. Vlka ve prospěch „Jab. ženského avylu
cís. a hrál. Alšběty“ v Praze. Roč. XIII., čís. 6. Předpi.
4 K roč. přijímá pí. K. Banmgartlová v Karlíně, Po
břežní ul. 9.

Slezská kronika Roč. XVI., sv. 1. „Pod jař
mem“ obsahuje črty ze Slezeka od J. Vyhlídalu. Za
jímavý tento spis jest obžalobou, jsk Němci prová
dějí ve Slezska svou na jvláda nad Čechy. Slezská
kronika vychází náklidem R. Prombergra v Olomouci
ve prospěch „Matice osvěty lidové“ v Těšíně, rcčně
v 4 svazcích za 2 K.

Dějiny markrabství moravského. Stračné
vydání. PíšeR. Dvořák. Nakladatel A. Píša v Bruě.
S-š. 4. za 40 b. .

Nákladem „Unie“ v Praze Spisy Julia Zo
yera XXIII Dramatická díla Seš 1. za 40 h. —
Válka rusko- japonská slovem i obrazem. Vychází re
dakcí J. Klecandy v týdenních sešitech po 80 b Se
šit 33. — Obrazový zpravodaj. Roč II Sešit 36. při
náší zprávy z bojiště a Rumunska. Vychází dvakrát
týdně redakcí J. Hejreta v čís. po 10 h.

Hlasy Svatlohostýnské. Měsíčník lidový Vy
dávají členové řádu T. J. na sv. Hostýně. R č [, čí.
4. Roč. předpl. 70 b.

Nákladem J. Pelola v Praze. Finanční věda.
Od dr. K. T. Eheberga. Přeložil dr. J. E Salaba. Bi
bliotéky social. a polit. nauk sv X, seš. 3.—4. za
80 h. — Kritické knihovny sv. XXIII: Dostojevský a
Nietzache. Přednáška A. Smirnova. Přeložila H Bern
bardova-Franková. Za 50 h.

Velká vzorná česká kuchařka Úpravavšech
drabů pokrmů a nápojů. Dle nejlepších spisů a za
přispění osvědčených kuchařek opravila B. Jermá
řová. S četnými vyobrazeními. IIÍ. vydání, seš. 5. a
6. po 32 h. Nákladem [. L. Kobra v Praze.

Dějepis církve katolické pro školy mě
Šťamské sestavil a svým nákladem vydal Frant. Pe
lan, katecheta ve Žďaře-městě (Morava.) Kniha schrá
lena nejdůst. bisk, Konsistoří v Hradci Králové ze dne
80. června 1905 č. 6232. a nejdůet. brněnskou Konsi
stoří ze dne 18. května č. 2222. Cena výtiska v plátně
vázaného 84 hal., na 10 výtisků 1 zdarma Objednati
možno u aotora kniby.

Svatý Hostýn, dějiny a popis, 10 poh'ednic a
obrázek matky Boží Hostýnskédle mistra Hanuše
Schwaigra. Cena 60 haléřů. Malý kapesní formát,
velmi úbledná úprava. Dílko toto bude hlavně tari
stům a poutníkům velmi vítané. Za několik haléřů
dostane se jim 10 poblednic v ceně 1 K. — K tomu
text velmi poučný o 2 arších a obrázek, který možno
odloupnouti a vložiti do modlit. knížky. Při hromad
ných objednávkách značné výhody. Vydáno jest ná
kladem R. Prombergra v Olomouci.

VAVAV,VARVA,020 AKA ZAZ LNOŘKA

| Malbu
kostelů,

malby
dekorační,
facadní
a treskové

provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Alon ČDLOU,
dekorační maliř

(v Chrasti u Chrudimě.
|
j

=
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habalaěuéSulastníStminíJulaníBulaNa Rozpočty sestavují zdarma.
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Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní školu 8 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.

X

na

Ústav má krásnou polobu a vybovuje všem po
žadavkům.

Bag“ Školní rok počíná 15. zářím b. r. "M
Představená.

£ Jan Horák, *
i soukenník $

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- iCizo

Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. "uchovenstva svědčí o poctivé ob

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

Platí se měsíčně 42 K; za hudbu zvlášť.

X PDXEBI XPI XHPI X5PÍ X

v Rychnově nad Kněžnou

C nejnovějších druhů pravých

zemských.

sluze mého ryze křesťanského závodu za

zkoušku.

XGE XČP XCBIXCPI XGP X
643X663XG63|XI CSIX683X663|X|683X

| Založeno r. 1860.M
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
d>poračuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čis. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

sklad náčiní
bohoslaušebného

ze stříbra. bronzu a ji
ných kovů

vše ellně vohnizlacené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve Ibůtách. Oprava
znovnzlacení a atříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle u
«ašlou se již svěcené 8e stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázrati četnými pochvel
nými přípisy F T. zdkauníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravé kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií

i ářů, nádobek na av. oleje,

iamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciákálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co ugjvíce.

nejjemnější jakost, výtečná aroinu.Ká va = 5kg.
Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

Surová: "PE K |- M Pražená:
Bourbon, jemná . . 1%—| Perlová, jemná . . 18—
Jamaica, velejemná. 1250| Liberia, obrovská . 16—
Suemanic, zvl. chut. 13 .
Ouatemala, velejem 15-20 Směsi:
Zlatá Java, velejem. 14- Kavárenská, velej. 16:75
Portorico, spec. Piz. 16: Pařížská, specialita. 1776
Ceylon, výtečná . . 17 Pražská, výtečná —.1970
Menados,specialita. 17—| Čaj, jak příbal40,60,+0 h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Posuďte!Přímý dovoz a velkopražírna

Lehkou "8x
fe | čistěvlněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny
V, J. Špalek

v Hradoi Králové.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

G
TOVÁrnarr
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

% dříve závod na sužitkování ovoce, salošený | W
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $$

— nabísí —

koňak, olivovici, borovlčku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůúvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velm! levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,

Uznaný za nejvýboduější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal,pramenů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném a. Orl č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCÍ, Eliščina třids, 5.).

Tisíce uznávacích referenci a odporačení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sbojí
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.->



KXXXAKOKKAX
Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

s úplnou zárukoa, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě
ě

v Hradci Král., Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stále na skladě.

stupce)

PRAHA-I,

pod loubím) doporučuje se

Sice $ se železnými rámy,
těmi vsasením.

010 rada bezplatně,
m ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1836.

19

sí

OOOO0000000000
První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 8 hodin odpol.

gap*>Lázně vanové denně. ij
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

Veledůstojnému

Konviktské ul.,
otelné na kostel

pad

ky,

předměty znoru opravuje v

ky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

stavitele

doporučuje se

v obor len spadajících,

Skuherského pod pivovarem.,

EoEioEkoohooHoEobEoHEBoFleEioHoEobioEioEh-HoioEuEieioo+EoEioki

Nejdůst. bisk. kongistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéepravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nablédnatí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně,

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.

Hot-+okoboHFPEdokoHEtožejoEočložeRoHotčoEeEdekieiiHooEioiPdi-Hožřck

proti hotelu »Merknr« č. 303.

Josef
V PRAZE,

vm

Blkyata. dleslohukoatotProma

růsné předměty hodícíse sa dárky.

Renovacestarých oltdřů akostelních sařísení.

| Skvělé výsledky r. ma. KáLKÉ tobě
pl: dně, hostel, rheum., lsehlas,
Žensk. nemocech,
chudokrevnosti

Lesní park ©00.000m%j
XXI. sez. od 0/5.-20/0 1005.

Snížené ceny obdrží: důstojníci,vojenští.
úředníci, štábní úředníci a sluhové, zemští úředníci a
sluhové (« Čech, Moravy a Slezeka), důst. svět. kněžstvo
(z Čech, Moravy a Slezska), členstro spolku učitelů
(a Čech, Moravy a Slezska, všeobecného úřednického

spolku a spolku železničních úředníků ve Vídni.

Rybnič. koupele. Tennis. Hrab. ředitelství lázeňské,

voskové“

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové< zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry,
———— svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpé- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené B be
ránkem velikonočním,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání n sv.

zápalkový drát,
svíce obětní"if
©ve všechvelikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakoži veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřmování se stubami Řachovnímnejvětší spoct
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárná

v Mladé Boleslavi.

Filiální sklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.3.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas nákrčníky, "Be

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlučnéilnčné,

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, mkde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čis. 136. Velké náměstí | čís. 136.



Přadplatne na čtvrt roku 2 k so k
Číslo 30. > mapůl roku Sk — A

Obchodní smlouvy,
(14) Barcu Gautech může býti se svým

parlamentem spokojen; co chtěl, stalo se, co
necbtěl, má se státi. Karlovarská kura mu půjde
k dobo. Kde předcbůdce narážel, nový mini
sterský předseda proklouzl jako úhoř. Český
sněm, celní tarif, rekruti, Roveredo, opavské
pobočky, krátce vše — aspoň na teu čas —
v pořádkn. Staré přísloví: „čiví-li dvu totéž,
není to totéž“ i v tomto případu se osvědčilo.
Kórber sliboval a nic nedal, Gautech slibuje a
pic nedává ; první mosil ustoupiti. kdežto drabý
sedí pevně. My jsme si ani od učho ničeho
neslibovali, neboť nemůžeme zapomenouti, jak
se zachoval v době Badeuiových nařízení 4
podzimní zasedání, kdy tomu lavírování musí
býti konec, to ukáže. Jeho odpověď na dotaz
českého klubu byla také odpověď. V příčině
vnitřní češtiny předloží nrý na podzim říšské
radě vládní elaborát, ježto jinou cestou než
zákonodárnoo to nepůjde;jaký osud však potká
tento elaborát, patroo z toho, že ma Němci
slibují obstrakci, aniž by jej četli. V ohledu
české university neuf Gaatschb proti zřízení,
dříve však musí se prý Češi s Němci dohod
pouti o místě a poněvadž se Němci s námi
vikdy nedohodnou, ježto sa dohodnouti nechtějí,
nedojde k české universitě na Moravě, půjde-li
to touto cestou, nikdy. Co tedy z těch slibů
pro nás kouká? Když chtěla Němcům vyhověti,
znala vláda ještě cesta administrativní, dnes
se však vymlouvá na sněm. Zrovna jako Kór
ber. Tedy sliby a další vuřtlování, jak to po
jmenoval nebožtík Taafe.

Avšak my jsme nadepsali svůj dnešní
článek jinak a proto promluvme si o obchod
ních smlouvách, jež nzavírají mezi sebou Ra
kousko, Německo, Rusko, Italie, Belgie a Švý
cary a jež musí v tomto roce u nás parla
mentárně býti vyřízeny. I v těch wwělGautech
štěstí; věc není ještě skončena, ale první a
drahé čtení odbyto hladce, což je dobrým
znamením pro podzimek. Nebudou-li míti Ma
daři do té doby svůj parlament, vlastně par
lamentární vládu, budou obchodní smlouvy ve

FEUILLETON.
Z Pepánkovy domácnosti.I

Někdo slabé klepe. — Volno!
Vejde uřícený, zamazaný kluk, vlasů rozje

žených; rukávem si dodatečné ještě přetřel nos.
»Tadydle se nechá pan R. poroučet a po

sílá todle.<
Kluk se otočil a už byl v prachu.
A4, visitka od Pepánka, znám ty jeho hie

roglify. Rozevru: líc — »Josef a Pepinka R.« —
rub: »Přítelíčku! Čekám Té dnes jistě o sedmé
u nás. Zvu Tě na večeři.«

Myslím, že jsem zbledl, — jeho Pepinka už
vaří — sedl jsem si. Co mám počít. Ach, to zku
sím, to mi přijde ta večeře draho, ale jíti musím,
sice bych je urazil, a Pepánek je přece jen upří
mná duše; nerad bych jej zarmoutil, snad jako
svého přítele mne chce seznámiti se svou ženou,
chce se zas chlubiti svým štěstím, ale ta večeřel
— Setřel jsem si pot s čeia, — no, co platno,
zkusím to, obétuji se.

O sedmé jsem stál již v salónku Pepánkově.
»Ruku líbám, milostivá«, — aby véděla, že

mám moderní společenský takt; ukloním se, tiskna
malinkou ručku.

+Pěkně vítám, račte dáll«
+No, to je dost, že jdeš, pojď dále, vpadl

Pepánek a již mne vedl do pokoje, kde bylo pro
stříno. —

+Ták, odlož a posaď se.«
eProsím tě, co mne zveš k večeři, to víš a

znáš mne, že nechodím nikam do rodiny.«
»sJenom neodmlouvej; u mne jsi přece jako

doma; přece se ti musím pochluvit se svým hní
zdečkem, a abych Tě aval k obědu, to víš, že
nemám Času; to musím brzo do kanceláře,a tak

Vídni ozavřené platiti pro celou říši, protože
jsme s Ubry ještě na několik let hospodářsky
vyrovnání a protože súčastněné státy proti této
jednostranné smlouvě asi ničeho vatmítati ne
badou. V prvním čtení byli proti obchodním
sulouvám naši agrárníci, ale ti byli za sliby
získáni, Mladočeši jsou vlastně stravou vládní
a národní socialisté jsou bezmocní Italie 4
Německo již dříve (toto v února) suulouvy při
jaly a byl ten spěch zcela vysvětlitelný, ježto
nebýti války s Japonskem zcela jistě by nara
zily na odpor v Rasku a nebýti rakouskc
uherské rozháranosti narazily by i u nás. Jako
ve všem, znamenají i obchodní swloavy pro
Německo úspěch, a vysoký řád, jejž Bůlov za
ně dostal, uedostal nadarmo. Uspěch tento spo
čívá v nepatrném cle obilním, jež Něrnci potře
bají, beronce své obilí, jako stát hlavné prů
myslný, od nás a z Ruska. Amerika by nás
mohla obilím zasypati, ale poněvadž i s prů
myslovými výrobky si stačí a zákon Mac Kin
leyův k towu pracuje, aby si stačila, nemůže
dojíti k obchodní smlouvě s Německem; uěco
za něco — tot patrno. V Německu vyvolaly
smlouvy boj mezi velkoprůmyslníky, obchod
níky a mezi stranou agrární; uváží-li se, že
obchod německý, jemaž je otevřen celý t. zv.
bližší orient « dnes i Maroko, vyváží zu 11
miliard marek zboží, nemožno věru pochopiti
ten povyk proti zvýšení cel ua výrobky prů
myslné, jež musilo Německo povoliti, aby zí
skalo Rasko a Rakousko pro snížení cel plo
dinových. Celá tato věc je rázu více politického
než národohospodářského; německému císaři
jedná se o potlačení socialismu, jehož je úhlar
ním nepřítelem a proto pracoval vždy pro zla
cinění potravin, aby socialní demokracii vytrhl
nejostřejší její zbraň z rukou. Zřetelně to řekl
v úooru hr. Posadovsky, státuí německý se
kretář, když pravil, Německo že má velmi ra
dikální volební řád, následkem čehož žene se
vše do veřejného a politického života a proti
tomu že je nejlepší oporou zemědělství. Proto
se podporuje v Německa politika agrární, aby
se venkovskému lidu dobře vedlo, aby neutíkal
do měst a nerozmnožoval řady internacionály.

To podepisujeme a přejeme si, aby 86 po

jsem si myslil, že po večeři sit můžeme spíš trochu
popovídati. Sedni si.«

»Inu, máš to pěkné, útulné, jako v klícce.«
»To si myslím a v klícce hezounkéko ptáčka,

zde ti představuji svoji milostivou.«
Uklonil jsem se, »milostivou« jí říká, pomy

slil jsem si v duchu, Milostivá byla v kuchyňském
úboru s nádechem starostí na tváři, jakoby chy
stala pro čtyřicet osob. Pravda, slušelo jí to.

»Acb, jak jsme šťastni, viďte, milostivá« —
cukroval Pepánek — sto je moje zlatá Pipča,
slaďoučká,«

Povolil jsem si úplně kabát —cítil jsem
hrozné horko — ó proč jsem jen k těm zamilo
vaným bláznům lezl a k tomu mi nic hezkého,
sladkého, nechtělo napadnout, kde pak, v hlavě
se mi dělala tma a před očima kola.

»Krásné, opravdu krásné to tu máš, — ule,
ale já už mám hlad<, — nezpůsobně ze mne vyjelo.

»Hned je to na stole« a milostivá odhopko
vals do kuchyně.

eCo tomu říkáš, příleli ?«
»[nu, inu — máš to hezké, ale odpust —

jsem zvyklý mluvit s tebou jako s přítelem, pře
staň už s lím cukrováním.«

"Prosím Tě, popřej mi toho, vždyt víš, jak
jsem se těšíval.« .

»Proč si ještě »vykáte !«
»No to je přec teď v módě.<
sAch tak, já že u nás doma — —*
«To bejvávalo, ale teď to jest s»nóbl« —

svykati si.« Umlkl jsem.
Milostivá přinesla několik táců jídel a pří

krmů; to se ví, já jako host měl přednost; maje
blad, naložil jsem si — to je pravda — inu jako
u přítele a pustil jsem se s chutí do jídla. Chut
naslo mi, bylo to výborné. Jen co se dostanu ku
slovu, musím učiniti poklonu milostivé!

+Tak si berte, »mužinos, abyste neměl hlade,
pobízí milostivé svého Pepánka.

Inserty se počítají levně,
Obnova vychází v pálek v poledne. | Ročník XL

znalo i u nás a když již rolnictvu nemůžeme
pomoci cely proti Německu, přáli bychom mu,
aby došlo k potlačení militarismu, sufžení
aktivního vojska, presenční služby selských
synků, kteří v nedostatku zemědělských sil
jsou hlavní podporou selských usedlostí, kdežto
okusivše vojenského městského života, k ven
kovské práci chat ztrácejí a chytají se v městě
všeho, jen aby nemusili zpět k pluhu. Poněvadž
při smutných poměrech zdravotnictví v továr
nách tvoří tito syukové hlavní kontingent bra
necký, nastává nepřirozené proudění lida obého
pohlaví z venkova do měst a 3 drahými pra
covními silarvi oastává i zdražení bospodářských
výrobků. Je nejvyšší čas, aby vlídy zaujaly
pevné stanovisko proti nadprodukci městského
dělnictva a to cestou buď zákonodárnou neb
administrativní, ježto v řadách tohoto dělnictva
nastává ta nejpovážlivější konkurence, ono
musí býti napolovic touto soutěží. zničeno a
zničené upadnoati v nárač toho, kdo nejvíc
slibuje — sociální demokracie.

Co se nás v Rakousku týče, my jsme dě
lali v dřívějších letech osudnou chybu, když
jsme prodávali lacino surovinu (hlavně železo)
do Němec a kupovali vysoko vyclené stroje,
vyrobené z naší suroviny, nazpět. To se does
změnilo, že si dnes tak dalece sami stačíme,
ale německý kapitál napadá nás z jiné strany,
an staví v severních Čechách filiálky pro své
závody, čeho by si měla vláda v čas všimnouti,
ježto to neznamená nic jiného, než rozimnožo
vání cizího kapitálu z našich darů přírodních
a z naší, poměrně lacinější pracovní síly. Pro
naše rolnictvo obchodní Sswlcuvy Sice něco
znamenají, ale nepatrný tento úspěch zaplatili
jsme draho, když jsme otevřeli průchod ně
meckým průmyslovým výrobkům ua Balkán,
kde jsme až posud my byli hlavními dodavateli.

Co se způsobu jednání německého říšského
sněmu týče, ta se jevila nápadná bezohlednost
k naší říši. Někteří se tázali, obradila-li se
německá viáda proti rakouským vývozním
premiíim — ač my žádných prermií nemáme,
leč snad ua slad — jiní, je-li vyhlídka, že
německé hranice uzavřený bud-u rakouskému
dobytka, nebo proč sladový ječmen Jaciuěji se
(O

*Mužino« — co jest to? Čeština bohatne,
nový význam, uvažuji pro sebe.

»Ale já počkám, berte sama, milostivá žen
dulino,«

sŽendulíno« — nemohl jsem spolknouti sou
sto pro smích, — to se podívám doma do slov
níku, mají-li tam ty výrazy. Tahali se dlouho o
to jídlo, než se octlo na talíři a pak se ješté na
vzájem přikrmovali, — cítil jsem vedro. Vickrát
mne tady nikdo neuvidí, — takoví dva blázni.
»Chutná ti, chutná, příteli?« spustil na mne po
té šarvátce Pepánek.

„Výborně«, činím poklonu milostivé; spo
zoruji, že jste výbornou ku —*

»Ach tak, ještě vařit, ne, to nechci«, přejala
řeč milostivá, »to ona vaří nám naše Anče.:

Něco mne chytlo za krk a stisklo, — ne
mohl jsem dostat slova ze sebe.

"Co tě to napadá, příteli, přece nenechám
moji žendulínu vařit, viďte cukroušku ?«

»Ano, ano, teď se to v lepších domech ani
jinak nedělá« — honem jsem otáčel a sbíral po
stole drobečky, abych zakryl nevědomost, že už
teď mladé nevaří, -Ale milostivá dohlíží, ur
čuje, — rozkazuje«, koktal jsem; zdálo se mi, že
v tom jsem hůř a hůř; myslím, že jsem se za
červenal. Ještě bylo dobře, že Pepánek nabídl
mi doutník a já se schoval do hustého kotouče
dýmu.

Pepánek mne povodil po všech pokojích,
kde bylo sestaveno »věno« Pepuščino — nábytek
— miniaturní — jako pro loutky, obrazy, obrázky,
— sošky — vázičky — pohovčička — stoličky,
bál bych se na to sednout, aby se to nesesulo,

eVelmi krásné a módní« — jen abych něco
řekl.

»Moje žendulína je zamilována do secese,
viďte milostivá ženuško ?«

»Však jsem si to od matinky vymínila, —
že budu míti vše v secesi, — to jest teď módní



do Němec nevyváží? atd. Vůbec se v Němofcb
nejen v otázce „los von Rom“, ale i na poli
hospodářském jedná o nás, jako bychom byli
již jejich. A my oaproti tomu přijímáme hladce,
téměř bez debaty, jak to Němci chtějí. Proč?
— Protože máme jiné věci na starosti, než
prospěch národobospodářský; my 86 musírne
hádali, který národ má starší kultura, čí jazyk
více platí a komu náleží více politických práv.
Bůh to naprav!

Proletáři, plaťte na židovské re
volucionáře!

(8) Pozorahodné! Výkonný výbor česko
elovanské soc. demokracie vybízí soudruby,
aby podporovali svými příspěvky revolacio
páře v Rosku. V provolání mluví se o „šle
chetných ruských bratřích“, o „velikém boji
ruského národa“, který prý přestal si vážiti
života, pokud nemá svobody. Čteme svelikým
údivem, jak najednou klaní se pokrokovéma
ducha ruského lidu právě socialistický tisk,
který dříve mlovil s útrpností o těch obme
zených ruských možících. Ajta, beze škol,
bez vzdělání najednou jest ten lid osvícený,
sebevědomý, v dobývání svobody neohrožený|
Ursnísi to socialistický tisk přece jen velice
chytře naratičit. Socialisté vědí dobře, že pu
mové atentáty strojí hlavně židé, %emorální
vůdcové povstání jsou židé, že zvláště od an
glických židů docházejí na revolaci podpory
největší. Ti židé, kteří chtěli ovládoouti širou
Rus, kteří z mozolů roských možíků zbohatli,
osvědčili v kritických okamžicích Ruska vla
stenectví podivného rázu. Šikovně se o úloby
podělili. Veliká část jich z Ruska prchla, aby
vemusila snášeti svízele války, jiná část zů
stala v zemi, aby rozhazovala pobuřající letáky
a zákeřné pumy vrbala; a ti, kteří přece
s vojskem do boje tábli, šli rozšiřovat ve
vojsku revolučního ducha a prozrazovat plány
ruské armády Japoncům. To jsou ti šle
chetní ruští bratři“, kteří vedou právě boj
„ruského národa“. — Socialistické provolání
mluví o „pbestialitě a vzteklosti surového
carisimu, o hromadném barbarském vraždění“
Ale o tom se nezmiňuje, že to „barbarské
vraždění“ začínalo obyčejně židovskými pu
mami a revolvery, a že vojáci stříleli proti
davům obyčejně tehdy, když jim hrozilo ne
bezpečenství, že sami budou pobiti i s jiným,
zcela pokojným obyvatelstvem. Hezkou školu
si to ruské židovstvo vychovalo! Vyčítá se
zcela prolbaně socialistickým tiskem jesuitům,
že měli zásadu: „Účel posvěcuje prostředky“.
Ale v témže tisku velebí se zákeřuí vrahové,
oslavají se pamové atentáty. Socialistický tisk
nazývá barbarstvím, jestliže některý, řádným
soudem usvědčený vrah jest trestán na hrdle.
Ale — na druhé straně největší radost proje
vají, jestliže židovský zákeřník zprovodí ze
světa pumou ruského člověka beze všeho soudu,
z pouhé msty; chválí ty lidi, kteří se dělají
žalobníky a soudci zároveň.

Proletáři, plaťte na židovské revolucionáře!

(m
u radů, u hejtmanů mají také secesní nábytek, —
jest ale drabý«; a »ženunka« se podívala na Pe
pánka, který se blažené usmíval.

»Věř mi ale příteli«, lichotil se Pepánek,
»všecko mne to těší, — ale nejmilejší jest moje
milostivá Pepušenka«, — chtěl ji objímati, ale
vymkla se mu; přece se přede mnou upejpala.

Bavil mne ještě dloubo svými sladkými vý
razy a pozoroval jsem, že jest šťasten; přál jsem
mu toho v duši. Vrátili jsme se k pohárku sta
rého vína,

„A teď něco nového« prohodil Pepánek,
s=mám nové anekdotv=. Pepánek byl anekdotář,
bhádankař— luštič různých rebusův a koníčků;
to bvla jeho libůstka a koho dopadl, krmil jej
anekdotami,

»To zkusíme, myslil jsem si v duchu a
chlédl jsem se po klobouku; no to »ženuška« se
naposlouchá a — nasměje!

"Jest to modré a dává se to do knedlíků;
co je to1«

"Inu — co by to bylo, snad švestky«, od
povídám, jen co bych něco řekl.

"Co tě napadá, tu je voják, to je infante
rista; jen mu předlož knedlíky, hned se do nich
dá le Tak vykládal Pepánek vítězné s hlasitým
smíchem a hned pokračoval:

»Co je to, začíná to s ej« a má to každý
člověk ?«

eJazyk«.
»[ toto — jeden pár bote, smál se Pepánek

1 milostivá,
sA začíná to S ods a má to už méně lidí

Da svěléu,
»Dobré svědomí«.

- »Ba ne, dva pary bot, A začíná to s ste a
má lo teprv málo kdo«.

»Poslouchej Pepánku, řekneš-li tři páry bot,
tak ti nadám - to se podíváš a vůbec proc mne
tím otravuješ? Víš-li pak ty též jedno, tak řekni,
proč zabil Kain Abela'«

Jete velice ohudi, zmíráte hledy, klesáte pod
obtížnou prací; sám socialistický tisk vám to
každý den připomíná. Ale raději atrhněte svým
dětem skrovné sousto od úst a plafte na ži
dovské štváče| — Platiti na ně jest vaší po
vicností, sám socialistický výbor vám to pří
pomíná. Japonský lid má to 86 svým „blaho
bytem“ daleko hůř než lid ruský. Ale lid ja
ponský nesmí býti pobařován proti svému pa
novníkovi, ač musí přinášeti v oběť válce ne
snesitelné daně; angličtí židé totiž si toho
nepřejí. Jen ruská říše má pykati krvavou
lázní domácí války, poněvadž tam židovský
kapitalismns tolik vládnouti nemůže jako
v Anglii.

Když počala Avglie loupežnou válkouproti
africkým Borům, socialistický tisk v Anglii
nebouřil proti vyděračné válce, proti zbyteč
nému prolévání krve. Proč? Židovským douda
vatelům se při tom vedlo velmi dobře; vy
Švindlovali při dodávkách nepoctivými mani
pulacemi celé milliony. A hlavní věc: válka
se vedla hlavně na přání židovských kapita
listů, kteří již dávno toužili, aby do své moci
dostali místa, kde se dobývají diamantya zlato.
I náš socialistický tisk byl tehdy valné za
mlklý, ač se měl právě tebdy rázně ujímati
ntiskovaných. A teď najednou na komando ži
dovstva tak nadšená výzva k vůli raským ži
dům! Inu, socialisté a židé si rozumějí dobře
ve všech dílech světa.

Když byli nejnespravedlivějším způsobem
olonpeny francouzské řeholní společnosti o své
jmění i o svá práva, socialistický list k tomu
tleskal. Při „vyvlastňování“ pomáhali socialisté
zednářským zřízencům vášnivými randály. So
cialistický tisk štval soustavně franconzský lid
proti duchovenstva, aby odvrátil jeho pozor
nost od nepěkného zednářského špiclovství a
od vzrůstajícího židovského kapitalismu. Atak
se proti vlastním pokrevencům shlukovaly davy
— vyssávané hromadně pařížským židem Rot
schildem. Zdaž si při takovém pronásledování
vzali katolíci příklad z „pokrokových“ zákeř
níků, kteří odpovídají pumami? Nikoliv; ka
tolíci nechtěli osvědčovati lásku k vlasti pu
mami. A přece líčí socialistický tisk katolíky
jako násilníky, kdežto zákeřné vrahy nazývá
ubožáky a mučedníky; proletáři, plaťte na ži
dovské revolucionáře, jsou to lidé hodní! A
při tom znásilňojte k vůli pochvale zednářstva
katolíky|

Jednalo se v Čechách o odsousení zákeř
ného vraha židovského. Celý židovský a sociali
stický tisk v Rakousku vstal na jeho obranu,
jako by pověšení takového individaa bylo nej
větší urážkou spravedlnosti. Když však ruští
židá připravují svými zákeřnými přepady celé
tisíce lidí o život beze všebo řádného soudu,
to už je v pořádku. Ti Štváči zasluhují podpory
i od českých socialistů. A mezinárodní Israel
mne si při tom radostně ruce; má sice peněz
dost, aby sám štědře podporoval revoloční
hnutí. Ale bodou-li na to platiti svedení lidé
křesťanského původu, aspoň hodně ušotří. Ro
zeštvat umělým způsobem každý národ, oslabiti
jej válkou občanskou a spjati jej pak okovy

(O
Pepánek mlčel.
»Protože mu Abel vypravoval takové staré

anekdoty jako ty mně, víš, « teď už dost s ane
kdotami sice — sice jdu domůs«.

Malá pausa.
"Řekni mi a pochiub se radějie navazuji řeč

»cos dostal od milostivé ksvátku.« Pepáneki mi
lostivá spustili velehlučný smích|

"Chceš to vědět? tahací harmonikul«
»Což ty umíš hrát ns harmoniku?« divím se.
»] toto, to jsem si zalhal za svobodna své

milostivé, že hraju na harmoniku, — ona tomu
věřila a koupila mi ji.«

>To jsem se potrestala; ani nevíte, vždyť
on neumí na harmoniku ani sáhnout« — žalovala
milostivá — +A teď tu jeho muziku mám po
slouchat, celý dům se bouří a sousedé námhrozí
žalobou, jestli nepřestane; teda jsem ji uklidila
na půdu za komíne,

eNo mlčte, milostivá, já si ji vezmu do pole
a naučím se.«

«Kup milostivé fonograf, to jest tak něco
salonního a dá se to mile poslouchate, radím
Pepánkovi,

*Ach ano, mužino, fonograf, to bych si
přálc«, zatleskala ručkama milostivá! Pepánek byl
nadšen a byl by se ihned rozběhl pro fonograf,
*Poradím ti, příteli, dej do novin oznámení, že
vyměníš harmoniku za fonograf.«

»Výtečně«, zvolal Pepánek, »mám ještě někde
v kufru staré housle, na které jsem se učil jako
kluk, ty přidám k tomu, aby toho bylo víc.«

Milostiva se nemohla dočkat tonografu, nej
raději by jej měla už hned, jako malé dítě. Nej
sladšími tituly zahrnovala »mužinu« a Pepánek
vžendulínu«; cukrování počalo znovu.

Pro dnešek toho mám dost, ztratím se, —
«Pepušenka, mužina, ženunka« —

*Dobrou noc, příteli, ruku líbám milostivá.«

J. Jirsa,

židovského kapitalismo — toť ovšem plán ve
lice chytrácký. Na štěstí však již svedené davy
přicházejí v Rusku k rozamu.

Bestialita surového carismu! Ruský car
jest tolik surový a bojechtivý, že před něko
lika roky ponukl evropské mocnosti ku kon
ferenci míru; jest tolik krvežíznivý, že vše
možně hleděl odvrátiti přítomnou válku a že
se k boji ani řádně oepřipravil, jakkoli jiné
mocnosti zatím pokračovaly ve zbrojení na účet
poplatnictva až příliš horlivě. Jest tolik doby
vačný a pánovitý, že nni nevyužitkoval nesnází
Anglie ve válce Burské ku vpádu do týla an
glické državy v přední Indii. Bestialitu a su
rovost natno bledati zcela jinde.

Jaký zisk bude míti z toho sám ruský
národ, až nabude židovstvo v Rusko větších
práv? Badou z toho následovati nějaké soci
ální prospěchy vůbec? Podívejme se na země,
kde židé třímají hlavní moc. V Haliči a Uhrách
soustředěn jest zajisté obrovský peněžní ka
pitál. A co z tohoto kapitálu plyne pro dobro
lidn? Lid za praskrovný groš otročí na židov
ských pozemcích; vede se mu tak bídně, že
u vás v Rakousko Uhersku ze žádné země ne
stěhují se do Ameriky tak veliké davy zubo
ženého lidu jako z Uher a Haliče. Kapitál v ze
mích těch soostředěn jest výhradně v rukou
židovských; a tyto ruce odělují dělnému lidu
za pernou práci jen skrovné almužny; veliký
dil práce zaplatí prostě kořalkou. Tak ovšem
kapitál židovský stále stoupá, ale — na účet
pracovného lidu.

Všecky listy židovské nadšeně chválí ruské
revolucionáře, líčí je jako moderní světce a
mučedníky. Kolik však listů židovských v naší
říši ujme se ubobého, utlačovaného proletari
áta slovenského? To nejde, poněvadž Slováky
do zbědačelého stava přivádějí hlavně židé. Ti
jsou na Slovácka nejšikovnějšími průkopníky
maďarisace, ti vyssávají lid slovácký bez
ohledně, beze všeho milosrdenství. Proto kašdý
lehce se domyslí, proč židovské listy v naší
říši zapomínají rády na zbědovanost proleta
riáta tak blízkého, jehož strasti velmi dobře
znáti mohou,a proč raději se zastávají ruských
revolacionářů. Nechtějí kaziti výnosný kšeft
židovstva v Uhrách a chtějí podporovati ži
dovské revolucionáře v Rosku. Tak jim káže
chytrácká a sobecká politika. K židovskému
kapitalismu velice šetrný socialistický tisk také
jest velice zamlklý vzhledem k otiskovanéma
proletariátu slovenskémo; zato přímo vyzývá
soudruhy, aby platili z chudých kapes na ži
dovské revolucionáře v Basku.

Přítomným článkem ovšem nechtěli jsme
nikomu nespravedlivě ublížiti. Chtěli jsme
hlavně poukázati, co židovští organisovaní velko
kapitalisté pomocí svého tolik rozšířeného tisku
tropí a jak židovská žurnalistika 8e nachází
v dojemném přátelství s tiskem socialistickým.
U nás v Čechách hází se různými vtipy za
chudým židem — ranečkářem, který se za ně
kolik dvacetibaléřů od rána do večera 8 rancem
lopotí. Zato však málokdo si bedlivěji všimne,
co se provádí od zorganisovaného tisku, slon
žícího židovským peněžním baronům. Laciným
a nemístným vtipem dovedem) sice roztrpčiti,
ale tím žádnou důležitou otázka nerozlaštíme.
Potřebí zjednati si širší obzor a pracovati or
ganisovauě, úsiloé a vytrvale proti pravému
nebezpečenství všeho lidu křesťanského. Potřebí
odkrývati chytrácké praktiky žarnalistiky Boci
alistickóé a židovské a klásti neohrožený odpor
všemu jejímu nepoctivému štvaní.

Že potřebí v Rasku velikých oprav, to náš
list již dříve několikrát šíře vyložil. Konstituci
Rusko dostati musí; ale bade to konstitace
dle potřeb a přání samého raského lidu. Israel
diktovati Rasku nebude, jakou konstituci za
vésti má. Rusko jest posud dosti silno, aby se
zdarem čelilo náhončím placeným židovskými
velkokapitalisty, jimž o dobro Ruska nijak se
nejedná, kteří však mají na mysli výhradně
prospóchy vyzpavačů talmudu ve všech dílech
světa.

Volné listy.
(0 vůli lidské.)

(8) V minulém článku uvedli jsme my
šlenky prof. Mareše a jiných učenců, kteří
v podstatě o přírodním mechanismu tvrdí toto:
„mechanika nemůže oznati notného dění pří
rodního a nevylučoje řízení událostí působe
ním života nebo docha nebo jiného neznámého
činitele.“ ©Deterministé hlásají věčný pohyb
věčné hmoty. I v této příčině jsou zujímavy
vývody prof. Mareše, jenž praví: „Názor světa,
založený na ponětí nepřetržitého řetězu příčin
a účinnů dá ve uskotečuiti v představě ohra
ničeného a obmezeného, třebas i velmi uloži
tébo mechanismu, jehož běh byl by cyklický
a periodický, takže by se vždy vracel z+se
na stavu počátečnémn a stále se opakoval.
Je-li kužda příčina účinem a každý účin pří
činou, není žádná příčinu prvví a žádný účin



poslední. Takové dění nelze představit si v ne
konečné řadě, nýbrž jen v uzavřeném krahu.

čina prvoí, nemohlo žádné dění nikdy sačíti.
Jen v krahu není žádného počátku ani konce.
Představa cyklického a periodického běhu
světa, důsledek mechanistickéhonázoru, ob
sahojícího děje životní i neživotní, čiaf illa
gorním všechno knltarní a ethické snažení.
Věčný návrat dě+il Níetzacheho. Věčné ký
vadlo.“ K úvaze, že při takovém nátorn svě
tovém a životním dlužno ze slovníku vyškrt
nouti slovo „pokrok“, ještě se vrátíme. Pro
dnešek vyvrácení věčného pohybu a věčné
hmoty prof. Marešem doplníme důkazy, kterých
skytá křesťanská apologie. Podáváme ta u vý
tahu vývody Duilhé de Saint-Projetovy.

Bezvládnost hmoty jest základním a
nutným požadavkem věd fysických. Těleso
v klidu ge nalézající nemůže samo od sebe se
pohnouti; — těleso v pohybu jsoocí nemůže
samo sebou změniti pohyb svůj. Popírati dvojí
tento zákon bylo by by tolik, jako popirati
moderní vědu. A jest podivné počínání mate
rialistických uočeuců,kteří brzo popírají, brzo
až přemrštěně nadsazují zásadu o bezvládnosti
bmoty. Zmatenost tato ukazuje zejmóna učenec
Tyndall, jenž učí, že zu příznivých okolností
z bmotného děje může povstati činnost duševní
a jinde zase ohnivě obhajuje závěry Pasten
rovy, jenž dokázal, že z hmoty neživé život
(samovolné plození) povstati nemůže. Však
dále. Existenci hmoty nelze si mysliti jako
věčnou, čili notnou při pudetatě bezvládné,
odvislé, dělitelné atd. Tuto hmotu dlužno sobě
představiti buď v klida, buď v pohybu. Před
pokládáme-li bmotu v klidu, bade to klid u
stavičný, naprostá nepohnatelnost a neplodnost.
Tak toho žádá základní zákon mechanikyi zá
sada o bezvládnosti moty. Jeden jediný o
kamžik klidu značí ta klid věčný.

Přiblédněme nyní ke drahé části otázky,
ku pohybu věčnému. Však tu pravi hned uče
nec Du Bois Reymoud, „že pohyb nenáleží ku
podstatě hmoty a, předpokládáme-li pohyb
věčný, že dlužno jest se vzdáti naděje ua po
chopení jeho vznika“. Však i jinak pohyb
věčný, neskončený, bez pobybovatele, beze
všeho popudu zevnitřního jest nemyslitelný.
Nynější deterministi přijímají tento pohyb jako
mechanický. V tom případě však vesmír musil
by navždy zůstati takovým, jakým byl v prvém
okamžika, neboť ani jediná číslice hmotná ne
mobla sama od sebe pozměniti počátečného
pohybu svého, aniž směru toho pohybu, neboť,
jak bylo již podotčeno, dle základního zákona
mechanického o bezvládnosti hmoty, těleso
v pohybu se nalézající nemůže samo sebou
pohyb svůj změniti.

Z jiných stran a, což podivohodno jest,
také od deterministů slyšíme, že byl pohyb ve
emíru již spořádán; jest prý to ustavičný vý
vojaý postap, řízený týmiž silami, směry a zá
kony, jak se nám dnes jeví. Ale pak takového
pořádku nelze sobě mysliti bez pořadatele, ta
kových zákonů bez zákonodárce. Osoovatelé
věčného pohybu vývojového zapomněli na osud
non vadu svého tvrzení. Tento věčný pohyb a
vývoj ke zdokonalení, tento věčný rozvoj smě
řající k určitému cíli, musil by již od věčnosti
býti ukončen, poněvadě měl celou věčnost ke
svému ukončení. Jelikož však tento vývojový
pobyb posud trvá, nutno s naprostou jistotou
uzavírati, že není od věčnosti a že počal v ur
čitém čase.

Tyto myšlenky výtečného francouzského
apologety dokazají, jakých násilí dopouští se
přesvědčení a svědomí materialistických deter
ministů. Ale, jakkoli rozpory jejich jsou tak
veliké, přece bez únavy učelivými žáky deter
ministická paradoxa odzpěvojí se jako oby
čejná písnička. Pak ovšem není se proč diviti,
že notnost dění, podkládaná přírodě neošivené,
jako avrchovaná pravda přenáší se i v nitrné
děje bytostí živých a zejména v duševní život
člověka. Pochod tento usnadňuje se tím, že
bytosti živé považují se jen za hmotu, která
jest zvláštním způsobem uspořádána. A přece
jsou to nejpřednější učenci, kteří neznají od
mrtvé hmoty k bytosti živé žádného přechodu,
nýbrž tvrdí rozdíl zásadní. „Učený i neučený“,

raví Guatrefages, „nemůže neviděti v tom, co
jest, dva druby předmětův od sebe přesně se
lišících, totiž: těla neživá a bytosti organické.“
Všdyť učenci neshodli se posud ani v tom, co
život jest, vyznávajíce svoji malomocnost, když
jde o definici života. Shodují se pouze v tom,
že uznávají a rozlišují v přírodě těla neživá a
těla živá. Dobře pravil tedy matematik Poinsot:
„Každému, kdo by ode mne žádal výměru ži
vota, odpovím: „Víte něco o tom, o čem mlu
víte?“ Řekne-li: „Ne“, tedy odvětím: „Dobrá,
mlavme o děčem jiném.“ Čo tvrdí o počátku
života víra a věda? Víra dí, že svět a vše, co
v něm jest, učiněno jest od Boha. Prvá pří
čínu života tedy jest tatáž jako prvá příčina
všehomíra, jak již dokázáno bylo, když pro
mluveno bylo o bozvládnosti hmoty a jejím
pobybu a vývoji. Věda praví, že byly doby na

zemi, kdy nebylo života, že život kdysi povstal.
A protože prvotní organismy, nechuť byly jaké
koli, neměly předchůdců, kteří by je byli zplo
dili, ješto právě byly prvními bytostmi ústroj
nými, vysvítá, že utvořeny byly způsobem, jenž
nespadá v obor přírodních zákonů nyní plat
ných. A ježto vědecky dokázáno jest, že život
z hmoty povatati nemůže a ježto život jest
něco zásadně rozdílného od hmoty neživé, při
rozeně vyplývá, jak veliký blad jest v tom,
připisují-li se bytostem živým tytéž zákony,
tatáž nutnost dění jako tělům neživým. Jenom
tomuto přebmatu připočísti jest, že determi
nism zavlečen byl v živý organism a zejména
v duševní život člověka, jak to učinili okázale
ve svém vyznání páuové Futoras a Rohan,
kteří podlehli smechanistickému nároza, jenž
zuhrnoje bytosti neživé i živé v jedno u pod
kládá oběma tytéž zákony nutného dění. V té
příčině praví prof. Mareš o učenci Hertzovi:
„To jest pamětihodné: klasik mechaniky ob
mezaje platnost zákonů mechaniky ua obor po
hybů neživotních, vylačuje výslovně děje ži
votní, připouštěje, že v těch mohou platiti
zcela jiné zákony.“ Nato dovolává se prof.
Mareš Driesche, jenž určitě dokázal, že v dě
jích životních jest jen jim vlastuí zákoaitost
a že nejzřejmějším důkazem životní svézá
konnosti (autonomie) jest lidské jednání. Dle
Driesche vše, co jest v jednání logického a
úmyslného, nemůže míti jen fysiko-chemický
základ Z toho tedy s dostatek jest patrno, ja
kého jest rázu přesvědčenost a jistota pánů
Rohana a Fatura. Slovem, vědecký základ je
jich vývodů jest chybný a tedy i jejich pozo
rování a zkušenosti 0 nutnosti lidské vůle jsou
v nejpřísnějším slova smyslu úplně nesprávny,
o čemž ještě podrobněji promlavime. (Pokr.)

Obrana.

(3) Pokroková bouře protl katoli
ckému vzdělavacímunústava neustává.
Ať dělá kutolík cokoliv, vždycky se na něho
hůl najde. Nadává se katolíkům zpátečníků,
ale kdykoli chtějí skotkem vzdělanost podpo
rovati, házejí se jim klacky pod nohy. „Kleri
kál“ nesmí býti vzdělaný, musí se udržeti
v nevědomosti, aby měli pokrokovci vítanou
příležitost k výpadům proti katolickému
„tmářství.“ Ještě listy nám nepřátelské nevědí,
jakou výslednici vykazovati bade vzdělavací
činnost katolického dívčího gymnasia na Král.
Vinohradech a již dělají poplach, jako by celá
Praha hořela. Jak by také né! Vždyť vášnivý
odpor proti všema katolickéma jeví se při
příležitostech i méně důležitých. Na příklad
„Osvěta lidu“ varovala své stoupence před
návštěvami poučných přednášek, které u nás
časem koná cestovatel dp. Svojsík. Zkrátka
DPklerikál“ nesmí veřejnost poučovati ani o
svých zeměpisných a národopisných zkušeno
stech, jichž nabyl v jiných dílech světa. Hned
by tím „pokrok uvědomělých lidí“ utrpél.
Naše „vlastenecké“ listy zavírají násilně oči
před činností, jakou na úkor české národnosti
vyvíjejí germanisající židé pražští. Za to vidí
obrovské neštěstí národa v tom, budou-li žá
kyně Vinohradského gymnasia přítomny při
náboženských úkonech katolických. „Vlastene
cké“ listy, které tak vášnivě do připravovaného
ústavu bijí, loyalně mlčely k požidovštění Vi
nohradské radnice, ač dobře vědí, že židé na
oné radnici zasedající nejsou muži, kteří by
naše národní snahy podporovali. Ale možná
dost, že Vinohradský žid více snášelivosti je
viti bude ku katolickému gymnasiu, pro něho
úplně cizímu, než pokrevní náš krajan — „po
krokář,“

„Národní listy“ mlaví o ústava jako o
„obyčejné živnosti“. Nechceme zde mloviti o
znamenitých živnostech, jaké mladočeští předáci
měli a mají z mandátů a lepších ještě sinekur.
Ale i kdybychom přisvědčili k „ošlechtilému“
výrazu „živnost“, masili bychom „Nár. listy“
pokárati z veliké, strannické nedůslednosti Dle
programa svobodomyslné strany, jejíž orgánem
„Nár. listy“ jsou, má se dovoliti svoboda vše
likému zřizování „živoostí“. Proč tedy ten
strannický boj „Nár. listů“ proti katolickému
podníka? Či nemá míti katolík právo, aby se
vzdělával tím způsobem, který se mu Jíbí nej
lépe? Židovské školy mají pokoj, katolický
ústav jest však šŠlehán,dříve než vešel v život,
V Čáslavi již delší dobu existuje evangelický
reform. učitelský ústav, který adchovává beze
všech překážek české veřejnosti konfessionelní
učitele pro evaugelické školy. Proti tomu ústava
ani „Nár. listy“, ani jiné „svobodomyslné“ a
„pokrokové“ žurnály nepsaly, ačkoli jsou cho
vanci přidržováni k pobožnostem a vůbeck pl
nění náboženských povinností svého vyznání.
Nikdo neříká, že by tato náboženská výchova
byla národa zhoubná. Evangelíci postlají do
spělejší děti na německé evaogelioké ústavy do
Drážďan a do Berlína, a odoikud se neozve
pokárání. Evaogel. časopisy „Has“ a „Hlasy

ze Siona“ důrazně se přimlouvají za rozmono
žení evaogelických konfessionelních Škol — a
žurnály nám odporné k těmto snahám přá
telsky mlčí. Jen katolík má platiti ve vlastní
domácnosti před vlastním národem za vyvrnele,
jemuž se mají dáti okovy; jea katolíka má
býti odnímána svoboda sebeurčení. Pochopujete,
ánové, jak obnovujete kalvíuskou iokvisici?

Učí se snad děti v židovských školách pokro
kovějšímu náboženství než v katolických, že
měříte loktem dvojím? Sluší připomenouti, že
náš dobrácký konservativní tisk, pokud nenese
na svém štítě značku zřejmě katolickou, ke
všem nespravedinostem | našich nepřatel —
hezky mlčí. Řádění protikatolického tisku mělo
by konečné zbarcovati všecky ospalé katolíky
k ráznému hájení nezadajué vlastní svobody.

(3)Příčina „pokrokového“ pokřiku.
Proč se „pokrokové“ listy tolik bojí katolic
kého gymnasia? Tak veliký počet těchto listů
dlouhou řadu let náš národ „uvědomuje“, to
lika hanami a nepravdami pokálel katolickou
církev — a přece se tolik bojí dosad „kleri
kální“ nákazy. To je tak; učitelské síly v jep
tišských ústavech místo radikálních a „pokro
kových“ frází vedou chovanky ke skatečné
vzdělanosti, dovedou něčemu naučit. Mluví-li
se v prohlášení podepsaném některými pro
fessory, že se jeptišské ústavy odříkají vědomě
vědy jako zla, pronáší se ta vědomá lež. Libe
rální ústavy ve Francii nedovedly obstáti v sou
těži 8 řeholními ústavy; proto i odpůrci církve
naší dávali četně své dětí na vychování do
ústavů řeholních. Jelikož liberální závodění na
poli vědy 8 řeholuími ústavy 8e uezdařílo, po
mobli si odpůrci církve — násilím. Podobně
mají znamenitou pověst „klerikální“ ústavy
v Belgii, Německai v Rakousku. Na př. pen
sionát v Chradimi má tak znamenité jméno,
že často ani není možno přijati všecky cho
vanky. V ústavě vedou se dívky k učení a po
řádku, maturity dopadají s výsledkem nej
stkvělejším. — A tak se „osvícené“ panstvo
právem bojí — vědecké soutěže. Všecky po
krokové strany mají ukratný strach před —
hrstkoujeptišek|

Politický přehled,
| panská sněmovna říšské rady skončila

14. t. m. své letní zasedání schválivší dříve
obchodní a celní su:lovu s Německem, úvěry
na alpské dráhy a řadu drobnějších předloh.

V Uhrách se poměry nelepší, ba zhoršují;
agituje se dále. Již v 26 atolicích a mnohých
městech odpírají daně a rekraty. Ve všech
stolicích bude zřízen zvláštní. výbor, jenž by
řídil boj oposičnaí. Hr. Apponyi prohlásil, že
za žádnou cenu nesmí se upustiti od požadavku
maďarského velení a maďarské služební řeči
ve vojsku. Boj potrvá snad rok, dvě léta, ale
musí vésti k výsledka. Maďaři se spolébají, že
jim ve všem bude povoleno. A dle všeho vynutí
sí Maďaři maďarské velení, ale tu pak jisto,
že se v zemích českých nikdo inocně neozve,
aby i to velící němčina zmizela.

O Rasku rozšiřují se nyní ty nejdobro
drožnější pověstí. Z vyšších úředníků bylo ne
dávno mnoho zatčeno a ve vojsku objevují se
časté případy neposlašnosti a vzpoury. Popravy
neposlušných a revolucionářů na denním po
řádku. Vše prý nakaženo hlízou revoluční.
Tak se hlásá zvláštěv tisku Rasku nepřátelském.
Ovšem revoluční strana bouří dále, ač se car
všemožně snaží, aby lidu vyhověl. Ovšem ži
dovským revolucionářům jde o to, aby všecky
opravy zmařili aneb aspoň oddálili. Na dráze
varšavsko-vídeňské budou příště polština i
ruština vedle sebe služební řeči.

Na bojišti mandžarském zatím ticho, ani
Rasové ani Japonci nejsou si jisti vítězstvím
v nové bitvě, proto obě strany čekají na mír.
Místo hr. Maravéva jmenován plnomocníkem
Raska při nastávajícím jednání o mír ministr
Witte. Japonci zatím zmocňají se celého ostrova
Sachalína a prý už i Vladivostok obklíčili,
čím ovšem by naděje na mír nebyla valnou.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení na kněžství konalndp.biskup

Dr. Josef Doubrava v kathedrálním chrámu sv.
Ducha minulou neděli. K posvátným obřadům při
hlíželi rodiče, sourozenci « jiní přátelé a známí
pp. novosvěcenců, mezi nimiž poutali pozornost
pestrým slovenským krojem slovácké matičky a
tatíčkové až od Uh. Hradiště na Moravě.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 17. července usneseno: Policii se
uloží, by se bedlivě řídila předpisy c. k. okr. hejt
manství obledné jízdy automobilů a motoczklů mě
stem. — Na uávrh p. dra. O. Klampara zřídí se
v případě potřeby v měst. chorobinci místnost pro
marastické chorobníky se stálou ošotřovatelkou. —
Za zatčení nebezpečného zloděje Aloise Lázaičky vy



sloví se strážníka Aloisa Jettmarovi pochvalné u
snání. — Všem hrobnfkům patronátních hřbitovů dá
se důtklivé připomenutí, aby bez povolení a výkazu
o saplacení poplatků za postavení pomníků a zřízení
obrub na hřbitovech hrobu novykazovali a nekopali.
— Žádost okr. výbora zde o zprávu, soublasí-li obec
sdejší se zřízením místa obecního lékaře v Novém
Hradci Král., postoupí se měst. zastupitel. k vyjádření.
— P. Lacinovi, řed. div. společ, propůjčí se skladiště

ro inventář v domku u divadla. — Některým milé

Řařkám nařídí se, aby do 8 dnů nádoby své přede
pranými štítky opatřiti daly. — Požitek z nadace

založ. parkmistrem P. K C>llinem pro pilnébo a mravného žáka obecné školy chlapecké na školu střední
přestapojícího vyplatí ss St Hraškovi, šáku V. třídy
obecn. školy chlap. — Policii se uloží, aby přísně
bděln nad zachováváním nedělního klidu v obchodech.
— Schválen byl návrh požárního odbora, aby podána
byla zemskému výbora žádost o subrenci k zakon
pení posunovacího řebříku. — Návrh téhož odboru,
aby z obledů bezpečnostních voda celou noc tekla,
postoupí se vodáren-kému odboru. — Tech kanceláři
předložený projekt spojení Střebešské cesty a okresní
silnicí postoapí se technické komissi. — Tech. kance
láři se uloží, aby veškeré apravovací práce při pře
dlažbě města zadávala akordem. — Žádost Václava
Čejky z Plotišt za povolení k rozvášení uhlí po městě
postoupí se živnostenskému odbora k vyjádření.

Pohřeb ředitele V/Stélnmanma konal
se v neděli odpoledne za hojbé účasti ze všech krabů
hradeckého i okolního občanstva na hřbitov Pouchovský,
Zastoupeny tu byly všecky úřady o Školy i sám njdp.
biskup Dr. Jos. Doubrava posle:ní poctu zesnolému
prokázal. Také v bojném počta účastnili se pobřbu
studující gymnasijní a z realky. Této poslední pocty
věra si zvěčnělý zasloužil, vždyť za Iďletého pobytn
avého v úřadě ředitele gymnas. požíval všeobecné
lásky a úcty mezi stodentatvem, u sboru professor
ského i mezi občanstvem. A literární činnost jeho -—

bylť zvlášť dobrým znatelem literatary řecké — po
výšila jej rovnéž na zaaloužilého pracovníka. Čest
budiž jeho památcel ,

Osvětě lid na ubohé „vtipy“ zatím odpo
vídáme, že se při své polemice nemusíme nijak utíkati
k jalovému alovíčkářetví a nepoctivým Jšem, jak ona
činí, „Osvěta lidu“ zná výborně choti a tužby avých
čtenářů, jež si avojí zvláštní metbodou „pokrokově“
vychovala. VÍ, žs její stoupenci ve strannické zauja
tosti již předem odmítnou čísti odpověď strany napa
dené ©A této obolnosti využívá roztomilá tiskovina
způsobem vskatku rafinovsným. Jednou lže: To a to
Obnova psala. — A když dokážeme, že jsme napsali
opak, zrepetaje korážně wvoji lež podrabé a někdy i

třetí. Dle libosti uvedeme doklady. — Nyní píše, že
Kongregačnídámy„jsou pevně přesvědčeny“, že
v Hradci husitů nebylo. Ty uvozovky mají pro „Oavěla
lida“ svůj význam; čtenář totiž se bude domnívati,
že jsou ta tři slova citována z kteréhosi prohlášení
kongregačních dam aneb) z Obnovy; odloží „Osvětu
1.“ se smíchem, jak jsou ti „klerikálové“ hloupí, že
nu Hradecké hasity vůbec nevěří; toť se rozumí, že
po odpovědi Obnovy pátrati nebude. Šikovný přepad
„pokrokový“, že? Ale máme naději, že wi naší po
snámky aspoň některý vychovanec „Osvěty L.“ po
všimne a dle toho svůj úsudek o „pokrokových no
vinách“ zařídí. „Osvěto lidu“, házet kolem sebo různé
„dauchaplnosti“, jest věc daleko pohodlnější, než trochu
prostudovat správnou historii; jenže 80 při tom může
přiboditi ten malér, že pokrokový pán pokládá Lži
ogia za cennou historickou práci. Takový malér přece

jen méně osvícenému katolíkovi se nepřihodil. Myslí-li
však Hradečtí husité, že jest Hradec jejich, a že json
zde katolíci pouzí přižívníci, nechť jen toto město ra
dikálně přemění. Ať jde jeden okazale ke zpovědi,
drabý nechť ve emyslu Hasově nařídí strážníkům, aby
nedbalé křesťany do kostela sháněli ; třetí může peáti
některému italskému biskupovi prosba, aby zaslal po
avěcený olej křtěncův a k poslednímu pomázání, jako
husité činili; čtvrtý nechť sežene několik husitských
akademiků, by prosili italského biskupa o posvěcení
na kněžství; a nechť jim řekne, že po příkladě středo
věkých huvitekých kandidátů mohou se přetvafovat a
vyznati před biskapem katolickou víru. Pátý nechť
brzy sežene deputuci, která by šla do Říma žádat,
aby věrné křesťanykališné, příslušné do Hradce, přijal
do církve katolické, jak to busité několikrát ačinili.
Šestý může jíti s deputací ku kočšetvu, aby podávalo
Svátost pod obojí každému, i malým nemluvňatům;
vědyt busité přímo vášnivě žádali, aby se i nemlny
atům hned po křtu Svátost podávala. Pomo
hou-li při tom zdatně úřady, hned ae zsleskne celý
Hradec v záři Rokycanova kalicha. Měli jeme veliké
pokušení rozděliti úlohy na odborníky, ale ponecháme
toto dělení práce svobodnému rozhodnatí jeunotlivců.
Příště si povíme ještě něco — dle Tomka (a tedy
nikoliv na překonání Tomka).

Šťastní jabilamti. Dojemný byl sjezd še
divých pánů dne 19. t. m. v Grandhotelu. Od jejich
maturitní zkoušky vykonané v Hradci Králové aply
nula maličkost — celé půlstoletí. Někdo děkoje Bohu,
že aspoň přečkal Abrahamoviny vůbec; pánové však
před padesáti lety vetapovali do věku mužného. A
sešlo se jich devět — na takový vysoký věk jistě

et dostatečný. Byli to pánové: Vincenc Kleprlík,
jek. vikář a děkan v Rychnově, dr. Emanuel Krůtsner,

advokát v Praze, dr. Zdenko Ostodal, notář v Pracha
ticích, Alois Palouš, borní hejtman na odpoč. v Praze,
Vincenc Praský, rada krajskéhosouda na odp.v Prase,
dr. Václav Reichert, rada magistr. na odp. v Praze,
František Rysnor, Vápenský farář na odp., dr. Fran
tišek Srdínko, advokát v HradciKrál., GustavMalát,
notář v Broumově. Omlavili se: Hugo Jiroušek, kněz
na odp. v Laži, Aatonín Trauč, dvorní rada v mini
sterstvu obchodu na odpoč. ve Štýrsku. Shledání bylo
velice dojemné ; bývalé spolužáky víže dosud mladistvá
vzájemná láska. Pánovéna svůj věk vyblížejí statně,
tak že mohou míti naději, že se v plném počtu ještě
jiady shledají. Za semřelé profossory a s lužáky
sloužil mši av. vdp. V. Kleprlík. Pan řiditel Klampar,
jemuž obyčejně při prázdninových ejemdech králové
radeckých abitarientů vybrašeno bývá čestné místo

jako bývslému zasloužilému řiditeli, tentokrát ovšem
echůzi předsedati nemohl. To jiš nebyli jeho dáci, ale
pánové, jichž věk jen nepatrná se liší od věku jeho.
Ctibodným jubilantům, kteří se ve středu pohroužili
s obzvláštní vřelostí do vzpomínek na dávno sašlé
časy a jichž srdce zdařilým sjesdem znamenitě po
okřálo, přejeme upřímně dlouhá léta.

Ustavující schůze místního odboru
spolku ma potírání tuberkulesy konalase
v pátek 14. července v sasedací síni okresního zastu
pitelstva v Hradci Králové. Pan starosta Dr. Ulrich,
předseda přípravného výboru, zabájil schůzí, uvítav
přítomného ndp. biskupa Dra Jos. Doubrava, jenž jest
prvým čestným členem zemského spolku a prvým za
kládejícím členem místního odboru, a udělil slovo p.
jednateli Dra Baťkovi, jenž nastínil stručnými črtami
dosavádní činnost komitóta a úkol spolku. Mrazivým
dojmem působila správa, že snaby spolku došly ma
lébo porozumění nejen ve středních, ale i v intelli
gontních vratvách městského obecenstvu, jak dokazají
skrovné (61) přiblášky za členy. Dle pokladnízprávy,
přednesené p. Collinem, vládne spolekčistým jměním
1811 K. Při debatě o podaných zprávách bylo uvažo
váno o stavbě dělnických domků nákladem zemským
a bylo sděleno, že vila zesnulého prof. Dra Alberta
v Žamberku byla ukoapena zemským spolkem, aby
v ní bylo zřízeno sanatorium pro taberkulosní sirotky
až do stáří 18 let. Do předsednictva byli zvoleni pp:
Dr. Batěk předsedou, Dr. Plánička místopředsedou,
Dr. Zippe I a Dr. Šádka II. jednatelem, Collino po
kladníkem. Pro okres hradecký byli do výbora povo
láni pp.: místodrž. rada Steinfeld, okresní starosta
Srdínko, starosta Dr. U rich, okr. fgsik Kracík, Dr
Royl, Huňáček, Hájek a Herynk. Pro okres nechanický
byli do výbora zvoleni pp.: starosta Rašín, lékárník
Brouček, radní Morávek, katecheta Dostál, učitelé Ba
jer a Francek. Nově ustavený spolek zaslouží nejúčin
nější podpora obecenstva, neboť není hnedle tak hu
menního spolku, jenž by se protitaberkalosníma spolku
vyrovnal. Nesmíme apoléhati ani na vládu, protože
boj proti taberkalose nespočívá jen v nějaké státní
subvenci, nýbrž v individuelní práci, jiě mohou pro
váděti jen spolky občanů samých, nesmíme řevnivě
apatřovati v novém podniku soupeře stávajících jiš
mnohých spolků, protože taková výmlava by znemož
ňovala vůbec pokrok a natils by nás, abychom setrvali
ve etrnulém okruhu starých řádů. Proveďme raději
revisi některých přežilých společků a věnujme novému
spolku plné sympatie.

Jmenování. Skutečnýučitel náboženstvína
státní reálce v Hradci Králové Dobroslav Orel jme
nován byl professorem na české státní reálce v Praze
v Holešovicích- Bubnech. — Snplující učitel náboženství
na České atátní realce v Praze v HolešovicíchBabnech
dr. Václav Pavlík jmenován byl skutečným učitelem
náboženství na státní reálce v Hradci Králové.

Sjezd abituriontů gymnasia « roku
1885 konal se v Hradci Králové počátkem tohoto
týdne za dosti četné účasti 22 kollegů a nabyl slav
nostníbo rázu tím, že zavítal k němu až ze vzdálené
Roudnice p. šk. rada Josef Černý, bývalý třídní pro
fessor abitarientů. Schůzka přátelské a společný ban
kot, jejž poctili též návštěvou pp. professoři Budecias
a Svoboda, konaly se ve dvoraně „Adalbertina“.
Srdečná přátelská zábava oživovala vzpomínky na
uplyoulá studentská léta a obnovovala kollegialní
přátelské styky, které ani délka 20 let ani různé ná
zory divotní a politické nedovedly zpřetrhati. S po
vděkem přijaty písemné projevypp. prof. Kačeryi
Švejcara a některých kollegů, kteří nemohonce se
aúčastniti, poslali aspoň přiměřenou omlava. Z 53
tehdejších abiturientů jest 16 kněží, 1%lékařů, 7 uči
telů, 6 úředníků, 4 právníci, 4 jsou nezvěstoi, 2 ze
mřeli a ostatní volili praktické povolání. Druhý den
po měi av. v gymnasijním kostele podniknnta zároveň
s jubilujícími abiturienty z r. 1880 procházka městem
s zdařilý sjezd byl ukončen slibem, že příští ajezdy
budou se konati již po kašdém pátém roce. Ke konci
referátu nutno tlamočiti spokojenost ú astníků sjezdu
ned vzornou výpravou banketu panem hotelierem
Bařtipánem.

Umělecký vlzms. Před svátkem sv. Jana
Nep. pamatovali odjakživa ctitelé světcoví na ozdobu
jeho socb na Malém i Svatojanském náměstí v Hradci
Králové. Různou nepobodou znešvařená socha zvláště
na Malém náměstí vyžaduje každoročně aspoň očištění.
Když si toho nevšímali páni na patřičných místech, kdo
sl přisvojají zvlášť někteří oměleckého vkusu na fůry,
chápali se opravy prostší lidé a dávali suchu natřít
městským lampářem, který tak vlastné z ochoty činíval;
našli se i dobrodinci, kteří na popud některých členů
katol. jednoty dali sochu jednou natříti p. vatěračem
Petrem. Věru ve snaze, aby se lechterá věc aspoň
v čistotě stkvěla, jeví se rovnéř umělecký vkus. Ale
letos před sv. Janem Nep. sebnali kteřísi pání z rad
pice lampaře, natírajícího zmíněnou sochu; prý 8e
tak nikdy nedělo a pak že se barvami sneňvařuje
omělecká ta socha, Očekáváno tedy, že se sv. Jan
zastkví v obnoveném oměleckém rouše a to nákladem
města nebo fondu, jenž vlastně má býti při kašdé
veřejné soše, auebo že aspoň Oni přecítlivělí páni
lampáře sebnavší socha dle svého aměleckého vyosu
upraví. Ale kde pak! Sv. Jan jest v nedokončené ú
pravě dosud. Napřed stkví 83 šedým šatem, vzada jak
uhel černý. Toť věru zvláštní vkos! Jen třeba socha
tuto ještě do musea zdejšího a oa věčnou pamět na
ni vyrýti jména těch, jimě se při barvení sochy té
umělecký vku: pobouřil.

Psi nesmí volně pobíhati v sadech.
Přes mnohé výstraby leckterý jednotlivec sepnatoší si
na nově zřízených sadech na Žižkově náměstí, nadtož
psk i psi s necitelnými lidmi v pustošení sadů po
máhají. Proto městská rada udejší nařídila policii,
aby jí oznámena byla kašdá osoba v parku škodu
působící a pak aby ta psi vodění byli pouze ua pro+
vásku. X

Příprava ma volbu do komisse pro
všeobocnou daň výdělkovem. Vzbledem

k osstévající volbě 8C volitelů do komisse pro vše
obecaou daň výdělkovou, která dne 28. t. m. konati
se má, vyzývají se zástupcové všech živnostenských
společenstev ku předběžné ocbůzí sa účelem jmeno
vání těchto volitelů, kteří pro celý královéhradecký
okres voliti s9 mají. Schůze konati se bude dne 23.
července t. r. dopol. o 9. bod. v zasedací síni měst
skóho zastupitelstva v Hradci Králové.

Sjezd abituriomtů c. k. gymnasia
v Hradel Králové = r. 1890 podvacítipěti
letech konal se ve dnech 17. a 18. července v Adal
bertinu. Ku přátelské schůzi dostavilo se 23 kollegů.
Jeou to pp: Václav Bartoš, ferář v Zdechovicích, Josef
Černý, úředník dráhy v Náchodě, Josef Dítě, farář
v Lanžově, JUDr. H. Gednidiger, advokát v Hradci
Král, Frant. Háše, mlynář v Litomyšli,Jar. Horák,
farář v Jásené, Josef Jelen, farář v Biirowalda, Václav
Komínek, c. k gymn. professor ve Strážnici, Karel
Kracík, majitel koncesse pro obstarávání koncertů atd.
v Josefově, Jaline Kumpošt. lékárník ve Vamberku,

osef Mach, c. k. gymu. pr.fessor v Králové Doby,Alois Němeček,majitel hlav. skladu c. k. tabákav Jo
vefově, Frant. Nyklíček, lékárník v Praze, Stan. Pa
vlíček, c. k. notář v Semilech, JUDr. Boh. Pecka, c.
k. okresní hejtman v Nové Pace, MUDr. Ara. Pekař,
obvodní lékař v Černilově, Jan Rameš, farář v Obni
šanoch, JUDr. Fr. Roček, advokát a zam. poslanec
v Prase, Bedřich Řozníček, droguista v Kolfuč, Frant.
Šimáček, c. k. professor ve Vys. Mýtě, MUDr. Josef
Tichý, c. k. okr. fysik v Tratnově, Jan Veverka, c.
k. professor paedagogia v Hradci Králové a Václav
Woisbaner, učitel v Nepasicích. Sešli se a potěšili
v bratrské lásce, sdělili sobě navzájem zkušenosti ši
votní a obnovili ai vzpomínky na dťastná léta ztrá«
vená ve studiích gymnasijních. Všecky zvláště blažila
přítomnost bývalého ředitele Jana Klumpara. milova
ného třídního učitele vládního rady Jana Úsrveuky,
bývalých učitelů c. k. školních radů Vojtěcha Radecia
a Josefa Černého. Na zemřelé nčitele a spolužáky pa
matováno mší sv., která dne 18. července o 8. hod.
sloužena v chrámu Mariánekém,

Volby do komise pre všoob. daň
výdělkovom. V Nechanicích volí voliči III. třídy
v kanceláři berníbo úřado 24. července od 10—12 hod.
dop. jednoho volitele, voliči IV. tě. volí 26. července
od 9—1 hod. odp. 26 volitelů. V Hradci Král. v ber
ním referátu volí voliči III tř. 37, července od 9—12
hod. dop. 4 volitele, voliči IV. tř. 28. července od 9
do 1 hod. odp. volí 86 volitelů. — II. Volby členůa jich
náhradníků do komisí konají se v Hradci Král. v kan
celáři berního r-ferátu pro III. tř. 11. srpna od 9 hod.
do 13 hod. dop; volí se 3%členové a 2 nábradníci.
Čtvrtá třída volí 10. srpna od 9—13 hod. dop. 4 členy
a 4 náhradníky. Za volitele voleni býti mobou pouze
příslušníci dotčeného sbora volebního (okresního). Vo
Jiti se můše pouze úředními hlasovacími Jístky. Volbn
říditi bude c. k berní p Václav Draslar Kašdý oprá
vněný volič, případně jebo legitimovaný sástapce ohse
buď odevzdati blasovací lístek a volební legitimací
osobně, aneb řádně podepsaný hlasovací lístek j s vo
lební legitimací poštou (včas, by zásilka během volby
doračena býti mohls) na adresu volebního komisaře
frankovaně zaslati. Nefrankované aneb nedostatečně
frankované zásilky přijímány nebudou.

Osobní. Poštovníoficiál p. Jos. Hlínav Hradci
Králové vstoapil na odpočinek. — Iošenýr p. Václav
Krapař, rodem ze Žebuně v Čechách, podrobil se dne
12. t. m. s úspěchem drahé státní skoušce z odboru
technické chemie,

Na e. k. ústavu ku vadělání učitelů
v Hradei Králové bude zápis do 1. ročníku
dne 18. září od 8.—11. a od 2—6. hod. Zkouška
přijímací začne o 8. hodině ranní dne 14. září 1905.
Kdo přijati býti chtějí do I. ročníku, vykáší se po
aledním vysvědčením školním, listem křestním, svěd
čícím o dokonaném 15. roce a vysvědčením o tělesné
způsobilosti od lékaře úředního. Mimo to nechť pře
dloží práce z kreslení a krasopisa vlastní rakou
provedené. Žádosti za dispens od povinného stáří, ří
sené k c. k. zemské školní radě v Praze, přijímá ři
diteletví ústavu do 5. srpna t. r.

C. k. odborná škola proumělecké
zámečnictví v Hrad i Králové. Účelemú
stavu tohoto jest odchování dorostu umělecko-sámeč
nického. Cíle tohoto domáhá ae škola vyučováním
theoretickým a praktickým cvičením v dílnách učeb
ných. Jakýsi přechod mezi předměty theoretickými a
cvičením praktickým tvoří vyučování ve zdobení kovů,
jako na př.taašírování, barvení kovů, leptání, cise
lování. adou vyučování praktického jest obezná
mení žáka se všemi oněmi způsoby práce, jiché zá
mečníkovi vůbec jest třeba, nechať se již obírá zá
mečaictvím strojním, stavebním nebo aměleckým. Po
opuštění ústevu mošno přičinlivého šáka užití jako
dovedného pomocaíka umělecko-zámečnického. Pod
mínkamí přijetí do ústava jsou: plynulý 14. rok,
odbytá škola měšťanská nebo několi ročníků střední
školy, zvláště dobrá známky z mravů, kreslení, mě
Hictví a počtů, pak předložení výkresů i měřických
rysů z posledního roku. Přihlášky těmito doklady,
křestním listem a posledním vysvědčením školním do
plošné mohou se státi již průběhem prázdnin. Rs
meslného předradělání žáka sesice nevyžaduje, avšak
žáci, kteří jiš aspoň 2 roky v učení byli a pokračo

vací školu « dobrým prospěchemodbrn mají při adílení stipendií přednost. Zápis šáků koná80 16. a 16.
září; mimořádní žáci přijímají se jen tehdá, stačí -lí
místo. Školné platí toliko cisosemci. Boční zápisné
činí 6 K, potřeby pro theoretické vyučování a oděv
pro dfinu asi 20 K. Po dobře odbytém tříletí obdrží
řádný žák vysvědčení zralosti, ktoréš jej opravňuje
k nastoupení s provozování živnosti zámečnické.
V právě aplynalém roce dostalo se dákům stipendif
s r oslkem 3690 K. Všech žáků bylo 52, z nichů
1 Bulhar, 1 Chorvát a ostatní Čechové. Náboženství
katolického bylo 49 žáků, % evangelíci a 1 pravo

vný.
7 Památní dnové v červenci. Dne17.

r. 1718 papež Plus VI. potvrdil volbu 13tébo biskupa
králováhradeckého, Jana Ondřeje Kaiera rytíře s Kaisrů.



— Due 18. r. 1769 počato se základy kostela na
Novém Hradci Král. — Dne 19. r. 1792 byl kostel
+ Kaklenéch okraden. — Dne 30 r. 1858 srušení
pevnosti královéhradecké povoleno.— Dne 21, r. 1482
veliká povodeň způsobila nesmírné škody. Mavho lo
cosův u Hradce, to na nělidé se sokorami, a kordy a
oštěpy šli. Lososův bylo prý takové množství, de
jeden pro drahého hnouti se nemobl, tak že i Labe
se vylóvalo. — Dne 22. r. 1850 Národní garda zro
Šena a sbraň odv dena do c. k zbrojnice. - Dne 33.
r. 1607 připomínají se „hamry“ a Hradce Králové.—
Doe 34. r. 1660) ukončení třicetileté války oslaveno

v Hradci Králové přansssím na Bošberk, ješ vedl arciděkon Sráém. — (Dne 35. r. 3596 obeo Hradec vad
Lab. konpila dva dvory dosovoí ve Věkoších za 6000

kop. ne 27. r. 1468 král Jiří byl v Hradci Krá
lově“ — Dne 28. r. 3626 král Ferdinand II. potvrdil
městu Hradci Králové všecky privileje (24 listin). —
Dne 329 r 1788 zrušen úřad císařského rychtáře
v Hradvi Králové, — Dne 30. r. 1686 66 domů na
p: dloubích požárem zničeno. — Dne 81. r. 1780 Jan
Leopold rytíř Hay jmenován biskupem královéhra.
deckým. V. P

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové zaslala nám právě půlletní billanci za Čas
od 1. ledna do 30. Června 1905, která vykazoje čistý
zisk v obnosa K 4160-36. Číslice tato nejlépe doka
zaje, jak tentu mladý ústav dobře proupívá. Účet roz
vážný vykosoje: a) aktiva: botovost pokladní koran
6076-88, půjčky K 67.120'89, přebytky K 27272, tisko
pisy K 1864-12, záloby K 1128"12, inventář K 2761-34,
úroky « půjček nedoplacené K 30-62, úroky z ree

skontupřeplacené K 15684, zásoby K 150, různé pohledávky K 3+6. b) passiva: členské podíly K 28.146 —,
vklady K 83.817*08, reeskont K 16.203-—. nezapla
cené škály poplatkové K 7-03, úroky £ půjček pře
placené K 614 04, čistý zisk K 418036, celkem tudíš
K 79.006'68. Záraka přes K 86.000 —.

Z Malšovie. Pan c. k. okresní škol. inepek
tor prof. Jan Danovský daroval zdejší škole větší
počet knih pro žákovskou bibliotéko.

Úuartí. V Koklenách zemřels 19. t. m. v mla
distvém věku 19 let slečna Emilie Rychlíkové, neteř
vadp. vikáře Frant. Bychlíko. Pohřeb bude ae konati
© neděli odpol. na hřbitově Kuklenském.

Trapná scéna při koncertě v Par
dublcieh. Již celou řadu let šilo občanetvo par
dubské v přátelských, klidných stycích s důstojnictvem
zdejší vojenské posádky a jiš dávno nevyskytlo se
scela nic, co by tento vzájemný bomanní poměr bylo
nějak zhatilo. Leč minulou neděli byla vyvolána dvčme
zdejšími bolanskými poračíky taková trapná scéna,
ješ by mohla lehko pardubské, národně ovědomělé
občanstvo přivósti vzceleopáčný poměr vůči sdejšímu
důstojnictvu. Na tento den totiž koncertovala vojen

nostech hotelu „Střebský“. Pěkné počasí přilákalo
nošetví bostů a mezi nimi také několik důstojníků
s jednoročuích dobrovolaíků. Po 10. hodině unavení
hudebníci ochabovali značně ve svých produkcích,
coš přimělo jednoho pána, že učinil mezi hosty ve
prospěch kapely vedlejší sbírku, aby tempo hudební
trochu pobídi. Sbírka vynesla kolem 20 K. Za to
ochotní hudebníci ibned zahráli dle chuti obecenstva
směs £ národních českých písní. To ale bodlo tak
hrosně p. lajtnanta Bártu do jeho germánské duše,
še vyskočil na budební podium a zakázal něco po
dobného dále bráti Hadba bned přestala, ule nyní
sa to začalo hráti ranu lajtnantoví přítomné obecen
stvo tek, že z tobo povetala vřava a padlo i několik
ostrých výrazů. K tomu přidal ae soudrah Bártův
lajtnant Giltner a počal nejprv německy, pak česky
vytýkati občanetvu nedůstojné chování. To však
vřavu neuklidnilo, naopak ještě více roznítilo.
Důstojníci, necítíce ae snad dosti bezpečnými, poru
čili přivolati na pomoc z kasáren patrolu, která
v počtu asi 20 mužů obklíčila a zavřela hotel. Masela
ovšem hned také ale sakročiti místní policie 8 poli
cejním radou p. Liebichom v čele. Protože však dů
stojníci se zdráhali přese všecko mírné domlouvání
patrolu odvolati, obrátila ae policie do domu místního
plukovníka, a sč bylo už po půlnoci, vstal plukovník
a spola s podplukovafkem vešel do hotelu, aby vše
sám osobně vyšetřil. Patrola poslána zpět do kasáren,
důstojníci odvedeni do svých bytů a přítomní dobro
volníci uzavření přes noo v kasárnách. Rozumíse, že
výjev ten vzbudil po Pardabících proti zmíněným dů
stojníkům oprávněné rozhořčení; na místech přoluě
ných zavedeno přísné vyšetřování.

Z Kostelce m. ©. Ze schůze obecníhoza
atupitelstva 16. července 1906. Konečně přijat 16 hlasy
z 31 návrh Nace a společníků a koupeno spáleniště
mlýna sa 67.803 K bez luk a polí, jež od mlýna bě
hem půl roku zmizely a peníze za ně snad též. Obec
nemá žádné školy chlapecké, žádné opatrovny, žádné
nemocnice, ústavů to pro lid na výsosaťpotřebných.
A proč je obec nevystaví? Páni z radnice kříčí: Ne
máme peněz, copak nevíte, že obec má dlah 600.000
korun? Ano, ano, páni, a kdo pak je za těch 18 roků
nadělal? Nebyli jste to právě vy? Než dobře! Je
dlah, musí se četřiti 1! Proč pak tedy ten dluh děláte
větší, a kupuje spáleniště mlýna, pro obec úplně ne
potřebné, ješ by si musel nechati Hájek is kořalnoa,
poněvadě při licitaci přestoupil stanovy apořitelny i
s Hlaváčkem, Dvořákem a Nucem? Tady se nž ne
musí šetřiti? Ta uš můše obec konpiti na dluh ně
kolik ohořelých zdí a malou sílu vodní za 68.000 K,
sakrváceti se nutnými stavbami na spáleništi a při
vésti se do dluhů sahajících až k milionů korun? To
uš je dovoleno podříditi prospěch obce jednotlivci
nebo několika, kteří jsou dobřezazobáni? A podříditi
prospěch obce na prospěch všech poplatníků nebo 90

prooent jich, to už není dovoleno? Při debatě ooupi byli žádání staroatliví (?) otcové města, by
přece poněkad odhalili plány, polali rospočty, určili
fiblišně aspoň, co chtí se spáleništěm prováděti,

jeký ašitek z toho bade pro obec? Tomu se smali
a křičí: „Toho netřeba, to uvidíte, až to budeme
míti, my si s tím budemevěděti rady atd.“ | Viděli
jete, moudří občané, aby člověk šetrný, rozumný ku
povel věo, aaiš by věděl napřed, co s ní počne a

co £ ní bude míti ? Noviděli dosud? Nuge tu rarita
viděti je v Kostelci v osobách Františka Bise, Dro
řáka, bostinského, Hýbla, Karla Padriána, rovisora,
Koukola, ševce, Netíka, Práška, honce, Peke, bratra
sokola Malého, Kratochvíla, Sejkory, fezofka, Holínky
uzenáře a starého Dolany, pekaře, kteří na tak osví
cenou odpověď s odpovídajícími o překot zvedají race
e kupují epálenistě, nedbajíce obce, jen když se ra
daje, na všechny strany děkuje, usmívá Hájek a spo
lečníci. Jeou to mužové, kteří si jsou vědomi, proč
byli zvoleni s proč mejí zasedatí ve výbora?? —
Nedivno pak, že je Hájek zavedl hned po schůzi
k svému bratra do „secose“, vo které bylo pití s ho
dování až do večera. Podivno, že v tatéš dobu k ve
selým pánům do „secesse“dostavil ae p. Jošt F., cí
sařo-královský berní a státoí komissař městské spo
řitelny v Kostelci n. O. Neboť v době, kdy ledacos
o řísení spořitelny proskakuje, přítomnost taková by
mobla míti dosti důlešitý význam. Ustatně i o tom
so už mluví v městě příliš mnoho. Pan Píšta by mobl
snad také něco pověděti|

Ze staré Chrmdimě. Svéhočasu sešli se
v kostele chradímském následající funkcionáři : Pelikán
slouši) mši sv., Sysel a Ježek mu příslahovali, Ko
courek byl kostelníkem, Zajíček ministroval, Beránek
hrál na varhany a Vydrová zpívala.

Umělecká výstava v Láuních Běle
hradě ve školní budově otevřena jest od 28. čer
vence do 20. erpna. Výstavy této súčastňoje se přes
60 umělců, kteří vystavují přes 400 děl růsných
druhů. V době výstavy konány budou populární
přednášky o umění výtvarném, každou neděli a svátek
odpol. výklady vystavených děl uměleckých. Čelná
cenná díla umělecká sskoopena pro výstavní loterii.
Výstava přístupna bade denně od 8—12 a od 2—6
hod. za vstopné 40 h. Čistý výtěžek věnuje se museu
místnímu.

fSnisona slatinných lázní Velichov
ských jest v plném rozkvětu. Výsledky zdejších
lázní slatinných i krásná krajina vábí čím dále více
stálých hostí i výletníků. V měsíci červencí byl na
Velichovkách mimo koacerty vojenské koncert anglické
virtuosky na bousle Mrs. Eillen Witohel-O' Moore,
v neděli pak dne 30. aspořádá sde koncert České pě
vecké kvartetto. Začátek v 5 hod. odp., vatupné 1 K.

Do Rychnova m. X. Děkujíce za Vaši
zprávu, ubezpečujeme Vás, že o bídných zdravotních
poměrech v továrnách hejtmanství Rychnovského ne
psal nějaký škodolibý nepřítel Všeodborového sdružení.
Nás jen velice těší, še v Rychnově samém jsou to
várny ve stavu vzorném, a že zde není příčiny k stíž
nostem, což tímto veřejně konstatojeme. Leč Rychnov
sám není ještě celým hejtmanstvím; jinde jest totiš
hůře. Nechť se porolaní orgánové roshlédnon kousek
dál od Rychnova!

Odbornou výstavu krajinskou pofádá I český spolek pro svelebu včelařatví, zahrad
nictví a chovu hospodářského zvířectva ve dnech 28.
až 340.září a 1. října t. r. v Chrudimi. Výstavní vý
bor sve již nyní všecky přátele jmenovaných odvětví
k hojnému obeslání. Veškeré dotazy výstavy Se tý
kající zodpoví ochotně předsednictvo spolku. Bližší
správy jakož i programy výstavy rozeslány badou co
nejdříve.

Sloratnýpočases a spisovatelčeskývadp. Jose ma, děkan ve Dvoře Králové
n. L., olaviti bode dne 25. t. m. své 4Oleté kněžské
jubileum, Celý život a působnost jeho blaboce zasa
bují v život veřejný a pro záslohy veřejné budiž vě
nována jema tato čestná vzpomtaka. Již Ottův Slovník
Naučný vypisuje veluzáslužnou činnost jubilárovu,
kteronž 8 dodatky tuto podáváme: Josef Beran aa
rodil se dne 17. února r. 1841 v Nové Pace, studia
Gyonasijní vykonal v Hradci Králové, rovněž i theo
logická. Po svém vysvěcení na kněze poslán byl do
svého rodiště za katecheta a kooperatora, Zde sbro
mažďoval kolem sebe nešťastné hlucboněmé dítky, jež
tehdy byly zvlášté bez povšimnatí, ujímal 80 i do
spělých blachooěmých. Saaha a působení mladého ka
plana nezůstaly bez povšimnatí úřadů církevních i
státních. R. 1871 na návrh biskupské koasistoře
Královébradecké dostalo se mu od c. k. ministerstva
kultu a vyučování zvláštní subvence a zároveň i místa
učitelského na pražském ústavu pro blachoněmé „k vy
ovičení 8e v nance“; přirozené schopnosti takto vy
Školeny a utvrzeny. Touha po důkladném vzdělání
v obora tomto avedla jabilára jako vychovatele do
domu Jana 8. Skrejšovského, nebot takto více času
dostalo se mu k pokračování na cestě počaté. Zde
seznámil se a Fr. L. Riegrem a jinými opřímnými
Čechy — mysl mladistvá vzplála láskou k vlasti i
národv. Táž snaha uvedla jej i na zámecké kaplanatví
hr. Jana Tbun-Hohensteina v Cholticích. Když zvěč
nělý biskup Josef Jan Hais zakládal „Radolfinum“,
ústav diecése Královébradecké pro vychování blucho
němých, byl jemu Beran rádcem a stal se jsko in
tellektaelní zakladatel jeho i prvním jebo řiditelem
r. 1881. A nyní byl ve avém živlu. Není možno vy
psati tu všechnu jeho záslužnou Činnost: byl ústavu
svému vším. — Mimo tuto činoost přispíval záby jako
spisovatel rozmanitými články do Časopisů pedago
gických („Školníx“, „Posel z Badče“, „Beseda Uči
telská“), pak do „Světozora“, „České Thalie“ a do
listů politických („Pokrok“, „Čech“, „Moravská Or
liee“) pssl stati úvodní a fenilletony. R. 1870 vydal
„Českou mluvoici pro vyšší třídy obecné školy“
(v Praze), která pak vydána několikráte a r. 1872
uveřejnil po důkladném studiu „Paměti města Nové
Paky“. R. 1873 založil a redigoval delší dobu „Novoa
knihovnu mládeže“ a sám do ní napssl řadu spisů. —
V Ottově „Laciné bibliotéce pro mládež“ oveřejnil
„Nejzajímavější báje a pověsti starověké“ pro mládež
dospělejší. Z dalších jeho spisů uvádíme: „Cesta do
šaláře“, obraz ze života (r. 1879), „Jak Albrecht
£ Valdštýna dosáhl bohatství“ („Světozor“ r. 1876),

nO vzdělání bluchoněmých“ („Osvěta“ r, 1878),
„Vroací vsdechy“ a „Seraf“, modlitební knihy pro
mládež; „O činnosti J. Dobravia v ohledu uárodo
hospodářekém“ („Pražeké hospod. noviny“ r. 1882);
„První čítanka pro hluchoněmé“ (r. 1886). — Kromě
tobo byl spolopracovníkem „Encyklop. Paedagogické“
Riegrova „Slovníku Naočného“ a j. R. 1889 počal
vydávati obrázkový Časopis pro mládež v Hradci Rrá
lové. — Bylo by potřebí delšího článku k vytčení
všech čelných záslub jabilárových. — Když roku 1889
stal se farářem na Pouchově, jmenován byl inspek
torem „Rudolfina“ a zastával čestný úřad ten, vý
učaje i tehdy na bísk, semináři a pedagogiu, až roku
1895 přesídlil jsko děkan do Králové Dvora. Zde
stal se záby i bisk. vikářem střídnictví jaroměřského.
Ve Dvoře Králové jest duší vší bumanní, charitativní,
a můžeme říci voškeré blahodárné činnosti. Jeho zá
sloboa stkví se chrám děkenský vo skvostném a omění
odpovídajícím rouše, zanedbávaná dříve „věž rukopisa
Kralodvorského“ proměněna jeho přičiněním v útalnon
kapli Božího hrobu, děkanství dovodaě obnoveno —
Kolik nošťastoých došlo jeho prací štěstí, spořádaného
rodinného živote! — Činnost tichá v okresní školof

radě, v městském zastopitelstvo proto tak vydatná,
že spočívá na základech budovaných v letech mládí
v obcování s prvními šlecbetnými muži národa Čes
kého. — „Ottův Slovník Nwačný“ končí stať o vdp.
Jos. Beranovi slovy: „Jako ředitel ústavu (pro bluchu=
němé) a učitel má Berau jméno zvačné“ a k toma
dodáváme: I jako věrný syn národa, lidumil, otec
svých svěřenců vyniká vdp. Beran nad vrstevufky,
„Žij blaze, tichý genie, Bůh žehnej ušlechtilým suabám
Tvým, láska Tvých provází Tě, odměň Bůh nejlépe
záslužný celý život Tvůj“ — Toho přejí ctitelé
oslavenci ke dni slavnému|

Sjezd přátel církevní hudby konati
ve bude příští měsíc 7, 8. a 9, srpna v Hompolci.

Se sjezdem tímto,pořádaným diecésní cyrillekou jednotou za spolaúčinkování literátského sboru bumpo
leokého,spojeny jsou cyrillské exercicie, k nimž každý
přítel lidového i choralního zpěvu upřímně jest zván.
Obědy po 1 K, noclehy bezplatné. Na zakončení výlet
do kláštera Želivského. Přiblášky přijímá děkanský
úřad v Hampolci.

Na c. k. státní průmyslové škole
v Pardubicích ukončen byl školní rok dne 16.
července t. r., v kterýžto den byla rozdávána žákům
vysvědčení. Ze 103 zapsaných žáků na škole mi
strovské (v oddělení stavitelekém 44, v oddělení stroj
nickém 69) setrvelo do konce roka 97. Vysvědčení
s vyznamenáním obdrželo 20 žáků, vysvědčení třídy
první 71 žáků, vysvědčení třídy drahé a třetí 2 a 1
žáku byla povolena oprava. Tři žáci zůstali pro nemoc
petříděni. Od placení školného a poplatků na dílny
osvobozeno v zimním běhu 94dáků, v letním 94. —
50 žáků požívalo stipendií v obnosu 5711.04 K. —
Na škole pokračovací, jejíž třetí třídy (pro řemesla
stavební a strojnická) jsou s c. k. státní školou spo
jeny, zapsáno bylo 41 žáků, a to: v oddělení pro
živnosti stavební 15, v oddělení pro živnosti stroj
nické 26. Z těch cíle vyačovacího dosáhlo 39 žáků.
— V II. korsu pro další vzdělání učitelů kreslení na
průmyslových školách pokračovacích, který trval Jetos
výminečně k vůli nastalým svátkům velikonočním od
26. dabne do 15. července t. r., bylo 16 účastníků.
Z těch bylo 10 uznáno za velmi způsobilé a 6 za
způsobilé k vyučování odbornému kreslení a rýsování
pro řemesla stavební, strojnická, umělá a drobná na
průmyslových školách pokračovacích. 14 účastníků
obdrželo podpory státní a někteří i stipendia obchod
ních komors jinýchkorporach—Zápiežákůna školu
mistrovskou pro čkol, rok 1905—1906 se koná od 15,
srpna do 15. září. Ředitelství zašle každému ochotně
na požádání návěští, kde jest podrobně udáno vše, co
se týká podmínek přijetí. Školní rok se začíná dne 1.
října t. r. — Do třetích tříd školy pokračovací zapi
suje se od 10. do 30. září. K zápisu je nutno dosta
vití se osobně do ředitelny a předložiti vysvědčení
z II. třídy všeobecné pokračovací školy průmyslové
v Pardabicích.

Z Míčova u Bomova. V neděli dne 16.
t. m. konal v obci naší hospodářskou přednáška p.
Er. Pargbart, inapektor zemědělské rady, za bojného
účastenství hospodátů i hospodyněk z místa i celého
okolí. Jest přáním nás všech, aby p. inspektor co
nejdříve opět zajímavým způsobem svým nás poučil
a pobavil.

Dvůr Králové v září pokroku. Pan
Srozil ve své přednášce s 6. t. m. hovořil, že má býti
církev chudá, oddělená úplně od státu, majetek cír
kevní má býti v race státní. — Hezky by to pan
Svozil reformoval| Tak může mlaviti jen člověk,který
z církorní historie našeho národa sotva abecedu zná,
Po válce husitské byla církev kališná oloupena ha
mižšným panstvem skoro o všechno. A ví pan Svozil
jské následky ta chudoba kališné církve přinesla?
Ožebračený kněz husitský stal se hmotně naprosto
závislým na rozmařilémpanatvaa jiných patronátních
vrchnostech. Pro kas chleba, pro skrovnou almužna
musil se ubožák klaněti nadutým aurovcům; šlechta
knězs poblavkovala, sázela do vězení, předpiaovala
jim, co a jak mají kázati, dobrým nařízením kališné
konsistoře jen ee vysmívala Ožebračený kněz, nemaje
zastání nikde, hleděl si zajistiti skrovné divobytí pato
lízaletvím, krajní úslužností a enášením nejhorších
kopanců; nechtěl-li trpěti, byl vyhnán s fary. Ovšem
že takový bezcitný panský chomout málokterý cha
rakterní člověk chtél si na šíji vložiti. A tak se mu
sils církov kališná spokojovati, chtěl-li býti jejím
knězem aepoň takový člověk, který sotva kale psáti
uměl, ať až byl mravů jakýchkoli. A tak přijímáni
sa kněse ševci, krejčí, kováři a jiní řemeslníci, kteří
ve svém obora nemnoho prospívali; přijímání i zlo
činci tresta uprchlí. Jest to velikou ostudou církve
husitské, če bylo v Německa přísloví: „Kterýko i člo
věk dozrál v Německu na šibenici, v Čechách může
býti dobře kněsem.“ Sám Lutber v jednom listě k Pra



šanům na to přísloví upozornil. A poněvadě almužny
vrchnosti byly příliš skrovné, přivydělával si kněz
tím, že si zřídil na faře šenk, dělal boty, nebo šil
kabáty. O mravní pokleslusti kněžstva takového po
dává soudní jednání konsistoře kališné tak hrozné
příklady, až vlasy vatávají. Však toké kněz srovnáván
s lidmi nejzpustlejšími, v krčmě nechtěli vedle něho
slušnější lidé sedětí Komu se zdají tyto naše po
známky příliš podivnými, tomu odpovídáme: Takové
věcí pan Svozil a jeho spojenci lidu nepovědí. Ale
čtěte si soudní protokoly kališné konsistoře, vydané
od Dra Borového, Wintrův „Život církevní“ a od pro
testanta Denisa sepsaný „Konec samostatnosti české“ ;
tam se toho dovíte ještě mnohem více. Zkrátka —
církev se stala chudou a nešlo to. Majetek její zabrala
šlechta, která měla v státé našem blavní moc — a
přece byly horší zlořády než za Husa. A při tom
všem pan Svozil nevidí ei do úst. Chce, aby byla
oddělena církev od státu, sale— majetek její má býti
v race státníl! To by bylo pěkné oddělení! Až by
s jměním Ústřední Matice nebo s jměním spolků 20
kolských stát mohl dělati, co by chtěl, ochromil by
naprosto činnost a rozvoj takových sdružení: stal by so
zde hlavním faktorem. — Pan Svozil také řekl, že pří
lišným uctíváním Panny Marie vracíme se do doby po
haneké; prý Bůh musí (l) poslouchati Panny Marie. Pane
Svozile, zde jste mlnvil jako bývalý sluha církve ne
upřímuě, proti vlastnímu lepšímu poznání. Jako bý
valý katecheta jistě víte, že žádný článek víry nepo
vyšuje Pannu Marii nad Boba; v žádné katolické vě
rouce jate čísti nemohl, že masí Bůh Panny Marie
poslouchati. Pravíte, že přílišným uctíváním Rodičky
Boží vracíme 8e do doby pobanské, což jest zřejmá
nepravda. V době pohaneké byla žena hotovon otro
kyní. Leč právě ctění Panny Marie jest nám důkazem,
že křesťanství pozvédalo ženu z prachu otroctví. Byla li
ctěna Panna Maria jako nejkrásnější květ na stromu
člověčenstva, počala se přikládati větší cena i upolu
sestrám Panny Marie — tedy ženám jiným. Spílá se
katolické církvi, jako by ženám nepřála; hubuje se
v táboře i„pokrokových“, že katolická církev povyšuje
muže nad ženu a že táž církev ženu zotročaje. Ale
když naše církev dokazuje, že právě jedna žena vy
nikla svými ctnostmi, svojí vznešenou daší nad ve
škero pokolení lideké a že jí tedy přísluší obecná úcta,
bobají páni „pokrokoví“ znova. Skutečně těžko si vy
světliti, jak v přednášce o Husovi mohl pan Svozil
tolik oduuzovati úctu Mariánskou. Či cbtěl snad takto
kárati Husa samého? luu nechtěl, ale poněvadž snad
sám neví, jak Hus o úctě Mariánské soudil, vyklouzla
mu slova tolik nemistná. V tomto listě nejednou byla
uvedena nadšená slova, jimiž Hua Pannu Marii velebí.
Kdo aspoň trocha spisy Husovy zná, ten ví, že Hnus
byl nejoddanějším ctitelem Panny Marie. A pan Svo
zil? Řečnil k větší cti a slává Hasu, ale při tom ne
obratně útočil proti Husovým zásadám. Pan Svozil
hned na počátku avé řeči vybízel, aby si každý od
nesl Husa v srdci svém do domusvého; jinak prý by
platila o něm alova Písma: „Lid tento ctí mne ústy,
ale jeho srdce daleko jest ode mne.“ Pane Svozile,
nemyslíte, že byste takové napomenutí potřeboval sám?
Ctil jete v našem městě mistra Husa, ale vaše srdce
daleko jest od zásad jeho. — Příště k té přednášce
ještě některé poznámky; jest potřebí na takové no
pravdivé fráze důkladného posvícení.

Z Nových Dvorů u Kutné Hory.
Krásná a tklivá slavnost konala se v minulých dnech
v městě našem; oslavovala se totiž památka 40letého
jubilea činnosti p. Jana Filipovského, centrálního ři
ditele a patronátního komisaře, ve službách vysoko
rodé brab. rodiny Chotkovské v Nových Dvorech. Po
něvadě podobná slavnost 4Oletéhojubilea práceu jedné
vrchnosti bývá přece jen velmi řídká, uenesli se ve
spolek pp. hrab. Chotkov. úředníci, aby den tak pa
mátný také důstojně oslavili. Proto hned v předvečer
slavnosti dne 10. července sešli se před bytem p. ju
bilanta v zámku Novodvorském pěvci, aby zapěli tři
sbory, začeš jim srdečnými slovy p. řiditelem bylo

oděkováno. Vlastní slavnost jubilea byla pro Nové
vory dnem věra svátečním a slavným. Věrní ctitelé

p. centrál. řiditele Filipovského sešli se i zdáli v hoj
ném počtu, aby přítomností svoa dali lesku celé alav
nosti a zvýšili dojem velikého dne 40letého jubilea.
Za blaholu zvonů a střelby abíral se dne11. července
četný průvod ze zámku s velect. p. jubilantem a jebo
spanilomyslnou chotí v čele o 10. bodině ranní do
vyzdobeného farního chrámu Páně, kde mezi tím shro
máždily se dítky zdejší školy. U dveří chrámových
uvítán byl p. jabilant místním dp. farářem a veden do
připravených lavic v lodi chrámové. V chrámn Páně,
zavítavšími hosty a ctiteli p. centrál. řiditele. bustě
naplněném, blahopřál nejprvé p. jabilantu p. řídící
učitel Frant. Zeman jménem očitelekého sboru slovy
upřímnými, načež po přání žačky páté třídy Mario
Kučerovy jménem dítek školních blahopřál srdečnými
slovy vážený p. starosta z Nových Dvorů Václav
Cblapáč jménem četně se dostavivších členů zdejšího
obecního zastupitelstva. Hlnboce dojat těmito důkasy
upřímné lásky a přátelství poděkoval p. oslavenec
všem za blehopřání. Nato vystoupil na kazatelnu místní
farář dp. Stanislav Červ a v řeči své poukázal na
velký význam slavného dne 40letého jubilea p. centr.
fiditele Filipovského, dloubých to let ztrávených ve
složbách důležiténo povolání a práce poctivé, poukázal
De uznání a ocenění věrné služby p. jubilanta uděle
ním jemu od vyšších úřadů zlaté medsilie za nepře
tršitou 40letou službu, poukázal i na oznán nejdůst.
bisk. konsistoře v Hradci Králové, která k slavnosti
jeho jubilea jako patronátnímu komisaři všech na brab.
Chbotk.patronátě se nalezajících kostelů jema písemně
blahopřala a pak přál oslavenci nových avěžích vil a
prožuosti ducha k další veřejné činnosti ve službách
hrabécích. Po uluvných službách Božích místnímdp. fa
rářem uloužených ubíral se celý průvod do zámeckých
místností krásně k tomu účelu upravených, kde p.
hrab. důchodní z Veltras Jarolím četl nejprvé blaho
pření nepřítomného vysokorod. p. hraběte Emericha
Cbotka, načež vám týž p. veltruský důchodní jménem
veškerého hrab. Chotk. úřednictra oslavenci blabopřál
e ku konci skvostný památný dar od pp. hrab, úřed
níků podal. Jaésem patron. duchovenstra blahopřál
vdp. farář zábořský Mejenar, načež následovala přání
ostatního brab elužebnictva, na konec pak blahopřála

centr. řiditel Filipovský nadmíru dojat tolikerými pro
jevy lásky ku své osobě, děkoval srdečně všem, vyzvav
na konec veškeré brab. úřednictvo k další společné
věrné práci, neb jen spojenými silami nejvíce se vy
koná. Po společném pak obědé p. jabilantem pořáda
ném a po přípitcích platících vysokorod. p. brabětí
Cbotkovi, vletp. oslavenci centr. řiditeli Filipovskéma
a vlot. jeho paní choti jakož i hrab. úfednictvn roz
cházeli se v odpoledních hodinách hosté domů, před
tím s p. jubilantem tklivě se rozloačivše. Tak skonč.l
památný den 40letého jubilea trvalé činnosti v hrab.
Chotk. slažbách v krásných důkazech oddanosti ja
upřímné lásky, které se p. centr. řiditel těší n všech,
kdo ho znají. Přejeme ze srdce vlctp. řiditeli a patron,
komisaři Filipovsakéma, aby v plaé síle a pevném
zdraví dočkal se i drubébonejbližšího jubilea 5Oletého
a k toma upřímné „Zdař Bůh i“

Z Kolíma. Proti katolickému dívčímu gym
nasiu na Vinohradech přiklusala se svojí „pokrokovoa
a svobodomyslnou“ protiagitací také „Česká Stráž,“
Kdo by se divil? Evangelíci chtějí míti svobodu na
Prostou; paatoři jsou zle pobouření již tím, když se
někdo odváží actívati Husa jinak, než jak jejích ko
mando káže. Pastorské orgány chrlily na příkladefru
a oheň na Podlipného, že měl ta akrutnou emělost
pověděti při oslavě Husově kos historické pravdy,
kterou ovšem pastoři před svými ovečkami zotajají.
Podlipný se totiž vyjádřil, že Has Panau Marii vroneně
ctil. Hned ze všech stran, kam až dloché race „evan
gelických“ klerikálů sahají“ ozval se pokřik: „Ukři
žuj!“ Lidé, kteří k větší cti a alávě Hasově tolik náš
národ balamutili, odvažovali se drze kárati člověka,
který promluvil jen pravda a poubou pravdu. Kdyby
byl Podlipný ke cti Husově něco citoval z podvodného
protestantského apisu Lžipogiova, měl od „pravdy
milovných“ orgáuů evangelických pokoj. Vidíme li, že
úmyslné balamucení protestantské kliky posad rázným
vystoupením povolených kruhů ztrostáno nebylo, pak
se ovšem nedivíme nijak další troofalosti evangelicko
klerikální dražiny. Ti lidé, kteří mají v ústech plno
„Svobody“, v Času a Čes. Stráží zle ne durdí, že ao
odvažojí katolíci zříditi vlastní vychovávací ústav,
České Stráži“ radíme, uby se podívala do blízké

Čáslavě a na jiná místa, kde jsou zase ústavy —
evangelické. Bude také šlehati do konfeseního ráza
těch ústavů ? Nikoliv; ale co je dovolono evangelíkům,
nemá se dovoliti dalexo většímu počta katolíků. A že
se na Vinohradech budou dívky otupovati? Milá
„Česká Stráži,“ to tě pálí nejvíc, že ae zde nebadon
učiti dívky o Husvvi dle protestantského pamfletu
Lžipogiova, že se zde nebade tolik úzkostlivě mlčeti
o životě „muže Božího“ Luthera jak: u tebe, že se
poví así otevřeně něco 0 „svobodomyslné“ inkvisici
Kalvínově, a že dívky nebudov zde poačovány, jako
by schůzky s protestantskými politiky z Německa
v německém kasině byly prací „pro český rozum a
českou duši.“ Také se zde nebade ačiti, že pastoři
k Hasovi epravedlivě ae hláví a že víra Husova jest
podobnější víře kalvínské než katolické. Už jest ska
tečně nejvyšší čas, aby pokrytectví evaugolicko-kleri

Káaího tisku přestalo mrzačiti zdravý rozum českéhoidu.

Rozmanitosti.
SOleté narozemimy slavil 12. t. m. za

sloužilý český kněz, vikář na dómě v Olomouci, po
slední z dražiny Sašilovy P. Ignác Warm, předseda
Vlasteneckého Musea, jenž jest věra vzorným pra
covníkem vlastivědeckým,

Slavnosti Volehradské. Obvyklévýroční
slavnosti Valebradeké budou letos a sice: slavnostní
schůze Apoštolátu av. Cyrilla a Methoda pod ochranou
bl. Panny Marie s oslavou 25. výročnice encyklyky
„Vznešený úkol“ 31. Července na večer a 1. erpna do
poledne; akademie a poat bohoslovců 1. srpna večer
a 2. srpna dopoledne. Zároveň bude sjezd katechetský.
K vůli většíma pobodlí poutníků nutno se přihlásiti.

Ženy sahradmicemi. V Americe,Aogliia
Švédsku, kde již delší dobu zabývá se mnoho žen
zahradnictvím, těší se toto povolání stále větší oblibě,
Prokázalo se, še ženy, sabývající se zahradnictrím,
jsou v prvé řadé mnohem zdravější, než byly dříve,
nabývají zdravého a střízlivého vkusu, dovedou i
umění lépe cbápat, vyvíjejí arůj smysl pro krásy pří
rody a stávají se i povahově milejšími. Zahradnictví
stává se proto v posledním čase nejoblíbenějším po
voláním dívek jak v rodinách zámožných, tak i děl
nických, — Zahbradnického a ovocnářského vzdělání
dostane vo i našim Českým ženám a dívkám na zem.

pomologickém ústavě v Troji u Prahy na zvláštnímursu, jejž počínejíc letošním rokem povolil zemský
výbor. :

Žemy na Nachalímě. Na Sachelíně, jojš
právě Japonci osazují, žijí dva draby žen: jedny, jež
byly sem vypovězeny pro zločiny, a drahé svobodné,
jež dobrovolné následovaly sem své muže, odsouzené
ků galejním pracím. Mezi nimi jest veliký rozdíl.
Vypovězená žena, velmi často mravně zkažená spolu
žitím s jinými trestankami ve vypovězeneckých žalá
řích a na cestě, brzy pozná avoa sílu na Sachalíně.
Jest zde potřebnou. Ať jest jakonkoliv — dobrou nebo
Špatnoo, zdravou nebo nemocnou, mladou nebo starou,
hezkou nebo ošklivou — vždy najde ai sonložníka,
A jakmile vstoopila do domu některého mažíka, úřady
sprostí ji galejních prací. R 1893 všechny vypovězené
ženy zbaveny pokořajícího tělesného trestání. Jalikoš
celá správa ostrova udržuje se karabáči a holemi,
odstraněním hrabých trestů u žsn byly tyt> posta
veny jaksi mimo zákon. Sachalínské úřady staly so
k nim bezmovnými. Jak dalece vypovězené ženy json
vysokomyslné, parádnické a zhýralé, tak zase stísnéné
a ubohé jsvu ženy volného stava, které přišly sem
buď z lásky k mafovi, buď z chndoby, nebo že ne
mobly snéati stálého topení na vai. To se ví, že každá
vypovězená žena touží potom, aby se dostala za
souložnici k některému žámožnému dozorci nebo osad
níko. Bývají velmi vybíracé. S huspodářské stránky
jest pro osadníku mnohem výhodnější, míti za hospo

tato, jako žena etavn volného, nedostává šádného
státního příspěvku. Život sacbalínských žen a dírek
vydán jest nejhorší potnpě.

Pečet hvězd. Při jsuné oblozelze zdraréma:
oku na nebi postfebnonti 8000 hvězd. Z těch nelze
ale viděti všecky najednou, ježto mnohó zakrývají
vrstvy par, přes to však přece za jasné obloby možno
napočítati ponbým okem na 4000 hvězdiček. Jinsk ale
to vypadá, použijeme-li dalekohledu. Dobrým daleko
bledem, jen asi metr dlouhým, pozorajeme již 80.000
bvězdových těles na blankytu nebeském. Vezmeme-li
psk na pomoc nejmodernější hvězdářeký teleskop, pak
trneme úžasem nad tím, co vidíme tam nad sebou —
totiž skoro na 60,000,000 těles nebeských.

Vítězství katolíků v Bavorska.
Volba poslanců na-aném bavorský konala se minulou
neděli a ekoučila úplnoo porážkou liberálů. Katal.
střed získal tu 18 mandátů, Čímž na eněmu bavorském
vládne 10% hlasy — téměř dvoutřetinová většina
— socialisté mají 12 mandátů (0 jeden víc), demo
kratí 2 (ojeden víc), liberálové i a liberálním selským
svazem 43 (pozbyli 20). Ca dokázali katolíci v Ba
vorsku, mohou i a nás, byť vláda podporovala sebe
více liborály, jak se stalo v Bavorsko.

Školské zprávy z Hradce Králové.
Va výroční zprávě c. k. vyš. gymnasia v Hradci
Králové za rok 1904—06 jest čl. prof VI. Vlčka:
Čelisti Enchodas halocyon Ag od Skály a Chrasti a
prof. dr. F. Lexy: Několik překladů z egyptštiny. Na
ústavu působilo 28 učitelských sil. Koihovna profes
sorská obsah je 2990 děl, žákovská 3134, Žáků bylo
v osmi třídách (v prvé pobočka) 324 veřejných, 1 pri
vatista, vesměs Češi; náboženství římsko-katol. 802,
erang. 16, mojžíš. 8. S vyznamenáním prospělo 68
žáků. Platu školního zaplatilo us 7465 K, tax a jin.
987 K. 21 atipendistů dostelo podpor 4076 K. Na
jiných podporách přijato pro chudé žáky 3485671 K,
vydáno 1331.86K. — Zpráva c. k. vyšší realky
v Hradci Králové obsahuje prof.J. Koanovského
čl.: Problém normál. všeob. ploch stupně drahého.
Sbor ačitelský čítá 30 uil, V sodmi třídách (v I.—IV.
pobočky) bylo 370 žáků vesměs Čechů; náboženství
katol. 318, eraugol. 17 a israel. 6. 3 vyzaamenáním
bylo 63 žáků. prostě prošlo 228, oprav povoleno 33,
vysvědčení tiídy 2 a 3 44. Školné vyneslo 7995 K,
taxy a j 20478 K. 12 atipendistů bralo roč 1729 K,
Pro cbadé žáky přijato 748105 K, vydáno I21114 K,
—Obchodní akademie v Hradci Králové
vydala za školní rok 1904—06 desátou výroční
zpráva, v níž uvedena práce prof. F. Mejsnara: Střední
doba literatury české. Na ústavě působilo 12 učitel
ských sil. Knihovna professorská vykazuje 2108 děl
o 2880) sv. Na konci roku školního bylo ve 4 ročnících
(v prvním pobočka) 135 šáků, z nichž bylo 17z Hradce
Král., z ostat. království 119 a 3 z Moravy, vesměs
Češi. Dle náboženství bylo 130 katolíků, 7 evangelíků
n 2 židé. S vyznamenáním bylo 26 žáků, prostě prošlo
90, devíti povolena opravu. Nadace neb stud. podpor.
požívalo 6 žáků. — Na pokračovací škole kapecké ve
třech třídách bylo 44 žáků, vesměs Čechů, náboženství
katol. 38, evang. 2, israel 4. Z těch bylo 43 učňů a
1 příračí. Výboraň prospělo 5, chvalitebně 11, dobře
17, dostatečné 4, nedostatečně 7 — Jednoroční dívčí
kurs obchodní navštěvovalo 33 žaček, z nichž bylo 10
8 vyznamenáním. — Zpráva tato vykazoje též umí
stění absolventů obchod. akademie ročníků 1898-1904,

Milovmíkům jahod doporučujeme,aby
do prostrannějšího hrnce květináče Časná z jara na
sadili zabradní jahodu „Noble“. Náležitě-li budou tra
ošetřovat, docílí ještě týž rok pěkných plodů. Neméně
dobře pochodí, pěstají-li v květináči jahoda „St.Josef“,
kteráž od jara do zimy kvete a plody nasazaje bes
přestávky. Jahoda avatojosefaká se doporučaje též
do zahrad.

Sušené berůvky nakládají se do pravé
šitné kořalky a tresti té ušívá se proti průjmu (na
lžíci teplé vody as 30 kapek tresti) a při úplavici.

Výkaz darů na Adalbertinum..

Z vikariátu skatečského darovali:
88 K p. far. Martinek v Proseči (ind.) . . 38 K
34 K 60 p. vikář Kopecký v Nových Hradech

(4 K60 ind.) . < << < + 24KB0
24 K p. far. Marek v Hlineka (19 K ind.) 24 K
13 K 20h p. far. Kostkan v Pasté Kamo

nici (ind.) < < < < © 1820
10 K p. děkan Dvořák ve Skatči (6 K ind.) 10 K
5 K p. Bečička a p. Němec, kaplani ve
Skutči, p. far. Selichar v Kameničkách, p.
far. Elitzer v Ranné.. <. < <- 390K

8 K p. far. Nepokoj na Cblamě, p. kaplanVobejdevHlinka. . <... <. . K
2 K p. far. Haba! v Rychmburce, p. kapl.

Nováček v Nových Hradech, p. katech.Sokolvezkatči-< . . . <... SK
. Čelkem 161 K8

Z vikariátu vrchblabekéhodarovali:

10 K p děkan Pacholík v Roztokách, p. dékan
Votočka v Roketnici . . . . . .

5 K p. kaplan Procházka v Jilemnici ©
4 K p. far. Karan v Poniklé . . . ...
2 K p. děkan Techertner ve Vroblabí, p.
far. Stříbrný v Branné, p. far, Pauer v Ja
blonci, p. děkan Bottlach v Jilemnici, p.
děkan Sedláček v Kalné, p. vik. sekr.
Proschwitzer v Niederhofa, p. kapl. Tomí
ček v Roztokách, p. far. Břeský ve Ště
panicích (nyní v Problazi). . . . - «

1 K p. far. Šimek v Dolní Branné, p. kapli.
Boleček v Roketnici . . . -< « + + *

C+ikem 47 k

+o© aka

16K



Z vikariátu ledečského darovali:

10 K p. děkan Illem ve Zbraslevicích, p. vikář
Chaloupka ve Světlé . . 200K

5 K p. děkan Sroboda v Ledči, p. kaplan
Kontník ve Zbraslavicích, p. far. Vačkář
v Bohdánči . o.

3 K p. far. Bartoň .
2 K p far. Šafránek v Pertolticích, p. děkan
Dobraský ve Smrdově, p. katecheta Scho
vanec ve Světlé, p. kaplan Teska v Son
ticích
1Kp

, kaplan
Ravran v

av Chřenovicích .

0 8
Šimek « p Eisler, kaplani v Ledči,

Havelka ve Smrdově, p. kaplsn
Čestíně, p. kapl. Khun ve Světlé 5 K

Celkem 61 K

vikariátu trutnovského darovali:

far.KrejčívOlešnů.. - „. 22 , 0

0 p. far. Lang v Bernarticích. . . 75
1

Z

oKp.
1K2
6 K p. vikář Katecher v Maršově
1 K p. f+r. Kozcej v Žacléři - .

O

Celkem 43 K 20
hořejších 141 K 80

417K
61 K

dříve stevrzených 1288 K 30

Úbrnen 1561 K 30
(Pokrač.)

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva. tiskového

pod ochranou Sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

| pondělí dne 24. července 1905, o 2. h. odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 400—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr. František BReyl,
předseda. jednatel.

——

"Cržní zprávy 
V Hradci Králové dos 15. července1905 |

bl pšenice K 14-00—14 60, kita K 11'60—1200, jedme
ne K 11-10—12'00, ovsa K 7-80—860, prosa K 00C0
—00-00, vrikre K 18-00—00 00, hrachu K 2200
28:00, čočky K 34-00-8600, jabel K 27:00 —28'00, krup K
20 00—32 09, bramborů K 720—0'00, —jetelového
semene červeného K 00*00—00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K 00:00—00*00, máku
K 8400—00-00, Iněného semene K 1800—2200 10"
kg žitných otrab K 1440—00'00, 100 kg pšen. otrnb
K 14-00—0000, 1 kg vásle K 220—000, 1 kg sádla
vejřového K 1-96—0'00, 1 kg tvarohu K 032—0000,
1 vejce K 005—000, 1 kopa zelí 00'00—00'00, 1 koja
kapasty K 2'40—3-20, 1 kopa salátu K 00'00—0700,
1 hl cibule K 0080—1-60, 1 kopa drob. zeleniny K
080—1 80, 1 pytel mrkve K 100—140, 1 g cerele
00 00—0 0, ! kopa okurek 5-20—7:80,1 bečka třešní 2:00
—280. — Na týdeuní obilní trh v Hradci Králové
dne 16. měs. července 1905 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 142, žita 104'/,, ječmene 14, ovsa
124, prosa. —, vikve 5, brachu —, olejky 2,
máko 5, jahel —, krap —, jetel. semínka růž. 8'/,,
Iněného semene —. 3.) Zeleniny: petržele — kop,
kapusty 96 kop, cibule 160 hl, drobné zeleniny
840 kop, mrkve 126 pytlů, okurek 112 kop, brambor
412 bl, salátu — kop. 8) Ovuce: třešní 609 beček.
4) Drobného dobytka: vepřů 10 kusů, podavinčat 445
kusů, kůzlat — knsů.PI
Braňme se

tiskem!
Pod tímto titulem vyšlo

7. č. „Časových Úvah“,

Autor spisu Dr. FR. REYL snesl
zde mnoho cenného materiálu o Ča
sopisectvu v Rakousku, poukazuje,
jak naši odpůrci pomocí tisku ne
poctivý boj proti nám vedvu; dává
pokyny, jak má se podporovati ka
tolický tisk, abychom mobli 8 vý

sledkem bojo-ati proti záplavě tisku nám nepřá
telského, Pro katolické spolky jest tato brožura

nejvýš časová a velice potřebuvá.

Stran 32. Cena 8 haléřů.
Při browadnýchobjednávkáchvětší sleva. jj

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvah“ v Hradel Král.

B

Prrní český katolický závod ve Yídní

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.

PALA «Vdeň,
VI. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se všefranco.

J. F. LANGKÁN,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmoderněji zařízený atelier
k vypracovánípodobizen v každé velikosti
v provedení nejumělejším.

Syatební skupiny, - Tableauk,
Při rozsáhlém zařísení vypravaje firma

tableaux pro p. t. pány studrjící v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
pro pány amatéry v cenáchtovárních jakož i
kopírování a vyvoláv filmů a desek.

Zvětšení až do formátu 80X150
centimetrů.

Vhodné dary při mírných cenách při
každé . .příležitosti.

W řadě prvních
evropských závodů.

Lehkou"a
fe | čistěvlněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny

V. J. Špalek
v Hradoi Králové.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král
nabízí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena | výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.
Katechimny jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 189, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vy
světlením do každéhovýtisku — vydají se 2 výtiskypří.

prdnáo druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakémtatechismů pro tu kterou kolu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přea 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě.

Instrukce o Katechismu a Olláři
vydaná

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

—
Piana,

pianina,
harmonia

avarhany
h nejnovějších

Eko soustav — lovně,

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Pánildámy
všech stavů

mohou všade

vedlejší
výdělek

Bližší pod „U 46“ sdělí

KAREL WÓRFEL,
Norimberk,

Austrasse 76.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře v6 Výprachticích)

-| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
: svůj osvědčený a Čusto vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání Írauko zašlou.VTT 04010400040



Akelový kapitál K 2,000.000-—,
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
OW“ Založeno roku 1868.

přijímá vklady a zůrokuje tytoa%
ode dne vložení do dne vybrání,

Daň důchodkovou platí banka
ze svého,

Wp“ Půjčky "Um
poskytuje osobám všech stavů
za podmínek nejvýhodnějších.

Za dobu od1. ledna
do 30. června 1905

tedy za posledních
© měsíců obnáší

čistý zisk K 4160'00.

Slavnostní|komitétům
Matičná národní vátka (Echantilon). Český vy
nález, patentní francouzský výrobek z Paříže,
levný, elegantní a praktický. Vrhá značný zisk
národním účelům. — Vzorek zasílá se za 20 kr.
Adresa: Patent Gustav Toužil, Praha-Žižkov,

Havlíčkova třída č. 27 n.

Do Hradce Králové a okolí,

V bluboké úctě podepsaný dovoluje si
velectěnému P. T. obecenstvu tímto uctivě
oznámiti, že otevřel novýzávod
uzenářský

spojený s vkusně upravenou jídelnou
a výčepem dobrého Královéhradec

kého ležákn

v Hradci Králové na Velkém náměstí

číslo 138., v domě p. K. Dixe
(dříve p. J. Hutly).

Snahou mojí vždy bude, bych pouze
nejlepšími uzenářskými, dkrát denně čer
stvými výrobky za Ceny nejlevnější po
sloužil a solidností i jakostí zboží plné
uznání nejen všech starých P, T. pp. zákaz
níků utvrdil, nýbrž i přízeň nových si získal.

Doufaje, že veškeré ct. obecenstvo ča
stými nákupy moji dobrou snabu podporo
vati bude, poroučím ee k službám ochotný

a 8 úcteu nejblabět

Jan Petříček,
majitel velkozávodu uzenářského.

L.úliálka v Hradci Král., Velké nám. č. 138.
II. filiálka v Hradci Král., Jiříkova tř. č.250.

Zápis žáků
do c. k. odborné školy
pro uměl. zámečnictví

w Hradci Králové
odbývati se bude dne 15. a 16. září t. r.
od 9.do 12. hod. dopol. a od 2. do 4. hod.

odpoledne.

Ku přijetí do I. ročníku žádá se: 1) před
vzdělání rovné onomu třetí třídy školy měšťan
ské, 2.) 14. rok co do stáří a 3.) přiměřený
vývin tělesný.

Žadatelé musí předložiti: 1.) křestní list,
2.) vysvědčení z posledního školního roku a
3.) kresby a rysy.

školu pokračovací, dává se přednost.
Zápisné roční obnáší K 6-—, školného ne

stává.
Vyučováníjest tříleté a jen v řeči české.

L.ad. Haněl,
c. k. ředitel.

Velkozávod —————

sklenářský
ve velmi dobrém chodu se za příčinou úmrtí ma
Jitele z volné raky

výhodně prodá.
Veškerézboží sklenářské a tru

hlářské prodávámza

ceny velmi snížené.
Výhodoá příležitost koupě pro výbavy nevěst

a pp. obchodníky.

Žofle Skuherská,
Hradec Králové,

Sv.-Janské nám. č. 87. Vedle hostince „U zele
ného stromu“.

KOP
PENSIONÁT

císaře Františka Josefu I.
v Hradci Králové,

řízený kongregací Školských Sester
„de Notre Dame“

pro nábožensko-mravní a vlaste
neckou výchovu dívek.

V pensionátě jest pokračovací literní i šicí
Škola,kurs ku vzdělánípěstouneka hudebníškola.

V budební škole vyučuje se bře na piano
a harmonium, na housle a citeru jakož i zpěvu,
nauce o barmonii a dějinám hudby. Dle přání po
skytujese ve škole této celá příprava ve
všechoborech ku státním zkouškám.

Také vyučuje se v ústavě jszyku německému,
francouzskému i anglickému. (Chovanky mohou
také navštěvovati školu obecnou, měšťanskou a
městskou obchodní školu.)

Mimo to připravují se kandidátky ku zkouš
kám industriálním, jimž u komise zdejší mohou
se podrobiti. — Kurs ku vzdělání pěstounek
otevře se jen tehdá, když přihlásí se určitý počet
žákyň; proto je žádoucno, aby přihlášky a dotazy
dály se již běbem prázdnin.

. Ústav položen jest za městem uprostřed
veliké zahrady a vyhovuje veškerým požadavkům
zdravotním.

Měsíční poplatek za stravu, byt a veškeré
ošetření obnáší 36 korun.

Přiblášky a dotazy přijímá a programy zasílá

Správa pensionátu
v Hradci Králové.

KNIHY
hudebniny
a časopisy

ORP“ české i jinojazyčné
aj 9Á stále na akladě a může okamžité

dodati

NÝ a antikvariát 3

ÚDA VELUDÁŘA
je) | Antikvariat.— Školníknihy.— (8
ROCA| Psací potřeby. — Zařizování Imiho- | NOD
le) ven. — Velkývýběr dopisnicumě- ed
ĚďáN leckých, místních a z bojiště. — ld
MR Koupé anfikuarních kmih jednot- a
PBA čávýchs celých knihoven. — Výměna KG?
AB knih. — Literatura cestovní, prů

0 vodce,mapy. o
MRRO)| Modlitební knihy ve skvostných

S)
DCvasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázka adarma.

GP“ Denníprodej novin. JN
VV
AONM M35

EGOGAVMÉRaVE

EA
s

Telefon č. 17. Psací stroj.



V Písmě nevzdává se chvála silnému muší,
jenš „dobývá města“ ale tomu silnějšímu muší,
Jená „ovládá svého ducha“. Tímto silnějším mušem
jest ten, který stále drší pod dosorem své myšlénky,
řeč 1 jednání. Devět deselin neřestmých šádostí,
porušujících společnost, a které povolováním stávají
se sločiny k její hanbě, by takýka vymizelo, kdyby
panovalo více statečné sebekásně, sebeúcty a sebe
vlády. Bdělým dbaním lčchto ctností stává se čí
„stota svdce $ ducha trvalou, a karakter buduje se
na sákladě cudnosti, ctnosti i střídmosti. Nejjistější
podpora karakteru vědy spočívá na svyku, jeně
Jest buď laskavým panovníkem nebo ukrutným ty
ranem, dle toho, pravého nebo svráceného-li se do
stalo vůli pěstování.

Smiles: Moudrost šivota.

Příčiny úpadku rodinného Života,

Úpadek tento má příčiny dvě a to vnější
a vnitřní.

Vnější jako blavní příčina jsou oedosta
tečné výdělky mažovy. Za časů cechovních vy
dělal si muž tolik, že mohl býti dobře živ
s celou rodinou, takže nemuseli údové rodiny
vyhledávati vedlejších zaměstnání jako nyní a
maohdy byl v rodině i přebytek. Ovšem spo
kojenost, zbožnost a pracovitost, jak nám do
svědčojí staré letopisy, vládly povšechně. Dnes
následkem vynalezení strojů, konkurence, pře
bytku sil dělnických, ziskochtivosti, atd. pře
často muž sotva tolik vydělá, aby sám sebe
mohl opatřiti. Co zbývá tukovému maoži? Buď
se rozhodne neženit se, aneb ožení -li se, musí
poslat ženu do díla, později i dítky své, aby
bynuly na těle i na daši. Jaký pak je ten
život rodinný? V takové rodině, nemá-lí muž
i žena pevného náboženského přesvědčení, šíří
se nevěra, Čímž povstává nespokojenost se vším.
Náboženská lhostejnost a vzmáhající se nevěra
jest vnitřním a hlavním úpadkem rodíny, Man
želství, rodina, není jen spojení těl, ale těl
a duší, při čemž hlavní vábu dlužno klásti na
stránku duševní. Pouze ve vespolné lásce —
založené především obapolným věrným koná
ním povinností rodinných, vzájemnou vážností,
snášelivostí a obětavostí — možno spatřovati
pravý duševní rodinný život. Víra vyslovuje
jasně a důrazně důstojnost otce, ale zvláště
matky, srdce rodiny, a dle víry řídicí se ro
dina jeví blaženou spokojenost a dítky jsou
napotom potěšením rodičů. Does ten základ
pravého štestí rodinného —vroucí, živá víra —je
všude více méně otřesen a proto čistý, nezka
lený život manželský stává se pořád řídším.
Tento rodinný rozvrat jest následkem nevěry
nejen mezi dělnictvem, ale i mezi vyššími vrat
vami, ba i na dvorech knížecích a královských.
Bmutné to úkazy u lida nevzdělaného, „le
smutnější ještě u vzdělanců. Život rodinný
klesá i menším počtem platně nzavíraných man
želství, kdežto na drnhé straně u lhostejně ná
bož. lidí množí se sňatky beze všeho církev
ního, vůbec úředního potvrzení (konkubináty),
tudíž rodiny nešťastné.

Další příčioou jest pochybená výchova a
to ponejvíce u ženské mládeže. Dnes děvče, ať
je z rodiny děloické neb z lepší, snaží se jen,
aby byla moderní čili emancipovanou. U děvčat
hledivá se v první řadě, aby se líbila a zdali
však zná povinnosti příští manželky a matky,
tobo málokdo dbá. Dnes místo k vaření a
učení se domáckým pracím — vedou se děl
nické i z jiných kruhů dcerky k tomu, jak by
se nejlépe nafintily, utahojí 8e jako vosy, honí
se do sokola, do tančíren, břinkají na piano,
strkají se do divadel a vůbec tam, odkud by
co nejdřív zapadly pod čepec a to bodně vy
soko. O vaření, hospodaření, šetření, vzdělá
vání se ve věcech rodině praktických mají
moohá nynější děvčata velice málo ponětí. A
takové mají býti jednou matkami, ty mají dáti
světu zdravé a dobře vychované dítky, aby
byly šťastné? K sloučení s takovými dívkami
jest ovšem potřeba notné porce kuráže a proto
se nedivme, že muži jsoa opatrní a hledí si
vypabraditi nedostatek výchovy ženy penězi.
Ale potom ten nešťastný život rodinný!

I velká požívačnost jest příčinou nešťast
ných manželství. Požívačnost jest dnes rozší
řena naprosto ve všech vrstvách; vždyťdenně
slýcháme i dělníka namítatí: Co má člověk na
tomto světě? Nic, jenom se pořádně najísti a
napiti. Ovšem potom, když 8e vše projí a pro
pije, nezbude na ostatní a v rodině zavládne
nesnáz. Požívačnost rozšířena jest ponejvíce
u svobodných, která potom svádí k hříšným
prostopášnostem. To jest zlá předzvěst nastá
vající rodiny a omluva, že se mladý člověk
musí vybouřit, obyčejně selže, jelikož kdo čím
pačichne, vleče se to s ním až do smrti.

Jaká odpomoc? Pro první případ, obledně
nedostatečných výdělků, jest zapotřebí upra
vení socialních poměrů; dle dnešní doby jest
to u dělnictva možné jen vlastním přičiněním
a to působením odborových spolků. Masí to
býti ovšem spolky jevící snahu, rozluštiti otázka
sociální všestranně a ne jak to činí strana so
ciálně-demokratická násiloým kastovnictvím.
Jen odborové spolky křesťanské na základě
mravouky Kristovy řeší úkol tento svědomitě.
Ovšema lítostí se pozoruje, že mnozí přívr
čenci křest. sociální, kteří uznali uatnost od
borového spolku, vstoupili následkem terorismn
svých spoludělníků do spolku 80c.-demokrati
ckého, uč mají svůj spolek. Takový člověk,
kdyby mluvil sebo upřímoěji o křesť. sociali
lismu, hřeší na své straně, zvláště když má
ona svůj vlastní odborový spolek výhodnější
nade všechny a ke všemu ještě proti něma
brojí. Co je ti platno mluvit a chodit s křest.
sociály, když dáš to nejlepší soc. demokratům?
Kdo's tak učinil, hloď věc napravit! S potěše
ním musíme uznat, že odborové spolky soc
demokratické nápadně klesají a to přesvědče
ním dělnictva o Špatnosti vůdců a zvláště o
krádežích dělnických peněz Ze 60.000 členů
sociál. demokratických v Čechách jest jich
dnes již 30.000 A to ještě polovice špatných.
(Die „Práva Lida“ je jich prý 49,000, ač tomu
tak není, jelikož jsou v to počítáni již dávno
vystooplí a i ti, kteří se mice nehlásí k soc.
demokracii, ale terorismem s0c.demokratických
spoladelníků byli přinuceni vstoupiti do odbo
rových jejichíspolků, aby snad neztratili práci.)
únto Všeodborové sdružení křesť. dělnictva
se vzmáhbá a zvláště poukazujeme na Německo,
kde křest. odborové spolky mají ohromný vliv
v parlamentě na úprava socialních poměrů.
Každý hleď se státi v brzku členem arozšířiti
tuto mohutnou větev křesť. socialismu.

V dalších věcech stane se náprava pouze
návratem ke Kristu a bude li žena vrácena ro
dině, pak jistě v rodinách zavládne klid a
spokojenost, a dach lásky spojí se tu 8 trpě
livostí, čistotou a milosrdenstvím. Střídmost,
mravnost uhostí se věra všude, když vo ško
lách a domácnostech bude se výchova bráti

Navrafte se ku Kristu a jste osvobození a
emancipováni. P.—H.

Domácí průmysl perlařský.

Výroba různých skleněných ozdob, ze
jména perlí a perliček všeho draho, je důle
žitým českým průmyslem domáckým. Razezná
vají se hlavně perle do forem tlačeué, perle
sekané a perle jednotlivě foukané různých ve
likostí. Perle prvních druhů vyrábějí se nyní
v Jablonci nad Nisou, který jimi nabyl světo
vého jména. Sklářský průmysl jablonecký da
toje se od r. 1700.

Výroba barevných perlí začala však teprv
kolem r. 1840. Nymí vyrábějí se také perle
zlucené a stříbřené. Toto zlacení a stříbření
jest dosti obtížné. Děje se chemicky. Někdy
se napodobí zlacené perle z perlí ze žlutého
skla ovnitř stříbřených.

Výroba perlí foukaných z bezbarvého skla
povětšině rozšířila ee naproti tomu hlavně
v českém kraji v okolí Králové Dvora. Vedle
perlí ze skla bílého fouká se též něco perlí
barevných a jiných drobností, foukaných ze
skla. Tento domácí průmysl jest rozšířen po
celé krajině od Jaroměře ke Smiřicům, Ho
řicům, Bělohradu až ke Zvíčině a Král. Dvoru,
celkem asi v 45 osadách. Hlavní střediska jsou
v obcích Doubravici, Zdobíně, Tratíně, Bílé
Třemošné, méně již v Miletíně, Hořicích. V men
ším měřítku provozuje se průmysl tento i na
Moravě, mimo Rakousko hlavně v Darynsku
(Německu) a ve Francii.

Z Čech prodávají se perle nejvíce do
Vídně, kde se barví a rozesílají do celého
světa, ač část výrobců též přímo vyváží. Vý
roba děje se hlavně po domácku; v některých
vesnicích v zimě skoro v každé chalapě foakají
perle a to muž, žena, bohužel, často i děti
návštěvě školy neodrostlé. Zaměstnání toto jest
nezdravé, ježto při něm dělník ustavičně sedí
od rána do večera a to většinou v malé, ae
větrané, nízké jizbě pohromadě 8 celou ro
dinou, neb ta u mistra pracuje několik dělníků
v dílně, kde plameny lamp petzolejových ještě
ku znečištění vzduchu přispívají, a která zá
roveň slouží za ložnici. Děti pak v ovzduší
takovém vyrůstající jsou zakrnělé; i dospělí

odléhají tuberkolím a jiným nemocem. U nás
Již mnoho učíněno pro zdraví dělnictva továr

ního a zdravotní bezpečnostní zařízení podléhají ta jakž takž stálé kontrole — mělo by se
proto přiblédnooti blíže i k poměrům různého

—

růmysla domáckého, kde namnoze jsou wno
em horší poměry zdravotní než v továrnách.

Níjak by nemělo býti dovoleno bydlení v téže
místnosti nevětrané, kde celý den několik lidí
pracuje. Na štěstí většína perlařů jest v lété
zaměstnána při polním hospodářství, a tak
opět se nadýchají plíce trocha vzdachu čer
stvého. V zimě pracojí do zásoby, na jaře u
v létě se prodává. Zboží nejde vždy na odbyt.
Velké firmy vídeňské, hlavní to odběratelé,
dobře vědí, že na jaře potřebuje lid peníze, zdr
žají proto nákup,tísní ceny. A tu faktoři i mistři,
někdy i dělníci přímo prodávají pod rakou.
Každý hledí prodat a jeden druhého tísní,
někdy i prodávají bez výdělku, aby se zbavili
zásob. Někde pak, když jen menší část per
lařů fouká perle, ceny stoupají, poptávka je
veliká. Bylo by proto důležité, aby se výrobci,
m'stři i dělníci sjednotili o ceny a prodej
upravili. (Dle Obzora Národohospodářského.)
(Pokračování).

Žádost
vdovy za udělení práva domovského na
základě desetiletého pobytu manželova

v obci. (Bez kolku.)

Slavné obecní představenstvo v Jarošově|

Můj manžel Josef Strnad, tovární tkadlec,
zdržoval se ve zdejší obci ode dne 18. září
1887 až do 1. prosiace 1904., kdy zemřel, a to
dobrovolně a nepřetržitě, aniž připadl na obtíž
dobročinnosti veřejné; nabyl tudíž pro sebe i
rodinu svou právního nároko, aby byl podle
3 2. říšského zákona daného dae 5. prosince
1896 čís. 222 ř. z. do svazku domovského obce
jarošovské přijat. Poněvadž však zemřel žá
dosti té nepodav, a poněvadž rni podle $ 7.
říš. zákona ze dne 3. prosince 1863 č. 105 ř. z.
právo domovské v téže obci přísluší, ve které
mému manželovi příslušelo, žádám podle $ 3.
říš. zákona daného dne 5. prosince 1896 č. 222
ř. z., aby mi právo domovské v obci zdejší
výslovně přiznáno bylo.

Jako doklad své žádosti přikládám křest

1. května 1905, podle kterého se Josef Strnad
dne 2. května 1860 narodil, tadíž ve stáří 27

list jeho ze dne 3. března 1885, vysvědčení
městského úřada v Jaroměři jako obce do
movské ze dne 5. února 1905, že nikdy veřej
néma zaopatření chudinskému na obtíž nepři
padl, a konečně svůj oddávací list ze dae 7.
července 1903, ze kterého plyne, že jsem s Jo
sefem Stroadem dane 23. květoa 1888 oddána a
tudíž jako vdova po něm mám právo na vý
slovné přijetí ve svazek domovský obre jaro
Šovské; výkaz o poměrech rodinných ze dne
1. června 1905 se přikládá.

V Jarošově, dne 18. července 1905.

Aloisie Strnadová,
vdova po tkalci.

Stížnost,
že obec movyřiznje žádost za přijetí ve
svazek domovský, na základě desotile

tého pobytu podanon. (Bez kolku).

Slavné c. k. okresní hejtmanství v Hradci
Králové|

Poněvadž se v obci Střebši více než deset
roků nepřetržitě a dobrovolně zdržuji a po
něvadž jsem po celou tu dobu veřejnému za
opatření chudinskému na obtíž nepřipadl, podal
jsem si k obecnímu představenstvu dne 10.
února 1905 — jak svědčí připojená stvrzenka
tamního obecního představenstva téhož data —
žádost za výslovné přijetí do svazku domov
ského téže obce podle $ 2. říšského zákona,
daného dne 5. prosince 1896 čís. 222. ř. z.,
avšak žádost inoje přes to, že od té doby více
než šest měsíců uplynalo, posud ani příznivě
ani záporné vyřízena není.

Proto žádám podle $ 6. uvedeného zák.,
aby al. c. k. okresní hejtmanství samo žádost
ta vyřídilo.

Ve Střebši, dne 3. srpna 1906.

František Kovařík,
trahlář. dělník,

Socialní rozhled světový.
Dle zprávy živnostenských inspektorů ra

koaských jeví se značný pokrok ve vývoji



ochrany dělnictva; přes to počet oznámených
úrazůstoupl z 61.244 na 69.088. Hospodářské
postavení děloictva se r. 1904celkem zlepšilo,
ale zlepšení to vyváženo všeobecnou drabotou.
Většina inspektorů tvrdí, že nastává lepší sa
městnanost průmysla a dělnictva; toliko ve
strojnictví byla značná nezaměstnanost,

Social. demokratické vedení svolává do
Vídně na měsíc srpen sjezd nemoc. pokladen
rakouských. Zástapcové okres. pokladen ne

moc. v Čechách, pokad jsou ve správě stou
penců smýšlení národního nebo národně-so
ciálního, prohlásili, že se sjezdu nezúčastní.

Socialistické odborové spolky v Rakonsku
čítají koncem r. 1904 členů 189.121; v témž
roce přibylo jim 34.456 členů. Příjem obnášel

" 8.392.970 K, vydáví 3,004 161 K. Tak „Právo
Lidu“.

Po příkladu Vídně zavedla nyuí ině
mecká městá, počtem asi 30, pro své dělnictvo
starobní pojištění.

V Bernu odbyla se konečně mezinárodní
konference vlád o ochraně dělnictva. Delegáti
se zavázali, že ve státech, které zastapují,
budou usnesení konference provedena. Použí
vání fosforu má přestatí 1. ledna 1911. Ne
bude-li s tím souhlasiti Japonsko, pak smlouva
nenabude platnosti. Zákaz noční práce ženmá
nastati 1. ledna 1910 a týká se všech podniků,
které zaměstnávají aspoň 10 osob. Noční klid
žen stanoven na 11 hod. Přechodní doba 10
let byla připuštěna pro cakrovarnictví, textilní
průmysl. V těchto odvětvích zaměstnáno mnoho
žen, jejichž síly jsou levnější než mužské. Ra
konští delegáti posloužili tedy kapsám podni
katelů, vymohše desetiletou lhůtu přechodní.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 10. červemee.

Podpory nemoc. uděleny: J. Přibylovi v N.
Městě (14) 6 K, J. Spičkovi v Rycbnově (7)
450 K, Ant. Franzovi v Úpici (13) 5-60 K,
Kat. Hladíkové v Úpici (14) 6 K. Přijati 3
členové.

Schůze užšího výberu I5. červemee.
Podpory nemoc. uděleny: Janu Špičkovi
v Rychnově (7) 450 K, Anně Jarické v Par
níku (7) 3 K, Cel. Kaufmannové v Ustí n. 0.
(4) 172 K; mimoř. podp. Josefu Staňkovi v Su
Šici 6 K. Přijat 1 člen.

Bursa práce. Přijmou 86: Natěrač
ský pomocník (stálá práce) Soustražník kovu
samostatně pracující u „První smiřické slé
várny kovů“ ve Smiřicích; tamtéž přijmou se 2
učeníci na slévačství mosazu a bronzu a jich
zpracování. — Přijme se dovedný truhlářský
dělník, případně jen učeník — Práci
hledají: Sochař a kameník přijal by místo
buď jako vedoucí nebo obyč. dělník na jemné
práce; týž po několik let měl samostatný zá
vod sochařský a kamenický. — Zámečník, jakož
i starší dělník zahradnický, svobodný, svědo
mitý, jenž se vyzná ve šlechtění stromů, hle
dají místo. — Místo hledá koihařský pomoc
ník, vojny prostý, obeznalý ve vší práci. Na
stoupiti může kdykoliv. — Velmi hodný 26letý
svobodný mladík, silnější postavy, tváře inte
ligentní, jenž na svůj stav jest dosti vzdělaný
a vyzná se v pracech hospodářských, přijal by
místo čeledína na faru nebo u většího rolníka,
buď místo slahy v katol. domě nebo ústava.

Upozornění. Znovupřipomínáme,aby všecky
správy našeho sdrušení se týkající sasílány byly
pouse pod adresou: Všeodborové sdrušení křesí,
dělnictva v Hradci Králové. Snad si toho temto
krát všímnoufunkcionářiodbočeka skupin.—Od
bočkya skupiny nechťse « Ústředív Hradci Krá
lové přihlašují o řečníka.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Ze Skorenie. V nedělidne 9. t. m. konal
zdejší Křesťanako-lidový a národní spolek achůzi.
Posoruhodnou byla při ní přednáška „O slovanských
našich apoštolech sv.fCyrilu a Methoději“, již měl
dp. Josef Řezníček, katecheta z Vamberka. V řeči,
na přesných dějepisných zprávách založené a ryzím
vlasteneckým duchem promluvené, seznámil nás pan
řečník s životopisem světců, a poměry tehdejšími jak
církevními, tak i politickými, poukázal ke konci ns
tu důležitou pro nás pravda, že kdyby se národ náš
od myšlenky Cyrilo-Mothodějské nebyl uchýlil, byl by
dnes jedním z předníchnárodů evropských. Ač účas
tenství při schůzi, jak v létě obyčejně se stává, bylo
chabé, nutno doznati, že všichni přítomní a největší
pozorností sledovali slova páně řečníkova. Poděkovav
dp. řečníku za zdařilou přednášku, skončil pak před
seda dp. farář Jan Hnátek achůzi s tím přáním, by
p. řečník nás neopouštěl a opět nás navštívil. Zaplať
Pán Bůh! Jost si jen přáti, by takovýchto poučných
dějepisných přednášek bylo v našich spolcích více,
aby lid poznal, kdo podává mu pravdu a kdo klam.

Z Červemých Peček. Křesťansko-katoli
cký vzdělávací a podporající spolek „Svornost“ se
sídlem v Červených Pečkách konati bude v neděli dne

23. července t. r, o 4. bod, odjel, měsíční sppřkoren
schůsi ve spolkových místnostech v hostinci p-Josh
Kuchaře, na níž p. František Jelínek, učitel v Malo
ticích,přednese:„Pbobuďmese, nedejmes0.“-I! nečle
nům vstap volný.

Různé zprávy.
(20)Historický kemtek Dalšíukáskyz.nekle

rikální Zapovy Českomoravskékroniky. Česko čidov
ské hnutí kolem I. Páně 1680.„Zmínkyzaslubuje,
še mnozí didé Pražští hlásili se k národnosti čdbské,
jak to dosvědčají četná jména na nábrobcíeh na starém
hřbitově židovském, kde nalesají se ženská jména jako

botka, Pardubický, Březnický, Žebrák a j., celkem ale
převládala a nich řeč německá, jak to. úřední Nstiny
a zápisy jich dosvědčojí.“ (Asi jako —dnes!) -- Gre
goriánský kalendář — vítěsem,. „GisašL-o
pold I. by) účinlivým oebráncem Leopoldinské akade

mie přírodozpyteů, která r. 1670 w podporou jehovědecká díla svá vydávati počala, a provedl, co se
předchůdcům jeho po celé století nebylo podařilo, že
totiž vo veškeré říši římakoněmocké byl zaveden jed
notný kalendář, aniť ovangeličtí stavové říšětí přijali
dne 23. září 1699 nenesení, aby též v jejšeh zemích
byl nový gregoriánský kalendář dle způsobuv zemích
katulických platného zuveden. Stalo se tak zokem 1700,
kdy bylo po dni 18. února následujících jedenáct dní

kalendáře vypuštěno.“ (Ve století XVL boařili pro
testanté proti katolické opravě kalendáře jako proti
zločinu; místo rozumného přemýšlení stibali oprávce
nejhoršími potapamí.) — Náboženství a poli
tika. „Po celé panování Leopolda I. prováděla se
protireformace mnohem mírněji, neš toma drahbdy bý
valo, a při provádění jejím žádných násilných pro
středků se již nenžívalo. Jen v Ubrách bylo v té věci
proti nekatolíkům příeněji nastapováno, což zase mělo
příčiny své v tom, že právěz řad nekatolických stavů
tamních vycházela nejpradší oposice proti vládě císa
fově, která až i k dynastickému odporu vedla.“ Páni
evapgolíci si počínali podobně jako nynější naši páni
Němci. Kde byli ve většině, tam kanibalským přímo
způsobem vyhlazovali kotoliotví a katolíky; prostředky,
jakými udržovali výlačné panatví evangelictví v Dánsku,
Anglii, Skandinavii, Německu jeou hodny španělské
inkvisice, o tom všem ale „nestranní“ pokrokáři a
osvícenci moderní, pěstujíce pětrosí politiku, zámyslně
— mlčí. Kde ale byli páni evangelíci pod vladaři
katolickými, neb v menšině, tam chtěli buď pro svou
konfessi nadvládu neb aspoň rovnoprávnost. Naši
Němcipodobněl! — Spoutaná církev svým
ochráncem — státem, „Veliká práce 0 otáz
kách čistě církevních epadala na bedra kardinála
Harracha, při čemž bylo nepříjemno, že moc státní
a sněmy zemeké vědy více a více zasahovaly do
ústrojí církevního, aniž bývalo možno tomu za
brániti.“ (A přece odpůrci katolické církve líčí
tuto církev jako všemohoucí, jako poračnici státu ;
zatím církev ocitala se v poutech čím dál horších).
— Snášelivost evangelických vladařů.
„Císař Ferdinand II (po vpádu Saském) však,
ač velmi rád byl by se s kurfiřtem Saským dohodnal,
většinu výminek od něho podávaných naprosto ma
mít! .... Proti pošadavku kurfiretovu, aby vyznavači
Aogšpurské konfese směli se do dědičných zemí na
vrátiti, vyslovi) se císař s největší rozhodností ....
Když pak vyslanci karfirstovi stáli, co se této výminky
týče, na svém, dovolával se císař obratně zásady od
protestantských knížat prvně prohlášené a prováděné,
še totiž upravovati náboženské poměry poddaných
přísluší panovníkovi, a žádal, aby měl v této věci tu
též volnost v dědičných svých zemích, kterou má
každý kníže německý“ (Panovníci protestantští na
krev utiskovali v zemích avých katolíky, ale proavó
souvěrce žádali od katolických vladařských kollegů
svých plnou volnost ve vyznání! Asi jako naši Němci
v ohledu národnostním.) (Zapova Českomoravskákro
nika VI, 169, 878, 950, 1005.)

Prušácké evangelium vo službách
gormamisace. Lužičtí Srbové, zbytkovévelké ata
roslovanské větve v nynějším Prasku, čím dále pro
adají gormanisaci a sice více v dědinách evangelických,

kdo učitelové a kazatelové evangeličtí bez ostychu
učí a káží dvojjazyčně, němčině všade dávajíce před
nost, třeba se dle zákona na školách srbsko-lažických
má vyučovati srbsky náboženství a srbštině; v srb
ských vesnicích katolických káže 8e však lidu vesměs
srbsky i ve školách pilněji se hledí mateřštiny. Věra
výstražný úkaz pro nás Cechy, kde bychom uš byli,
kdybychom přijali prušácký ovangelismues,

© ruských revolneiomářích ruskýli
terát S. F. Šarapov napsal: „Konečně se vřed (vnitř
ních ruských nepořádků) proralil. Lze si něco hlou
pějšího představiti, než bloudění „Potemkina“ vČor
ném moři s kradeným ublím a proviantem, s židov
skými veliteli, a židovskými studenty a jakýmei
záložním kadetem Alexójevem jako kapitánem?|
V chorém těle mariny (námořnictva) mohly se revo
lační rozkladné prvky nejsnáze zahnízditi, ale bylo
štěstím, že jejich ničivé dílo právě v tom okamžiku
stalo se zjevným, kdy emancipace židovatva veřejně
se přetřásá. Máme dostati „konstituci“; že jí má Rus
býti účasten, je však věcí vedlejší, hlavní jest udělení
aktivního i paseivního -volebního práva šidům. „By
rokracie“ má býti odstraněna, říšská duma (sněm) má
kontrolovati veřejnou správa, ale židé musí při tom
býti. Neznamená to očiniti kozla zahradníkem? Jest
ozdravění naší státní správy myslitelné, připustí-li se

skaženosti? Leč kdyš šidovský tisk celého světa rá
maeil, pospíšil si ministr vnitra, aby rozčileného I
srnele upokojil a ujistil, še jsou předčasny „obavy“,
jskoby říšská duma bes účasti a coučinnosti židů
měla vejíti v šivot. Bylo to koro k zoufání, kdyšta
najednou problesk| paprseknaděje. Sotva byl uklid
žojící telegram prohlášen, spatřajeme židovskývýbor
20 mufů a 30 židovakých studentů konati projíždku
na ruských válečných lodích, stříleti a topiti důstoj
níky a počínáme poznávati, co nám emancipace si

dovatva přinese. Snad pěbos-dostao0e vy
konstituční básníeřrozmta, Nestačísnadjen br
židé v tomto -roce předvedli věsoka čela srého pro
gramu? Co udinidi v nitra, Ruska, toho jsme všichni ,
svědky. Co však včípili u srmádě a rz válce, přijde..
v celém svóm rozsahu -te světlo. 'epeve poanenáhlu..
Dosod známe jen některé-podrobaosti. íme, še hlav
ním šířitolom- skaženosti v námořním Ministerstva
byla jebo šidevská firma. Ginzburgova, víme, de nám.

sid Poljakov dodával vepřea jek to čmil; víme de.
židovské firmy, dodávaly, důstojníkům dalekohled
o temnéms žežidovětí.vojínisvá roskávelitelstv itosti i
Em a? jn půfložitostisrazosali
v ruské armádě, který by nebyl šířitejem

spisů. Jak můde po věemtom, go. Pote a nn.
bědonoscova“ být Ještě:řečio emaneipaci didovátvaP
Tato otázka musípovadována -býti a udbytoo!
práví ce, že sám. hoslitel. o ternopsávnost židů před

teznaj „e-.
ja“ prevou tvářsvých Chrásěnců nedovede

zdržoti a msolal: „Čest aby to vmalje Doufejma, de
Dervosní a bysterické plémě didovské bude ještě háte
pokračovati ve své serolněnýdinnosti. | Nevtačí-li,ji
„Potemkin“ ab vezmou vše, co chtí, „podsvévelení“
uby tím co nejrychleji z našeho byrokracického oradaší
saplašili apozdilé nábledy o potřebě aastvupení, židů

č a e židovské smancipaei. Není.,oeuy,d :

pyl by ré naděje, že Rasko přeceunikne gi

Naší soclalní demokratépod
ruské rovelnelonáře. PrávěkonajíseBany
státech evropských sbírky na podpora revoluce v Rusku.
I rakonětí sociuluí demokraté tedy i čeští neppkrytě
přiznávají ae k těmto sbírkám. Ale avi jia nenapadne
aby se nad takovým barbarstrím Zastaviíli, třeba blá
sají na jedné straně bratratví; šid chce býti « Rusku
pánem, tam ma kyne největší rebach a protoponížený
služebník socialně demokratický hned sází heléře re
volucionáři židovskému.

Dům pre tovární dělmice. Továrníci;
v Alfeldu v Prusku zřídili na společné útraty dům.
pro tovární dělnice, v němž poskytuje ae těmto strava,
a Oojtza 45 feniků. Obyvatelky domu mají možnost
šíti, prát a žohlit a střídavé musejí též vypomáhat
při vedení domácnosti. Jídelny, ložnice a pracovny;
on velké a veselé, opatřeny centrálním topením,
aké koupelny a herny jsou v domě k dásposici. Ve

dvou sálech se zvláštním vchodem
vají se syté obědy za 30 feniků.

Krutovláda socialač-demokratická,
Ve vídeňské továrně Demyg a spol. pustili se právě
do velikých zákazek z Baska. Ale maský revolační.
výbor, jehož členy jsou většinoužidé a socislní demo
kraté, kteří vůbec na všech stranách, v Rusku účastní.
se pilně nynějšího revolučního hnatí, způsobil, če
dělníci zastavili práci. Firma sháněla tedy nové děl
níky. Přihlásil se také dělník bez zaměstnání, stec 8
malých dětí a a velikou radostí chopil se práce. Aje
drahého dne stávkující přepadli do práce ubízajícího.
se otce, poznamenali ho kameníce a noži a teprv na.
slib, že práce v továrně zanechá, ho z rukou svých
postili. Co na tom, še ubožák i u dětmi svými tousl
dále hladověti! Tak se jeví v praxi to socialaě demo
kratické beslo: rovnost, volnost, bratratví,

Reforma v malezimectví. Usnesením
zem. výboru království Českého přestává příště na
lezinecká podpora všem v zemské porodnici a nale
zinci ošetřovaným mstkám vůbec dnem provdání se
matky dítěte. Následkem toho vystonpí nalezonec dnem
provdání se matky z péče nalezinecké a matka, vlastně
rodiče jsou povinni své dítě vzíti do vlastní póče.

spor takto získaných fondu zemskému použije se na
provádění nutných čarových reforem nalezineckých.
Tím přispěje se zvláště i k tomu, že nalezenci neod
cizí se tolik vlastním rodičům jako dosud, přispějet
se takto i k utužení pásky mezi rodiči a dítětem,
k urychlení legitimace nalenenců, k zamezení utajo
vání poklesků z mládí nemanželskými matkami snou
bencům a k odvrácení zhoubných mnohdy toho ná
sledků pro poměry rodinné, jskož i neméně k obme
zení přetěžování domovských obcíopuštěnými nalezenci.
Záleží ověs)mna dozorčích orgánech, aby každé pro
vdání se matky nalezence neprodlené oznámili ředi
telství ústavu.

Socialně demokratičtí přátelé živ
mostí. Když se v poslanecké sněmovně ve Vídni
jednalo nedávno o zřízení permanentního výboru živ
nostenského na říšské radě, tu právě aocialní demo
kraté velice pradce vystoupili proti tomato potřebnému
zřízení; na jejich straně stáli ovšem také zástapcové
kapitalisma. A k těmto živnostenským přátelům ao
cislně demokratickým přibyl zvlášť význačný soudruh
a sice člen paneké sněmovny dvorní rada žid Joitteles,
který so v panské sněmovně rovněž pradceopřel hy
stanému zřízení. Žid Jeitteles jest jedním z bezobled
ných kapitalistů, jichž moc dělníci velmi často s bo
lestí pocítili. Soudruzi u štábu mají tedy nového bo
hatého strýčka, kterého si nesmějí rozlobit, všdyť jím
přece někdy něco od něho kápne do suché kapsy; a
ti prostí soudruzi af so dálo slepě šenou za šidovekon
bludičkou socialně demokratickou|

Ce třeba čimíti při popáleninách.
K nejhrosaějším a v domácnosti nejčastěji se opaku
jícím neštěstím náleží bez odporu popálení. Zvlátě
paní, které často neopatrně lihem a petrolejem zsachá
zejí, jsou tomuto hrosnéma nebezpečívydány. Ducha
přítomnost může tu často veliké neštěstí zameziti,
Chytne-li oděv někoho, porazme hořícího k zemi a
hoďme naň deky, tlusté a těžké šaty, abychom obeň
udusili. Líh a petrolej hořící také pískem nebo po
polem dobře se ubasí — nikoli však vodou. Popále
ným osobám rozřešme nebo rozstříhejme šaty, bychom
je co nejrychleji s těla sňali, puchýře neprotrhněme a
nepropíchejme, nýbrž obvašžmepopálená místa čistým,
nesoleným sádlem a obrazovou vatou. Při popálení
lahem, kyselinou atd. omyjme rány čistou vodou co
nejhojněji, obrašme vatou a dejme přes to ledové
obklady,

pro muže prodác



Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

€2 = úplnou zárukon, nejvýhodněji koupíte
neb staré za nové vyměníte jedině

v odbornémzávodě

Fr. Vodehnala
v Hradel Král, Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky volocipedů stále na skladě.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odborný umělocký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 19
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken jch
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice 6 se čelemnými rámy, sí

těmi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezovší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OR“ Nesčetnéveřejnái písemnápochvalnáuznání.“j
Založeno roku 1836.

8 První Královéhradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, večtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek
celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.
SRP*>Lázně vanové denně. ij

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

OOOOOOO0000000000000000000|

Veledňstejnému

duchovensávu!

Jan Staněk,Zšáž

s doporačiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobx. at d, všev přezném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ajen oohni slatí a stříbří. Na pož hotové
práce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré a slacené ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení od nej

oduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
a v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

robby desoenné. Vše posílám již posvěcené.

ntenci

-=

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jiněiu[stou
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

Z PAE kEE EAA
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazatlelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, 8 plným ohledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně,

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
pokiktkžtitoHEEBoHoEoEločloERoHoEoEioEiebHEobioEečioHoHoebEuekh kohoedkEtiEohHožotokotiEoEledEioElečžoěžetioětEhdeEoEičioHoFiček

A titEkiREhikiENěž EkEkiždřiřikěkikikěně

zaručeně co nejs0
lidněji a nejvkusNábytekii

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
ti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuhorský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco,

Josef
x Krejčík

V PRAZE,
V umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

premie, fotografie a di .
nd" Předměty Rodiči se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
BG“ nákrčníky, “Bg

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

ME“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
putovalPESO ohně

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

CMMLM,M"

ikeMMMLAAUU

voskové“j
dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před
měty pro místapout

nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové“ij zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svice ustry,
== svíce kostelní ste

jemi krve a ranami,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "BE

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
, polovoskové,víčkykek E

svičky ke křtu, jakoži veškerédo obora
ji toho spadající výrobky do

biřmoFjimánístuha porněujevoledňst.rohůmhovní j 

a případnýminápisy, v Sint “ vod: spoci

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Filiální aklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.———
Josef Sturma,

stavitel varhan a harmonií
nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
nátním ům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si uposorniti na svůj sklad
plan a planín.

«Rospočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách



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.
Četná 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!

663X692XGBIXCPIXČB26BXKSX(EDDCICBD)2K0DKGD XCBDXC6DXGSDIXIGODXGODX
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Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zášsobený

sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. broncu a ji
ných kovů

všelelině v ohni:zlacenéa etříbřené. se ručí.

Vlastní Pb ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
sašlou se již svěcené 80 atvr
zením Jeho biskupské Mí.

ot Starý závod můj můževykázati četn ochval

přípisyP. sníků
a. odporučnje se tedyk zakoupení a opravě lichů,
monstrancí, ciborií, relikvi

: ářů, nádobek na sv. oleje,
p, luceren,lustrů,kaditelen,táckůna křest,svícnů,pa

Aid, schránek na Nejsvětější,patenekatd. co nejvíce.

nejjemnější k výtečné aroma.Káva M
Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

Surová: "JB K (- M Pražená:
18—| Perlová, jemná . .
1250| Liberia, obrovská .13
1320 Směsi:

Bourbon, jemná . .
Jamaica, velejemná.
Scemanic, zvl. chut.
Ouatemala, velejem.

15—
16—

Zlatá Java, velejem. 14- Kavárenská, velej. . 16-75
Portorico, spec. Piz. 15 — Pařížská, specialita. 17-76

Ceylon, výtečná. 17- Pražská, výtečná —.19-70
Menados,specialita. Čaj, jak příbal40,60, 50h.

Fr. Jelínek, Slatiňany,
Zkuste! Přímýdovoza velkopražírna.—Posuďte!

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné ka hodi všech
druhůa oné: hodiny
v krásných ořechových skříních.

potisky a stříbrné skvosty, SShlyřetízky, prsteny,náramky, jehi

aj.v nejmodernějšímmb5 úplnouzárukou /
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěryhodnýmedsilky na výběr téš 1na splátky
bez svýšenícen. — Založeno r. 1843

DĚDĚDODĚDAOMD ÉÉ, ko uladíJulodí mé ln)

Ukostelů,
malby
dekorační,
facadní

pošadavků, s uměleckým při
hlíšením k příslušnému slohu

Anianín ÚÁLOUŮA

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

OTAVAVAVOVAVOTAVOTAVAOVAVOVAVAVAVSTAVSTAVOTAVATADVAATAOTAVA"VYVYVZYKÝYYSPEEDOVav
190,VANAVANAVAVAVANAVAB ZE PPS YM
A 064 šk

a“ 9u
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů m 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.Bo
B) »

EKK VREB a

TOVÁTNAPo4rr34
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

ULC Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě,

P dříve sávod na sušitkování ovoce,salošený i
PTÁr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |

P =-nabísí —
koňak,slivovici,yo jeřabinku
rumy a punše, liké 1 Sjadké ovocnvíne, bílé Pčervené, wino ové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
elivowici, vše vlastního pálení Avlastní výroby.

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

Vzorky zdarma a Iranko.

Uznaný za nejvýbodnější a. nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníkv, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

První výrobaa
hodin

v Čáslavi

Pensionát
Uršuline

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní školu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou ge též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a anglickém; mimo to ovičíti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikýmženským pracím i vaření, žehlení a

přípravě prádla.
Ústav má krásnou polobu a vyhovuje všem po

žadavkům.

Platí se měsíčně 42 K; sa hudbu zvlášť.

ag“ Školní rok počíná 15. zářím b. r. "ff
Předotavená.



Přidýlatne na čtvrt rodu 2 A so h
. no půl rohu sk — h

odražení katolických zemědělců.

(3) Naši odpůrci táží se s farizejským údi
vem: „Jest elušno,aby se náboženství vplétalo do
politiky? Proč míchati náboženství, konfessi
do otázky zemědělské?" Na takové vzdechy
odpovíme: Neporážejte, pánové, sami sebel
Jen hezky důsledně| Kdo vplétá do politiky a
do otázky sociální náboženské úvahy nejvíc?
Některé vaše žaroály vedou si docela tak,
jako by potlačení katolického náboženství bylo
věcí přednější než kterákoli vítězná politika
a než nejlepší sociální reformy. Pokud politi
kové a sociální pracovníci budou tak pánovitě
rozkazovati občanstva katolicky smýšlejícímu,
které náboženské zásudy má z rámce svého
přesvědčení vypustiti, potud nutno, aby kato
lici nad jejich „politikou“ ostražitě bděli. Pokud
badoa poslanci kurážně vystapovati na kaza
telna, aby věřící „opravovali“, potad katolík
jiš z jednání jejich bráti si bnde poučení, že
usboženství s politikou úzce souvisí. A zkrátka:
má-li náboženství vůbec právo na existenci,
mosí pronikati celý život náš, tedy i politiko
jako kvas. Bylo by to pokrytectvím a nedů
sledností, kdyby někdo chtěl dělati katolíka
jen v kostele, ale v praktickém životě mimo
chrám nechtěl katolické zásady v praksi ová
děti. Má býti náš rolník v chrámě katolíkem
a venku nábožensky bezbarvým občanem, po
slouchajícím rozkazů kteréhokoli politického
mlovky, jenž si často i do našeho náboženstvi
neobratně zabrousí ? Má katolík svěřovati svoji
existenci a osudy své víry důvěřivě nějakým
Alfonsům Šťastným? Má to býti katolickému
rolníka jedno, mluví-li za něho člověk, který
zřejmě a velice drze popíral Kristovo Božství?

Náboženství prý jest věcí soukromou!
Tak často mluví ti, kteří svými „vtipy“ a ú
toky sami činí z náboženství věc veřejnou.
Tedy prakticky uplatňovaný názor našich od
půrců jest asi tento: „Chceme-li do nábožen
ství bušiti, musíte vy, katolíci, dovolit, aby se
stalo při té příležitosti náboženství věcí ve
řejnou; chcete-li si však sami svoje nábožen
ství hájiti, považujte je za záležitost soukromou,
která se v parlamentě a na politických schů

FEUIULLETON. ©

Výlet na »Svaté hory< v jižním Rusku.
(Gubernie Charkovská.)

Píše Hradečan 0. S.

Jsem osudem zavát do jižního Ruska, do
místa vzdáleného od Hradce as 2100 kilometrů.
Žiji zde ve stepi dosti busté obydlené, v krajině
úrodné i poměrné dosti zavlažované. Země, tak zv.
eČernava«, hluboká, těžká půda, skytá bez velké
námahy rok co rok pravidelně pěknou úrodu. Jen
v obzvláště suchých letech vypadne obilí ještě
přede žnémi, tak jak vyboří celá step pravidelné
po žních pod žárem pslčivého úpalu slunečního,
který v červenci a srpnu dosáhne přes 40“ R. Dvě
řeky s sice Torec a Majáčka i potůček Bělinka
zavlažují širokou kotlinu, vroubenou dosti vyso
kými kopci, jejichž vrcholky bělají se ve svitu slu
nečním. Je zde útvar křídový; křída sněhobílá na
kopcích vyčnívá až na povrch země. V údolí pě
stují se všechny druby obilí a mimo to na vel
kých lánech melouny t. zv. arbuzy, kukuřice a
slunečnice (jejichž semínka s veverčí dovedností
vylupuje a vykusuje po celý rok kde kdo, starý
i mladý v každé prázdné chvilce); ale za to vr
cholky kopců jsou úplné holé, les je zde vzác
ností, ano stromů vůbec velice málo i okolo obydlí.
Maloruská vesnička — samý malý domeček slamou
krytý, střecha hladce učesaná jak hlavička způsob
ného děcke. Domky dřevěné, ale oplácané směsí
blíny, řezanky s výmětů kravských, kterážto směs
výborně na dřevě drží; vše uhlezeno a křídou
obíleno, tekže domky vypadají jsko z cukru.
Střecha poněkud přesabujíc, sloupky mnobdy ladně
vyřezávanými podepřená, tvoří jakousi krytou

————————

zích přetřásati uemál“ Šikovná logika, že?
Tážeme se zde, zda evangelíci podporovali kdy
poslaneckého kandidáta, který by byl smýšlení
otevřeně katolického, [ když takový kandidát
ani slovem o církev evangelickou nezavadil,
pracovalo se se strany ovangeliků houževnatě
proti němu. Ale — katolík wmáseděti stále
pod stolem, aby sbíral vděčně drobty, jež se
mu se stolu poslanců milostivě předhodí.

Pokud české poslanectvo otevřeně nebo
jovalo proti víře lidí těch, od nichž bylo zve
Jeno, zachovávalo kutolictvo mlčení. Když
však na veřejných echůzích a v parlamentě
každou chvíli se ozývaly jízlivé poznámky o
katolictvn, není divu, že nastal v katolickém
táboře protitlak. Či iněl obr, do něhož zvláště
v. pověstných „Šípech“ tolik bylo kopáno,
věčněspáti?

Když se zakládala jednota katolického
učitelstva, co tu bylo pokřiku, aby se zbytečně
netrhala národní svoroost. „Národní listy“ se
tázaly, proč prý jest potřebí extra-katolických
učitelů, když stejně učitelstvo po katolicku si
vede. Teď to vidíme zřejmě, kam bychom přišli
s naprostou důvěrou. Officieloí orgán organi
sovaného učitelstva staví se uetoliko zcela nr
čitě proti katolické víře, ale bojnje za odstra
nění náboženského vyačování ze školy vůbec.
Teď promluvil štáb zcela bez přetvářky. Ne
napadá nám Šmahem odsuzovati organigovacé
pány jako odpovědné nepřátele; ale ti, kteří
jsou v organisaci přesvědčením katolíky, jsou
většinou překřikouti, zastrašení, tak že se De
odvažují veřejné vystoupiti proti strannickému
utlačování katolicismu, jaké provádějí jejich
„pokrokoví“ kollegové. V „Českém Učiteli“
vůbec se apíralo rodičům právo vésti dítky
cestou vlastního přesvědčení. A který organi
sovaný pán vystoupil proti takovému zuásilňo
vání? A přece každý nestranný člověk uznati
masí, že mají oa děti větší právo rodiče než
učitel,

Zakládaly se u nás spolky socialistické;
pokod předáci jejich necítili pevnou půda pod
nobarna, tvrdili, že to jsou spolky pro s76pc
moc dělnictva, které považují náboženství za
soukromou záležitost každého jednotlivce; tedy
prý to nejsou spolky protináboženské. Ale po
dívejme se nyní, k čemu hlavně spolky ty
——

pavláčku po jedné straně domku. Štíty domku
neb lomenice pestře modře neb červeně poma
lované.

Pole jsou majetkem rodiny a ožení-li se syn,
pracuje dále na společném pozemku, vše řídí nej
starší člen rodiny. Uprostřed vísky nezbytná scír
keve s několika modře malovanými báněmi, podle
tuho malý domek pro popa i dáčka, t. j. pomoc
níka popova. Národní kroj viděti lze pouze v ne
děli, kdy dívky i hcši nosí bohatě Červeno-černě
vyšívané košile — jinak obyčejný kroj evropský,
jenže dějník nosí košili přes spodky vytaženou a
pasemneb barevnou šňůrou staženou. Pěkných
koňů, krav i ovcí velké množství. Ano se zde pole
nebnojí, nýbrž třeba kolik let úhoří, vozí se hnůj
k řece, kde jej nejbližší velká voda odklidí. Arci,
divné to hospodaření, ale vidíte-li ty ohromné
lány polí, semi uznáte, že by se ani včas obdě
lati nemohly, kdyby se pracovalo po způsobu
našem. Pole se jen mnohdy dřevěným pluhem
trochu nakypří a do toho se seje, kdežto velká
část polí leží ladem. Na těch se pase. Pravda, že
by se na menší části dobře opatřeného a pohno
jeného pole získala žeň bohatší, ale tomu mužík
nerozumí a rozuměti nechce, »Naroste nám dost,s
to je jeho hlavní argument. Též slepic, krůt, hus
i kočen mnoho se pěstuje. Pro nedostatek zdravé
pitné vody a pro drahotu piva i v největším horku
pije se zde obecně čaj nebo kvas, o němž níže
se zmíním. Na to však třeba zvyknouti a sklenici
čisé vody pramenité to nenabradí,

Je neděle, a po vzájemné úradé chceme na
vštíviti slavné ruské místo poutnické t. zv. +Svaté
hory.« Vlakem jsme přijeli do města Slavjenska,
kdež nás již očekávali naši kočové, Vsedli jsme a
o závod s větrem drnčely naše malé kočárky po
kostrbatém dláždění. Za krátko ale odbočili jsme
v polní cesty, kterou kočové, jak tvrdili, dobře

Jnserty se počítají levmě.

slouží! Děl ictvu ronobo nepomcbly; za to
však za peníze, sebrané i od důvěřivých kato
ků, vytiskli předáci statisíce podvodných bro
žar protikatolických; za peníze sebrané vysí
láni na všecky strany řečníci štvát proti katc
lické církvi. Typografové z Moravy a z Čech
sdružili se k hájení společných zájinů. Vedení
převzali socialističt( svadruzi a ve svém „Ve
leslavíou“ věnují plno místa pro štvaní proti
katolíkům. Obuvníci sdružili se také pod radou
vlajkou Ale ukázalo se brzy, oč se jejich ata
vovský orgán hlavně staral. Katolicky smýšle
jící členové měli platiti — ua útočné články
proti katolické víře. Ale když v Hradci Krá
lové založeno všeudborové sdružení katolického
dělnictva, hned ze socialistického tábora ozý
val se poplašný pokřik, proč se má trhati su
lidarita dělnictva! Prý to bude jen na škodou
dělnictva vůbec! Vida br.try — kamarády!
Pokud katolické dělnictvo dřímalo, potud se
bušilo pobodlně do jeho přesvědčení. Když
však katolický dělník dokázal, že dovede své
pomoc prováděti i bez pomoci hanobitelů ka
tolické církve, už dostávali socialisté respekt.
Při stávce horníků v Porúří ukázalo se zřejmě,
je-li pro dělný lid prospěšnější organisace ka
tolická či socialistická, Není divu, že po pra
ktickém závodě mezi svépomocí katolickou 4
socialistickou získala katolická| organisace
mnoho tisíc nových členů. A co učinili socia
listé v okarmžika pro ně tolik mrzutém? Jako
chytráčtí diplomaté naladili Skaroblídnou tvář
v úlisný úsiěv, přestali psáti v katolících
jako o „svíčkových babách,“ sprosté aadávky
zavřeli do s.ého „vzdělava ího“ mmagacínuna
pět zámků, počali katolíkům docela i pochle
bovati a zvali je — ku spolčeuí jako staré
bratry. To by) následek toho, že katoličtí
horníci vytvořili mohatnou organisaci, že dc
vedli imnponovati veřejnosti svojí svépomocí
označenou Štítem katolicismu.

Z těchto úkazů čerpejme poučení pro bn
doucnost. Vidíme, že pokud katolík sedí pc
slašcě v koutku, pokud avěřaje starost o svoji
existenci rokám lidi smýšlení protikatolického,
potad se do ného pohodlně buší. Jakiuile však
katolictvo organisovaně promluví, jaktoile dá
hromadně na jevo, že jízlivé urážky svého po
ctivébo nábožeoského přesvědčení nechce dále

znal. Cesta tvrdá jak mlat; asi 4 dny před tím
sprchlo, černá zemé secslila a ztvrdla. Lehký, př
jemný větřík pohrával dlouhými břívami našich
vraníků. Jedeme sem tam polní cestou, nějak
divné se to točí, tvářnost krajiny stále stejná —
lány polí, iány úhoru a celé ohromné líny plevele;
krajina vlnitá, bezvodná, bez lesů. Nikoho nepol
káváme, široko daleko nikoho nevidíme. Tu a tam
daleko v dolíku malá vesnička.

Najednou kočové stanou. Uprostřed širých
polí — cesta končí. Vjeli jsme na cestu slepoul
Kočové stojí na svém, že cesta dříve šla tudy
dále, a že nejspíše mužíci ze vsi, cestu zúmyslné
zorali a zasel:, by jízdu cizím tudy zamezili. Ně
kolik »psích synů« bylo tém mužíkům za to od
měnou; a přes náš protest pustili se kočové s ko
čáry přímo přes pšenici, kudy dle jejich názoru
cesta dříve šla, ač o tom sám pochybuji. Ale
šťastné dostali jsme se v malé chvilce na hlavní
silnici, t. zv. poštový trakt. To je, panečku, ce
stičkal U nás uorává jeden dobrý soused druhému.
mez, by získal píď půdy, a zde v nejúrodnější
půdě cesta 25 sáhů široká! Tak je předpis pro
poštovní cesty! Nikdo zde totiž cestu neopravuje;
je-li bláto, neb cesta rozjezděna, jede se vedle a
pak zase vedle, až se rozjezdí celá šířka cesty a
tu obyčejně na druhé straně cesty to již trochu
proschlo i jezdí se zde znovu. A neproschlo-li,
také žádné neštěstí! Jede se polem, po obou stra
nách assáhové silnice!

Jedeme již půldruhé hodiny, tvářnost krajiny
počíná se měniti. Vlnitá krajina přechází v hor
natou s dosti vysokými kopci, na nichž konečně
i kus lesa se spatřuje. Jedeme skrzs velikou, dosti
výstavnou vesnicí; dle velkého kostela souditi lze
že jest i dosti bohaté. Mužíci mají nějské sebrání,
živě rokují na dvoře většího domku, kdežto jejich
báby sedí opodál, přes cestu, neboť do rady plésti



snášeti, hned se nepřátelé naší víry zaleknou,
hned naladí jinoo písničku. o

Nevidíme něco podobného i při šíření
sdružení katolických zemědělců? Naším pře
svědčením jest, že by byl sotva pao poslanec
Prášek tolik velebil v pražské avé řeči zásluhy
duchovenstva aže by byl sotva otevřeně uzvával
důležitost náboženského přesvědčení katoli
ckého rolnictva, kdyby nebyl měl za zády utě
šeně se rozvíjející sdružení otevřeně katolických
zemědělců. Pokud upřímní katolíci mezi rolníky
spali, chodila strana agrární kolem nábožen
ského přesvědčení většiny svých členů jako
kolem horké kaše. Měla veliké obledy i k zřejmě
pepoctivému, štvavému tisku protikatolickému.
Toť se rozumí, že vymazlení naši odpůrci ne
zůstali agrárníkům na náhlou přízeň ke „kleriká
lům“ odpověď dlažní. I „Český Učitel“ volal
honem agrárníky k pořádku. Hrůza hrůzoncí,
kdyby se tak agrární strana „zklerikalisovalal“
Pastorům se může klaněti každý, ale zastune-li
se někdo náboženství katolického, hned jest
oheň na střeše. ,

Agrární „Obrana Zemědělců“ ocitla 8e
výtkami „Čes. Učitele“ v úzkých; vytáčí se
diplomaticky. Vždyť prý pan Prášek nečinil
pohrůžku učitelstvu pro jeho „svobodomyslné“
přesvědčení. Tu to máme. „Obrana Zemědělců,“
orgán to rolnictva převážnou většinou katolic
kého, bojí se odsouditi zřejmě nepoctivosti,
jakých se dopouštěli organisovaní pánové ve
svém orgánu „Čes. Učiteli.“ Chce objímati ka
tolíky a naše úblavní nepřátele zároveň.
„Obrana Zemědělců“ snad ví, že „Čes Učitel“
jako officielní mluvčí organisovaného učitelstva
postavil české kněžstvo vůbec v jedna řadu
s Drozdem, že vidí v kněžích vůbec zlomyslné
násiloiky, které chce vykopnouti Šmahem ze
školy. Ví, že „Čes. Učitel“ apírá právo kato
lickým rodičům vychovávati dítky ve vlastním
přesvědčení, atd. Či dovede strana agrární na
jednoa hájiti volnost katolického přesvědčení
a zároveň strannickou svévoli protináboženskou
vychovanců „Čes. Učitele?“ Neřikáme, že by
„Obrana Zem.“ úmyslně chtěla katolickému
roluictvu Škoditi. Ale nemá ani tolik odvahy,
by zřejmě vyznala, že s protináboženským
a uepoctivým štvaním pohlavárů ústředního
spolku učitelského souhlasiti nemůže. Až však
sdružení kotolických zemědělců ještě více zmo
hatní, bude agrární strana přinucena k vyjá
dření určitějšímu. (Dokonč.)

Volné listy.
(Celková politická situace. — Nekázeň poslanecká.)

(8) Přítomná doba naplněna jest zajisté
důležitými ději, z nichž mnohé i přes místní
vzdálenost dotýkají se našich českých zájmů.
Válka rosko-japonská a ruské porážky jsou
události světové závažnosti a obzvláště evrop
ského významu. Krise doalisima a veústapnost
Ubrů otřásají samými základy naší říše a
stoupající agitace všeněmecká fikový list dávno
již odhodila, neboť cíle její nepokrytě byly vy
sloveny v rakooském parlamentě: „Hoch den
Hohenzollern; Alideatschland Heil!“ Také ne
dávná diplomatická útočnost Německa proti
Francii a hned na to vyjasněná tvář a rty 0,

se nesmějí, Arci i zde se to obejde tím, že muž
doma řádné praeparovaný tlumočí v radě přání
své ženy — právé jako jinde. To jsem rád, že
jsem neřekl kde. Vyjíždíme z vesnice a kočové
upozorňují nás na kynoucí nám již báně nejvýše
položeného kostela Svatohorského. V tom ostrá
zatáčka kol vrchu — a najednou vynořuje se před
námi krajina opravdu malebná: Patříme do údolí,
v němž řeka Donec žene svou čistou vodu širým
řečištěm, po jedné straně vysokými křídovými ska
lami vroubeném, na nichž vysoké stromy do výše
se vypínají; po druhé straně luka, starými buky
porostlá. Koně ženou strmou cestou k vodě;
staneme před mohutným prámem na převoz (prám
uvádí se v pobyb lanem přes celou řeku nataže
ným). Čtyry povozy najednou umístí se na ob.
rovském tomto prámu. Na Donci celá hejna kačen
domácích. Uzkostlivě hledí dostati se ku břehu.
Pátrajíce po příčině, mimovolné obracíme zraky
na všecky strany; s údivem vidíme nad námi
kroužiti tři mohutné dravé ptáky, z nichž největší
má v rozpjetí křídel zajistě as 1 metr. Ve velkých
obloucích lenivě «rouží nám nad hlavou; patrně
jen přítomnost tolika lidí zbraňuje jim vrhnouti
se nakačky. Prám přistál a my jedeme dále. Donec
tvoří zde veliký oblouk, který jest nám uříznouti.
Jedeme již po pozemku klášterním, Mohutné duby
a buky lemují šťavnatá luka a skytají malebný
pohled i vítaný stín. Pojednou otevře se tato ze
lená sténa a před námi vystupuje zbudovaný mezi
křídovými skalami i nad nimi, kolem zelení ob
klopený slavný klášter s velkým hospicem, ko
stelem a několika keplemi. Budovy bílé jako sníh,
na věžích pozlacené báné a kříže. A ta zeleň
okolo! "To vše zrcadlí se v Donci tak, že obraz
této úchvatné partie ve vodě vidíme. Skvostný
věru to pohled! (Pokrač.)

plývající nejvřelejším přátelstvím debyly vy
počteny pouze pro jisté obchodní prospěchy
v Maroku, nýbrž měly na zřeteli určité mož
nosti v čase budoucím. Vypadalo tak, jako
kdyby byl Vilém Francii řekl: „Vidíš, jak jsi
osamělá ve chvíli porážek svého spojence.
Mohl bych se na tebe vrhnout a rozdrtit tě,
ale neudělám to, protože chci býti tobě dobrým
Sousedem.“ A trochu mezi řádky čteno, mělo
chování Německa ten smysl, aby Francie velko
myslnosti Vilémovy vzpomínajíc, neohrožovala
jeho záda, až by nadešla chvíle, kdy by mohly
voje německé býti zaměstnány v těch zemích,
v nichž Němci hlasitě volají po velkém Ně
mecku. Mnoho tu různých věcí a přece mezi
nimi jest určitý vztah, jest v nich jeden dů
ležitý bod, jde v nich o jednu vážnou skuteč
nost. Skntečnost ta se nazývá: boj o zachování
Rakouska a boj směřající k jeho zničení. Boj
Rakoasku nepřátelský neodehrává se sice posud
ve vřavě válečné v houkání děl a střelbě pušek,
ale probíhá již dávno stanicemi různých vše
německých spolků, připravován jest v obnivých
wyslích Všeněmců a ztajen jest v kabínetech
politikův a utátníků, u nichž jeho ideový zá
rodek obsahuje již všechny možné jeho tvary
v rozličných kombinacích. A jak pečlivě od
měřají se stly ke konečnému zápasu. Z po
čátku války rusko-japonské každý Slovaa za
jistě byl překvapen velikým přátelstvím Vilé
movým k carovi. Přátelské dopisy, prodej tor
pedovek, ochotnost německých parolodí, vše
to nasvědčovalo příchyloost držitelů německé
moci k slovanskému Rusku. Německé časopisy,
nedovedouce utajiti vztek proti slovanskému
Rasko, štvaly o závod a každá porážka vojsk
roských poskytla jim pravých duševních hodů.
Později však i v těchto nižších vrstvách po
cbopili úmysl německé diplomacie a nejnověji
i z této strany podněcováno jest sebevědomí
ruské, jen aby ve válce bylo pokračováno. Vše
to nemá jiného smyslu, než aby Rusko ve
vzdálených končinách Asie se oslabilo ještě
důkladněji a vše to nemá jiného cíle, než aby
Německo v daném okamžiku ve středu Evropy
volně mohlo rozhbodovati. Překážky se odstra
ňují a kličky se zatahují.

A co Rakousko? Není ani možno, aby
státníci rakonští nebezpečenství toho neviděli,
ale jsou nyní malomocni a poutáni vnitřními
zápasy. Státníci rakouští, opravdu rakouští,
nemoboa nepozorovati téch osndných důsledků,
které způsobily dřívější vládní směry, slovan
ským národům v této říši tak nepřátelské.
Mělo-li Rakousko býti natným a mocným stře
doevropským státním útvarem, pak nebylo
k tomu cíli jiné cesty, než zabezpečiti všem
národům jeho stejnoměrný vývoj na podkladě
spravedlivé rovnosti. Tento jediný prostředek
ko zdravému životu a velmocenskému posta
vení Rakouska však byl zaměněn nadržováním
Němcům a potlačováním Slovanů. Tolikéž ú
stava z r. 1867 byla plodem úmluvy liberál
ních Němcův a Maďarův o rozdělení moci a
nadvlády, aby v Uhrách panovali Maďaři a
v Předlitavska Němci. Tím do roubení tohoto
státu vložena zhoubná červotočina a jedovatá
houba rozkladu. Dnes símě to nese své ovoce.
Všechno potlačení sverázného života uberských
Slovanů, všechno to dušení a škrcení, s kterým
bylo a jest bojovati Slovanům předlitavským
o rovnoprávnou přízeň veřejné moci — všechno
to bylo ať vědomé ať bezděčné podkopávání
základů babsburského rodu a jeho državy.

Nynější vzpoara uherská jest jen natným
a přirozeným důsledkem ústavy z r. 1867. A
kdyby aspoň Cislajtanie byla proti uherské
revoltě ejednocena! Slyšíme dnes sice volání
našich ministrů po mocném soustředění všech
8il a stran proti kritickým odálostem, ale musí
našistátnícitaképoložítizákladya uskntečniti
podmínky, aby zejména národ náš záchranné
práce proti Maďarům mohl se zúčastniti. Jsou
dva významnější prostředky,. které by zne
možnily maďarským stromům růsti až do nebe.
Čilejší rozmach nemaďarských národností vU
brách, kterážto samočinná, nvědomělásvépomoc
měla by býti i od vídeňské vlády zdstně pod
porována, a pak sjednocenost národů v Před
litavsku. Tady překážejí Němci, kteří brání i

jn nejmenšíma drobtu spravedlnosti vůčinámechům, jak dokazují jejich reje protiuniver
sitní. A pak Němci nikdy nevzdají se ani těch
nejmenších výhod národností své ve prospěch
zájmů rakouských. Že by se Němci svých o
pevněných posic vzdali, v to mohou doufati
lidé velmi najvní a prévě tak zpozdilostí by
bylo očekávání, že Němci nebudou bonřiti
proti české univeraitů a rovnoprávnosti jasy
kové. Také nelze kojiti se nadějí, že vláda po
dejme se naproti německé državě nějaké rázná
proměny poměrů. Z toho jde, že Slovanům
předlitavským a zejména námČechům může
prospívati jen vážná a všeliké dobrodružnosti
prostá politika, politika střízlivá, účtaojící
s těžkými proměnami v Uhrách s varující 80
odvážných sázek nu nejisté karty.

V našich radikálních a pokrokových tá
borech prodce se vyčítá poslancům, že uvě

řivše slibům Gautschovým, propustili vládní
předlohy. Kdyby byly bývaly urovnány zápletky
v Uhrách, zajisté byl by postup naší delegace
důrazaější. A proto bylo by chybou dnes vůči
brozícím nebespečenstvím lehkomyslně stavěti
si blava a pohodlně oddati se obstrakčnímu
rámusení, kdy nad biavami kupí se černé
mraky nepředvídaných nehod. Ovšem také

staviti měla jiš vláda Kčrbrova, neboť bylo by
seřadění šiků cislajtánských proti Uhrům dněs
snazší a výslednější. Nepocbopili mesinárod
ních poměrův a vážnosti krise vnitřní ti naši
politikové, kteří zlobí se, že noslanci čeští od
ložili zbraní pro pouhé sliby a že nenastoupili
cestu rázné obstrukce, dokud ony sliby nebu
dou provedeny skutkem. To jest posuzování
příliš z úzkého obzoru. Poslanci zajisté měli
vážné příčíny, pro které rozhodli se pro umír
něnost a mezi důvody těmi zajisté není poslední
ohled na moc Německa, jež vystoapla oslabe
ním Ruska a jež podporována jest vnitřními
zápasy v Rakousku. Významnéjest také pro
hlášení Kramářovo, že vláda o nebezpečenství
zahraničním dobře ví, a pak není divu, že
společné nebezpečenatví přivedlo vládu u české
poslance na cestu jistých kompromisů. Proto
v těžkých dobách těchto, kdy jest potřabí tolik
svornosti a discipliny, přímo překvapuje skutek
posl. dra. Plačka, jenž vystoupil z mladoče
ského klubu. V novinách to nebylo jasně ře
čeno, ale dle hodnověrného dopisu, jejž obdržel
pisatel těchto řádků z Chotěboře, jest tato
nekázeň skatečnou pravdou. Dle spolehlivé in
formace svolává posl. Plaček v Chotěboři oby
čejně schůze jen důvěrné, na nichž hude to
ninou radikální a projevuje nespokojenost 8 ve
dením české politiky. Posledně přijel z ničeho
nic vlakem, auiž příchod svůj předem oznámil.
Když mu bylo řečeno, že bned tak beze všeho
volíči se nesejdou, odvětil, že postačí, když
účastníci jeho vývody oznámí ostatním. Něko
Jika voličům, kteří se na rychlo dostavili, o
známil své vystoupení z klabu. Poslanci prý
se usnesli hlasovati proti celnímu tarifa a nyní
jednají opačně, s čímž on nesouhlasí a proto
vyvozaje důsledky a mimo to vláda bude vi
děti, že jest v klubu oposice. Vůbec prý bylo
odůvodnění p. poslance tak neurčité a tak ml
havé, že každý z přítomných pogoroval, že
jeho věc není spravedliva. V městech dotčené
volební skapiny již dávno koloje pověst, že
posl. Plaček jest zaujat proti předsedovi Pa
cákovi a proto i Chotěbořští z tohoto zorného
úblu skatek jeho posuzají. Jest-li pravdou, že
jednání posl. Plačka pramení z příčin osobních,
pak jest to zasejedenz těchchorobnýchzjevů,
jež v našem českém životě počínají se povážlivě
bromaditi. Politické jednání sařizovati dle 0
sobních náklonností nebo antipatif, jest prorada
proti celkovému prospěchu, který každému
českéma poslanci má býti zájmem nejpřed
nějším. Žádejme pak v těchto kritických dobách
disciplinovanost od zástupů voličských, když
nekázeň v samém klubu poslaneckém tak po
vážlivě se provaluje. Konec konců jednání
posl. Plačka jest každému vlastenci odsouditi,
již také z té příčiny, še poslanec své zásadní
přesvědčení má odůvodniti na foru veřejnosti
a nikoli zanášeti je ve voliče své způsobem
tak tajemným a podloudným.

Obrana.
(3) Naše odpověď panu vydavateli

Lžipogla a evangelickým Hlasům zo
Slema. Konečně jsme Vás, pánové, přinatili
k hovoru o pamíletu Lžipogiově. Trvalo to
hezky dlouho, ba víc než dlouho, než jste se na
Šimi poznámkami dali přinutiti, abyste konali
do jablka tolik pro Vás kyselého. Pánové,
kteří mají v ústech plno touby po pravdě,
ekrčili se kritice Dra Kalonska do koutka,
ani nedatali, jakkoli věděli, o jak vážnou věc
ce jedná. Konečně tedy — po půltřetím roku,
kdy již uvědomělejšía nestranní evaogelíci,—
kteří také Obnova čtou — vrtěli nad tou sa
mlklostí vážně hlavou, byl officielní evaoge
lický tisk přinucen promloviti aspoň něco.
Že 1a sebeobrana dopadla zcela žornalisticky,
po advokátska a že nedovedla z našich výtek
věcně vyvrátiti. nic, tomu se ovšem diviti ne
bude nikdo. Doufali jsme, že obránci „pravdy
Kristovy“ aspoň nyní udeří se kajicně v prsa,
ale kdepak! Stalo se něco zcela jiného, což
rozhodně sluší aspoň zde zaznamenati, aby 80
vědělo i v budonenosti, jak jde „evaogeli
ckémo“ tisku o pravdu. Pan Horálek totiž vo
„Hlasech ze Siona“ prohlašuje tvrdošíjně o
Lžipogiově pamfleta: „Až posud jsem pře
svědčen o jeho pravosti, jelikož námitky, které
na př. dr. Joa. Kalousek proti němu uvedl, ne
byly 8 to, aby une přeavědčily“. Tu to máte.

věříme, že se pun Horálek přesvědčit nedá, i
kdyby ještě čtyři Kaloaskové jej chtěli mou
dřejším učiniti. On jest naopak přesvědčen (!1),



že onen pamfletjest sepsán od očitého svědka.
Kde ja k tomu povnéma„přesvědčení“pří
Šel, těžko ubodoonti.

- A hned také pan Horálek proti Kalous
kovi' Lžipogiá' —umývá. Připouští, že jsou
v tom gpisku učkteré „menší nesprávnosti“,
ale to prý protó,'že nebyl Pogius učeným hi
etorikem. „PaneHorálku, buďte aspoň trochu
upřímným! Takové,„menší nesprávnosti“, jaké
nalezáme v Lžipogiově spisku, nemůže napsatí
žádný člověk, který jest poctivý a který o
sobě tvrdí, že byl při odsouzení a upálení
některého člověka přítomen. Takové „menší
nesprávnosti“ nepřipletly by se do péra ani
takovému poctivémuočlověku, který sotva psáti
umí a církevní a státní organisaci za mák ne
rozumí. :

Stůjtež zde některé příklady. Onen ně
mecký pamfletář, který prolhaně se vydává za
očitého svědka upálení Husova, píše k roku
1414, jak byl od arcibiskupa Zbyňka v Praze
přívětivě pohoštěn. Zatím však Zbyněk byl
toho čásu již tři léta nebožtíkem; zemřel v Pre
šparce. Pane Horálku, každý nestranný člověk
uzná, že se nezmýlil onea pamfletář o tři
léta proto, že nebyl učeným historikem, ale
proto, že v Praze a Zbyňka vůbec nebyl 4 —
že chtěl lhát. Vždyť přece Lžipogius se ne
představuje jako historik bádající někde v pra
tmenech, ale spisovatel těch věcí, které sám
viděl. A kdyby pravý očítý svědek byl třebas
jen zedníkem, nesplete si kalendář tak ná
padně. —Onen „Pogius“ viděl dokonce, jak
jeden český pán katana Husova zavraždil
„dloahým bodvem, jejž mél uschovaný v ho
loce“. Pěkně děkujeme za to sdělení. To byl
jistě až příliš moderní pán, že měl dlouhý
bodec — za bolínkou. "Tu holínku viděl onen
„Pogias“ tuké jen proto, že nebyl učeným
historikem? Škoda, že si té poznámky nepo
všimli malíři basitských obrazů! Byli by ma
lovali husitské šlechtice 8 holínkami.

Pan kritik Horálek píše o spisovateli
onoho pamfleta: „Jmenaje-li někoho arcibi
skopem nebo biskopem, neba naopak — anebo

ovýšil-li nějakého převora nebo „dacbovního“
jodnostáře nižšího za vyššího, to není žádné

neštěstí a také ne důkazem plagiátu“. Holenku,
umíte se vykracovat věru jako úhoř. Taková
chyby v titulaturách ovšem by nebyly důkazy
prolhanosti, ale Vy o chybách daleko křikla
vějších opatrně mičíte. Onen pamfletář mluví
totiž o osobách, které vůbec neexistovaly. Od
važuje se drze ováděti, co prý mluvil v Kost
nici vídeňský arcibiskup Styrum. Byl-li onen
pamfietář — jak pamflet tvrdí — převorem
v Badenu, přece mohlaspoň tolik věděti, že zu
časů Husových nebylo ve Vídni ani biskopství,
natož nějaké arcibiskupství; vždyťBaden není
od Vídně tuk příliš daleko a těch arcibiskapů
ve střední Evropě bylo jenom několik. Ale
podvodný pamfletář odvažuje se docela uvá
děti i jméno arcibiskupa vídeňského. Onen
pamfletář mlaví o vyslanci „řádu templářského“,
ač byl ten řád dávno před Hasgemzrušen atd.

Dle líčení onoho pamfletáře Hus zavrboval
tajnou zpověď, nevěřil v „proměnu hostie“,
zavrhoval kněžský coelibát. — K takovému
„»poučování“ ovšem jest potřebí notné dávky
novědomosti a drzosti. Samy spisy Husovy jsou
nejlepší odpovědí na ty lži spředené bujnou
fantasií pamfletáře. Víme dobře, pročpodvodný
pisatel Husa tolik přebarvil. Nebyl žádným
očitým svědkem, ale byl německýmprotestantem
sXIX. století a proto, aby měli jeho sonvěrci
radost, „zreformoval“ Husovu nauku ve smysla
protestantském. Pamfietář ei popletl kalendář
až hrůza. Dle něho císař Sigmund přijel ke
koncilu Kostnickému 6. června 1416; správná
historie však praví,že se tak stalo již 25. pro
since 1414. si docela šlape na rozum
v uvedeném (ovšem vymyšleném) dopisu Hu
sově, kde jedním datemporáží datum jiné.
Ale nač se ještě zdržovati uváděním dalších
nesmyslů, které protestantský podvodník pod
jménem Pogia napsal? Dr. Kalousek praví, že
„dilo očitého svědka“ je novověká podvrženina,
což „lze dokázati důkazy zcela zřejmými, jichž
jest na každé stránce hojnost“. — My dodá
váme, že mezi skutečnými znalci života Hu
sova by se takový pamílet dal aplatniti jen
jako masppustol šprýmovné čtení. Kdo aspoň
něco o Husovi přečetl z Tomka, Palackého
nebo Flajšhansa, musí strnoati nad koráží če
ského evangelictva, ješ se odvážilo takovým
pamfletem české mogky mrzačiti, Že spisek
ten jest snůškou lží, dokázal již cám německý
badatel Potthast. Ale české evangelické žur
nály — jako by se nechumelilo. Křiklaválži,
jimiž se vpis jen hemží, jsou p. Horálkovi
„menšími nesprávnostmi.“

Ale vážné slovo: jestliže onen „očitý
svědek“ nebyl novověkým prolhancem, pak lže
mnoho Palacký, Tomek i Flajšbane, pak lže
o sobě mnoho ve svých apisech Has
sám. Pamflet Lžipogiův nelze stavěti vedle
spisů Hasových, poněvadž se oboje navzájem
ostře odlišuje a jedno drahé vylučuje.

Věnovali jsme zatím zaslánu páně Ho

rálkovu místa dost; ale vrátíme se k vykru
cování jeho znova, poněvadž zde se nejedná
jen o klopýtnutí jednotlivcovo, ale o charakte

nietiko pravdymilovností evangelického tiskuvůbec.

(3) Hederní iulkvisiee. Co se navolají
„pokrokoví“ lidé po ženské emancipaci, po
vyšším ženském vzdělání! Dle „osvícených“
hesel by člověk soudil, že ti lidé vynaloží
stkvělé peněžníoběti, jen aby se konečně tím
vyšším vzděláním českých žen hnalo! Páni si
však nechali šestáčky pokojně v kapse, ale
zato ze všech sil bojují proti katolickému dív
čímu vzdělavacímu ústuvu, který má býti uve
den v život na Král. Vinohradech. [ou, takové
osvědčování pokrokovosti jest nejlacinější a
nejpohodlnější — a zjedná za nynějšího času
popularity víc než nejpernější, skutečně po
kroková práce,

Realistický „Čas“ volá horlivě dále do
boje, poukazuje na paragrafy, které případně
mohou býti překážkon zřízení ústavu; nechť
se těch paragrafů šetří! Zároveň, aby ukázal
ještě líp svoji „svobodomyslnost,“ dává povel:
„Česká žaroalistika mast bezohleda
praoýřovati ty professory, kteří by
se dali do služeb jeptišek.“

Čas“ ovšem nemá takovou moc, jakou
měl Kalvín. Ale — dobrá vůle za skutek;
provádí aspoň inkvisici tak, jak se dá. Dobře
si zapamatajeme násilnické heslo „Časem“ pro
slovené, Proti konfessijním ústavům ovaogelic
kým a židovským „Čas“ ani nemuká. Zato
však násilnickým pokřikem chce překaziti vyšší
vzdělání katolických dívek.

Víte co, pánovéf Bude nejlépe, jestliže
začnete konkurovati, Udělejte to beze všeho
hluku a šumu, bezky realisticky; založte si
ústav vlastní a věcnou prací hleďče jeptišky
předstihnouti. Uvidíme, kdo v závodu zvítězí.
Kdyby podobný povyk vznikl v katolické žur
nalistice proti konfessijnímu ústavu evangelic
kémm, zdvíhl by se rámus proti naší nesná
selivosti'v celém pokrokovém táboře,ale takhle
— jsou tiše i žarnály konservativní. Násilnický
pokřik proti jeptišskému gymnasiu -odsuzuje
každý slušný člověk, ale na venek si se svým
míněním netronfá, aby nebyl zhanoben nejméně
padesáti „pokrokovými“ listy. A tak posud
silné hrdlo platí víc než všecka apravedlivost.
Kdo nejvíc křičí, před tím 8e i s právem utíká.
Zajímavé poměry v osvícené zemi, že? Na
štěstí žarnalistický pokřik tentokráte ještě ne
dovede svázati svobodě race, třebaže v „kato
lickém“ Rakouska trpí katolík hůř než v Ně
mecku. Příslašní činitelé, až dojde ke skatka,
do redakce „Časn“ nepřijdou 60 tázati za radal

Politický přehled.
Parlamentní prázdniny sice nastaly, ale

Němci nezahálejí. Zomská Školní rada slezská
podala již vládě určité návrhy stran českých
poboček při učitel. ústavé v Opavě. Jisto prý,
že po prázdninách české pobočky již v Opavě
nebudou a žuv 8e vyjednávalo s obcí polsko
ostravskou, aby tam zřízen byl učitelský ústav
český. Němci tedy nepovolí. A ohledně české
university na Moravě některé kruby české samy
pomáhají Němcům. Vždyť „Lačan,“ orgán po
slance dr. Kramáře, radí, aby čes. universita
byla zřízena v Králově Polí u Brna, kterážto
obec souvisí přímo s Brnem a prý za tím
úmyslem povýšena za město. Podle všeho mají
Čechové ustoupiti zase na celé čáře. — V Praze
konal se minnlou neděli socialistický sjezd
obou národností za přítomnosti 541 delegátů,
mezi nimiž 236 Němců. V přijaté resolaci pro
testuje se proti navrhované volobní opravě pro
království České, dle níž má se nové všeobe
cné kurii dostati 18 mandátů na sněm zemský.
Sjezd žádá všeobecné, přímé a rovné volební
právo,

V Ubrách se poměry víc a více znesnad
žojí. Oposice na jedné straně bouří přímo
k revoloci, na druhé pak straně rolníci se obá
vají, že nastalov rozlukou nebudou míti kde
obilí prodávat. Bar. Fejérváry však také nelení;
odmítá vyplatiti 20státních prostředků 340.000
kor. na hráze segedínské, zastavil stavbu pa
láce ministra vyučování, nevyplácí průmyslní
kům státní podpory, to vše a jiné působí na
mnobých stranách stíspěnost; přes to oposice
doufá, že požadavkům jejím bude vyhověno.

V Cařihradé udál se minulý týden vý
buch pumy před mešitou, z níš se právě sultán
chystal vyjíti. Usmrceno prý na 40 osob a ra
něno ještě více, ealtán však vyvázl bez po
hromy. Soudí se, že puma vržena pouze na za
strašení naltána.

Velkou pozornost způsobila schůzka cara
Mikuláše e císařem Vilémem na moři před pří
stavím městem faským Bjórkó. Porada byla
důvěrná. Jisto, že jednalo ae o válce i o vnitř.
ních poměrech v Rusku.

V Moskvě konal se konečně sjezd ruských
semstev, ač se gonerál Trepov snašil, aby byl
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rozpuštěn. Sjezdem zamítnut Bulyginův oávrh
ústavy, přijat pak návrh předsednictva Da za
vedení ústavy po vzoru západoevropském,
K národu vydáno bude provolání. — Nepokoje
opakují se na Rusi v menších rozměrech.

V Mandžarskau netroufají si dosad obě
strany na sebe se vrhnouti. Zato na Sachalíně
se Japonci roztahají; teu co nevidět celý ocitne
se v jejich rukách. Delegáti k vyjednávání o
mír ještě se nesešli. — Dle hlavního velitele
vojsk ruských, Liněviče, vojsko jest proti míra,
toužíc jen po boji.

Nebezpečným úskalím, na klerém se tříští
štěstí přemnohých lidí, je nedostatek mravní odvahy.
— Co trápení by si mnohý člověk ušetřil, kdyby
v pravý okamžik dovedl říci: „Ne!“ (lověk, který
nedovede říci „ne“, jest súm sobě největším nepří
telem. Jest to sloup, do kterého každý vrazí; žlábek,
z klerého se každý napije; osel, na kterém si každý
pojezdí; uzenina, které si každý hladový pes lízne;
mlýn, který sype všem, jen sobě nikoliv. Chce-li si
člověk zachovat poklid mysli, pořádek ve svých zá
ležitostech, jest velice důlešito, aby dovedl v pravý
čas říci rozhodně: „Ne!“ ©Mnohá ubohá vdova,
které zůstalo několik sirotků, dá poslední peníz na
pořízení smutečních šatů jen proto, že nemá odvahy
řícá světu do tváře „Ne!“, jakoby jen jistý šat,
anebo jistá barva byly výrazem žalu, nikoli sklí
čené srdce.

Smiles: Moudrost života.

Zprávy místní a z kraje.
Vyznamenání. Vsdp. kanovník Antonín

Pogerth byl jmenován papežským komořím. Vedp.
kanovníku, který po celé diecósi všeobecné váž
nosti požívá, přejeme, aby po 5Oletém jubileu
svého kačžství, jež 25. t. m. slavil, ještě moohá
léta ve zdraví a čilosti ducha z vzácného vyzna
menání se těšil.

Zprávy dlecčsní. Vyznamenání: Vdp.
Frant. Preclík, rytíř řádu Frant. josefa, b. notář,
děkan v Cickvicí, a vdp. Jan vlach, b. vikář,
b. notář, děkan v Luži, jmenováni čestnými kon
sistorními rady; p. Jos. Votočka, děkan v Rokyt
nici, b. notářem. Ustanovení jsou: p. Frant. Ne
chvátal, farář v Pluhově Žďáru, za faráře ve Vy
sokém veselí; p. Dr. Jos. Palička, katecheta
v Novém Městě n. M., za proz. katéchetu do Při
byslavé; p. Frant. Hovorké, admin. v Říčce, za
kapl. do Rokytnice; p. Fraat. Koap, aduinistr.,
za kapl. ve Vys. Veselí; p. Jos. Valenta, kapl.,
za administr. ve Vrsci; p. Karel Havran, kapl.
za admínistr. v Čestíně. Uprázdněná místa: Vraee,
fara patron. hraběte Ervina Schlika, od 6. čer
vence; Dobrouč, fara liberae coll., od 13. července
(podruhé vypsána); Markonšovice, fara patron.
nábož. matice, od 13. čarvence (podrahé vypsána);
Čestín, fara patron. Jeho Veličenstvícísaře Frant.
Josefa I., od 13. července 1906.

Vzácní jabilamti Ve dnech 324.—26.
července oslavili v Hradci Králové čtyřicet let
svého kněžství vdpp.: Josef Beran, bisk. vikář a
děkan ve Dvoře Králové, Jan Tichý, bisk. vikář
a děkan v Ostražně, Václav Spurný, děkan v Sach
dole u Kutné Hory, Josef Sedláček, děkan v Kalné
a Štěpán Sova, farář v Uhelné Příbrami. Zaslou
šilí jubilanti vykonali nejprvé pobožnost v kapli
sv. Josefu při chrámu Panoy Marie. Doe 26. t.
m. v seminářském kostele před devátou hodinou
měl k jubilavtům případnou promluvu vdp. P.
superior Ant. Rejzek. Pak sloužil vedp. kanovník
a děkan M. Musi) slavnou zpívanou mši av. 8četnou
assistencí na poděkování Bohu za obdržená do
brodiní. Z jubilantů jest dosud 8 pánů na živu.
Pro různé překážky dostaviti se nemobli vdpp.:
Jos. Dvořák v Dušejově, Ed. Knob v Králíkách,
Zef. Renesch v Hylvátech, vesměs faráři ve vý
službě. Pánům jnabilantům přejeme z plna srdce
ještě dlouhá léta.

Slavnost av. Ignáce = Lojoly, sakls
datele Tovaryšstva Ježíšova, v mariánském chrámu
Páně v Hradci Králové. V pondělí dne 31. červenc,
připadá svátek zakladatele řádu jevuitekého, ktorý 6,
oslaví zde v mariánském chrámu Páně a sice v neděli
po obvyklém kázání, které bývá o 4. hod. odpolední,
apo požehnáníbude svěcení vody ovatoignaci
Ónaké — v pondělí pak ráno o 6. hod. bude mše
sv. s požehnáním, zároveň měe av. uoltáře av. Ignáce
s nápisem „Ignis ubi religaas Omue8 exureret aras,
haeu una in fammis inviolata stetit“ na památku, že
když roka 1762 kostel všecek uvnitř vyhořel, oltář
tento dřevěnýohně ušetřen zůstal. O 9, b. slavná
m še av. sloužena bade, odpoledneo 6. b. bude slav
nostní kázání o av. Ígnáci,na to slavné pože
hnání s uctíváním svatých ostatků.

Ve schůzí městeké rady králové
hradecké dno22. července1905 usneseno:Útvrtému
živnostenskému společenstva v Hradci Králové a
Techoologickému průmyslovému mosen v Praze udělen
byl přispěvek na odbor, kors krejčovský. — Panf
Alt. Holé uděleno bylo povolení ka postavení dvou
výkladních skříní na domě čp. 263. — Pana Fr.

ernému, mistru zednickémo, uděleno bylo povolení
k obývání jeho dvonpatrové novostavby na parc. č.
9 v bloko O, a p. Jos. Macháčkovi k obývání jebo
novostavby v bloko U. — lerseliteké obci adělí ee,
že podle oyosgcgy nejse povoliti chbrdník mossikový,



a še trvá se na zřízení plskovcorého chodníku. —
Uděleno bylo povolení p. Rad. Helvichovi ke stavbě
pavlačev domě jeho čp. 147, p. Fr. Hlévkovi ka
přístavbě místností pro masáž v domě jeho čp. 828,
p. Jos. Formánkovi ka rozšíření krámu v domě jeho
čp. 9., p. K. Mayerovl ku zřízení portéla v domě
jeho čp. 27. — Měst. důchodenským úřadem předic
žené výpisy s účtů kostelů zdejšího patronáta za r.
1904 předloží se c. k. místodritelstrí. — Stolové
společnosti „Baráčníků“ v Kuklenách uděleno poro
lení k uspořádání sýleta do obec. lesa „Borovinky“
ne Břeshradě due 6. po příp. 12, srpna 1905. —
Žádost policie, aby byl přijat ještě jeden ponocný do
složeb obce, postoupí se rozpočtovému odboru. —
Spolku „Minerva“ v Praze udělen byl příspěvek K
60"— na r. 1905 — Okolní obce se požádají, aby
vshledem k vyzvání c. k. místodržitelství projevily
souhlas s jízdním řádem pro povozníky a fiakristy,
schváleným měst. zestopitelstvem v Hradci Králové,
— Panu JUDra A. Rudolfovi uděleno bylo povolení
k užívání stéje a bytu pro kočíbo u novostavby jeho
v bloka IV. — Vyplácení jedné podpory bylo zasta
veno a jedna podporu byla prodlonšena na dobu jed
noho roku.

Dlecésní jedaota eyriliská konala
dne 13. t. m. svoji valnou hromadu u přítomnosti
svého předsedyDr. J. Mrštíka, arciděkanaz Chrudimě,
a mnoha členův. Z jednatelské zprávy za rok uply
nolý uvádíme: Od 18.—20. července 1904 byly exer
cicie v Nové Pace. Od 8.—t2. erpoa byl instraktivní
kurs hudební v b. Borromaeu. Dne16, října zpívali

pe. bohoslovci při svěcení kostela ve Vysokém Mýtě.ne 4. prosince pořádána akademie na počest Nepo
akyrněného Početí Panny Marie. Dne 1. prosince při
hlásila se nová farní cyrillská jednota v Dolní Krupé.
Zvláštní cyrilské hnutí pozorovati bylo v Chradimi,

kde jak při píraných mšech svatých, tak i při obřadech, zejména o Velikonocích, pak 16. září při ově
cení školy bospodářské přesně litargicky bylo spívéno.

Vysnamonán po smarti. Dne 14. t, m.
semřelému řiditeli královóhradeckého gymnasia Vil.
Steinmanoví dostalo se rozhodnutím ze dne 17. t. m.
titulu vládního rady. Pozdě si páni vzpomněli.

Zdražení všech požívatim tčíce tísní
naše město, zvláště třídu chudší. Že cena masa dosud
neklesla, to (ze sí posad poněkad vyuvětlití. Leč o
zývá so z řad konsamentů stále důraznější protest
proti zvýšené ceně mléka, jež dosud neklesla. Přejeme
každému zvýšený příjem — ale jen když tím příliš
uetrpí jiní. Myslíme si, že příčiny zdražení mléka jiš
nejsou tak velikč jako roka loňského. Či jsou pícniny
nyní zrovna takovon vzácností jako loni? Jestjiž
nejvyšší čas, aby cena mléka byla snížena na obvyklý
normál. Chudé dělnictvo avítá tento oorat s velikou
radostí.

Úmarti. V Hradci Králové dne 23. červencet.
r. zemřela ve věku 96 roků paní Josefa Wůnschová
roz. z Freygangů, měšťanka Berounská, matka p. J.
Wůnsche, ředitele kůra v Hradci Králové. Pohřeb
konal se v úterý 26. t. m. na hřbitově Pouchovském.

Dětský výlet. Živnost. čtenářskájednota
v Hradci Králové pořádá v neděli 30. t. m. odpol.
ve prospěch ošacení chudé mládeže dětský výlet
do městských sadů „Na Střelnici“ Vatupné za
osobu 40 h, rodina 80 h.

Defrandant se udal. Minulýtýdenzmi
zel důch. assistent nadačního panství v Kuksu u
Jaroměře J. Hák a 12.774 K; prý prchl do Ame
riky. Tento týden v pondělí dostavil se však zmí
něný ke krajskému soudu v Hradci Král., a od
cisený obnos až na 200 K nahradil. vyšetřování
proti němu vede se na svobodě.

C. k. odborná škola pro umělecké
zámečnictví v Hradci Králové ukončils
letos třicátý školní rok. Založena v r. 1874 v Třebe
chovicích, měla škola tato původně sloušiti zájmům
tamních, dosti četně ueszených brněířů a státi se pro
východní Čechy tím, čím dnes západu českému jeou
Teplice, jihu Bechyň a Moravě Znojmo. Na všech
těchto místech působí odborné školy velice blahodárně
a přispěly ku povznesení tamního keramického prů
myslu mírou atěšenou. Kamnáři a hrnčíři třebechovi
čtí úmyslům ministerstva obchodu, kterému v letech
sedmdesátých zárodek ško) odborných byl podřízen,
nechtěli nijak rozaměti tak, še po mnobých, marných,
plaých pět let trvajících pokusech vidělo se mini
steretvo obchodu nuceno ústav ten v Třebechovicích
zrušiti a přesídliti jej do Hradce Králové, kdež mu
v budově tehdá ještě obecných škol reálných vyká
vány pro sporé tehdejší počátky místností dosti pří
měřené, v nichžto škola ta vzala na sebe ráz denní
školy zámečnické, kteráž měla hlavně to poslání, o
patřovat školy truhlářaké, kterých zatím založeno ví
cero, potřebným kováním. Úloha to pro odbornou
školu ovšem poněkad obmezená. R. 1882, když bylo
skolství odborné zatím převzalo ve správu svou mini
sterstvo vyučování, ustanoveno, aby škole dán byl
směr samostatný. Vypsán konkare na ředitele, jímž
jmenován v nastávajícím roce nynější ředitel p. Lad.
Haněl, který se přičinil všemožně o to, aby se pře
devším vysul z těch bezčetných objednávek zámečků,
štítků a kronšků nábytkových, které mu vadily
v jakémkoliv systematickém postupu vyučování, což
se ma téč brzo podařilo. Jič v r. 1888 dostalo ae
úsilím nového ředitele škole docela nového směru,
který se nesl hlavně výrobou zámečnictví galanter
ního, z něhož se pak pozvolna vytvářela škola pro
uměiecké mříšovnictví, při níš se ovšem béře co nej
svědomitěji zřetel k tomu, aby si žák osvojil všecky
způvoby práce, jiš každý dovedný zámečník vůbec
snáti musí. Ve starých místnostech školních :o ovšem
nebylo možné. Kdyš však obec královéhradecká viděla,
juk se ústav ten pod novou správou utěšeně vzmáhá,
takže se po jubilejní výstavě r. 1091 sama Praha o
škola ta vášně ucházela, odhodlala se k postarení
nové, účelům školním odpovídající budovy, již mini
sterstvo vynčování nákladem více nešli 60.000K vším

možným zařízením vybavilo. Daea má odboraá škola
pro omělecké sámečnictví v Hradci Králové avůj
víastní parní stroj o 30 koňských silách, vlastní vo
dovod, vlastní elektrické osvětlení a disponuje vedle
11 kovářekých obňů a prostranných dílen učebných
všemi v sámečnictví obvyklými stroji obráběcími, čímě
také se umožnila tak dokonalá výchova dorostu zá
mečnického, jak jen Ise si přáti. Dle výroční správy
čítá dnes sbor vedle ředitele p. Haněla 11 očitelů a
1 výpomocného dilovedoucího, Jelikož si škola tato,
jediná toho druhu v Rakouska, získala zatím svač
ného jména, jest nával šactva do ní stále tak veliký,
te bylo nutno obmezití hlásící se do I ročníka jen
na žáky, kteří s dobrým prospěchem odbyli celou
osmitřídní školu měšťanskou a kteří se alespoň v kro
slení, měřictví a v počtech mohou vykázeti známkou
dobrou, a i z těch pak natno počátkem roku vybí
rati ty nejlepší, takše bez přijímací zkoušky mošno
přijímatí pouze šáky takové, kteří mají velmi dobré
vysvědčení z IL. ročolku školy měšťanské. Vyučování
jest tříleté, a sice tak rozděleno, še ee v hodinách
dopoledních učí výhralač předmětům theoretickým a
celé odpoledne jen práci praktické Toto střídání the
orie a praksí má blavně tu výbodu, že se čák přos
příliš neuoaví a při tom přec jen koncem tříletí do
spěti může takové sračnosti praktické a na takový
stupeň vzdělání odborného, že jest pak každý jen
poněkud nadaný a pilný žákpo absolvování ústavu
vítanou pomocnou sílou v dílně omělecko zámečnické,
o čemě nejlepší podávajídůkaz čatně poptávky po
absolventech školy té. Zápis bude 16. a 16. září, ač
i během prázdnin přihlášky předběšné ae přijímají,
ke kterým ovšem natno přiložiti vysvědčení II. třídy
škol měšťanských, dále rysy a výkresy šalatelovy.

U Z mlnulesti Hradce Králové. V «
z -ní městské rady dne 26. října 1778 „pan polesný
maje obeslané Doobravu, Jandíka, Hunše aBílského
stran odcizeného dříví z lesův obecních, přednáší, že
u Jandíke 5D špalků dubových nalezeno, Doubrava že
vzal dub, na kterém obrázek Jano-Bláhovský býval,
u Hunše že jest nalezeno 6 špalků emrkových a u
Bílského 2"/, sáhů dříví. Načež tu přístojící Jandík
excipiendo předstírá, že těch 56 špalků sobě nadělal
2 dubce, který se nacházel na tom j:mu odměřeném
kuse země. Doubravová, stojíc na místé manžela,
k žalobě se zná. Haneš ale exeipiruje, že u něj 6
Špalků ze smrku větrem vyvráceného nalezeno jeat,
že to za nic nestojí, ale že pan polesný © bospodě
ve Lbotě Spálené víc kradeného dříví by našel, však
o tom že věděti uechce, Bílský excipiendo ge sice
ke dříví, že u něj 2'/, sáhu vynalezeno jest, zná,
však že by to samé £ Bělečka od jednoho sedláka
pocháselo namítá. Načež pan polesný replicando
praví, že Jandíkovi žádný kus země s dobem odmě
řený není a Huoče denontiati odpírá, jako i že Bíl
ský při poražení smrku s Doabravou a Jendíkem do
stižen byl, což Jandík sám také přiznává.“ Rosol.
„Mají obvinění všichni k zéplatě do důchodu naleze
ného u nich kradeného dříví přidršeni a mimo to
Donbrava a Jandík skrz dvakrát 24 hodin šatlavním
arestem, Haneš ale skrz 24 hodin arestem civilním
potrestán býti. Hanšova denontiati se má ingoirirovati
a pokud v pravdě pozůstávati nebude, má pak Haneš
ješté obzvláštuě jako nepravý denuntlant se trestat.
A poněvadž novobradecký rychtář na svou přísahu
vzel, že udělaje on u sousedatva novohradeckého vi
sitaci drevnou, ač Jandika a Bílského doma nena*refil,
nicmévě po jejich domů příchodu slyšel, kterak bez
pojmenování osoby proti němo potupně mluvili a
zvláště Bílský že náramně klel a kdyby doma byl,
říci měl, že by jemu kosti byl polámal, pročež má
Bíleký obzvláště pro pohoršlivé klení skrz třikrát 24
hodin šatlavním arestem ztrestán býti a má zajíti ur
gena na slavný krajský úřad, aby předešlé excessy
od Novohradeckých dočiněné strestané byly. (Protokol
č, 50. list 171 a 2.) V. Ps.

fpolek vejemských vysloušileů ko
runního prince Rudolfa v Hradci Králové sa příleži
tosti narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Fran
tiška Josefa I. v neděli 30. orpna t. r. oslaví zároveň
památku 80Jetóbo trvání spolku. Na slavnost toto
2vou se voákeré bratrské epolky a příznivci vůbec.
Čistý výnos připadne starým a chorým členům spolku,
jakož i vdovám po bývalých členech. — Pořad alav
nvsti: Dopoledne i. Uvítání přibylých spolků a pří
znivců na nádraží Královéhradeckém slavnostním vý
borem. 2. Odchod z nádraží s budbou do sadů „Na
Střelnici“. 8. Stručná přednáška župního velitele p.
Em. Vacka. 4. O 10. hodině pochod ze Střelnice
a hadbou do Hradce Králové. 5. O 10%. hodině do
poledne mše avatá v chrámu Páně Panny Marie s před
cbozím proslovem. 6. Po slažbách. Božích defilování
spolků před bodnostáři, pochod do spolkových místností
„U zeleného atromo“ v Hradci Králové, krátký odpo
činek, mezi nímě účinkovati bude spolková hudba. 7.
Hromadné fotografování spolku Královéhradeckého. 8.
O 12'/,. hodině odohod „Na Střelnici“ ke apolečnéma
oběda. Odpoledne. O x. hodině velký zahradní kon

cert „Na Střelnici“, O sábava badepostaráno. Od 7:/,hodiny večer taneční zábava v cále „Na Střelnici“,
Slavnost odbývá se za kašdého počasí, — v případě
nepříznivé povětrnosti v krytých místnostech Střel
pice. Vstupné do koncertu osoba 80 hb,rodina 50 h.
— Vatapné do věnečku osoba 40 b, druhá dáma 20
h. — Vojeko platí do koncerta i do věnečku 20 h.

Z pešty. U c. k. poštovního úřadu č. 1.
v Králové Hradci bude zavedeno počínajíc dnem 1.
srpna t. r. doračování balíků poštovních. Adresátům
budou od zmíněného dne doručovány do domu veškery
balíky poštovní bez rosdílu váhy, pokad ai jejich od
nášení výslovně nebyli vyhradili. Doručovrati se ne
budou balíky na veškery úřady, pošívající osvobození
od poštovného, na ají-li úřady ty výslovně sa
doračování. Za doručení balíků platí se: sa sásilky
do 5 kg 10 h, za zásilky přes 5 kg 30h. Náleší-li
k jedné adrese průvodní více zásilek, vybere se pře
dopsané dodavně jen sa nejtěžší zásiku, za ostatní

zásilky po 10b. Dodavné vybero ne jen za skutečné
dodání Takovému dodání dlošno za rovno pokládati
případ, kdy adresát neb jeho smocněnec zásilka do
ručovatelem donesenou s jakéhokoli důvodu iboed ne

řijme, e dodatečné u poštovního úřadu vyzvedne.
Vyhradí li sí adrosát odnášení veškerých balíků pro
ného docházejících, zaplatí předem okladištné měslčně
6 K a mimo to za každou zásilku, jiš během 48 bodia

«dnesení avisa neodnese, skladné a to při zásil
Fách do 5 kg (včetně) 3 b a pro těšší 5 b za den s
sa kos. Vybradil Ji si adresát odnášení i jiných sá
silek, je ve okladištném obsaženo také přibradečné.
Skladištoému a skladnému nepodléhají toliko zásilky
poste restante a ty, které vi adresáti, kteří sí odná
Šení zásilek nevybradili, chtějí v jednotlivých přípa
dech u úřadu poštovního vyzvednouti. Vybradílí ai
pííjemca odnášení zásilek, musí ve též otarati o od
nášení dodacích lístků (poštovních adres průrodních)
a nemůže ci je dáti doračovati poštovním puslem. —
V neděli a ve svátek doručuje se jen dopoledne.

Všeobecná úvěrní baaka v Hradel
Králové zřídí počátkem měsíce srpna filiálku ve
Vídni, jejimš řiditelembyl jmenován p. Edaard Arthur
ši. z Rosenkraotzů, švédský generální koneul re Vídni.
Prokaristy téšobyli jmenovaní p. Jiří Hendel, poklad
ník c. k. priv.Bskouského úrérního ústava pro ob
chod a průmysl ve Vídai, p. Karel Dock, likvidátor
blavní pokladny pojišťovací společnosti „Fénix“ ve
Vídni a p. Václav Krblich, úředník soverozápadní
dráby ve Vídni.

Z Malševie. Čten. ochot. jednota Havlíček
a Okrašlovací spolek uspořádaly v oeděli dne 16.
července t. r, zahradní slavnost, Čistý výtěžek 185 K
50 b věnován byl třetinou Školní koibovně, lidose
koihovně a okrašlovacímu spolku. P. T. šlechetným
dárcům a příznivcům vzdávají a0 vřelé díky za při
spéní a účastenství.

Slatinné lázně Velichovky uJosefova
v Čechách navětívilo da 34, £. m. 8A0 hostí.

Hrab. Anenské lázně v Bělehradě
dnem 31. července 1905 čítají hostí 916 (tehdy bet
hostů na letním pobyti a passantů).

Král. čes. zemská střední škola
hospodářská v Chrudimi vydslacar. 1904.65
výroční zprávu, do níž prof. Ant. Dokoupil napasl

jednání: Základní myšlénky dr. J. B Lambla a dr.
k. Aeroboca o taxaci dobytka důchodkorého. Zpráva

uvádí tóž organisační stanovy zem. střed. hospodář.
škol, pravidla kázně ve škole a j. Pro dáky zfízeno
jest okres. sastapitelstvími 27 nadací. Ve zprávě po
dán i rozpočet školy a polního hospodářství, pojednáno
o výkonném hospodaření. Řidných sil učitelských bylo
7, mimořádných 7, ařízenci z. Slavnost svěcení nové
hospodář. školní budovy šíře tu popsána, Žíků bylo
koncem roka ve 3 ročaících (v prvém pobočka) 176,
nábožen. katol. 168, evangel. 16, pravoslavaého 8,
s nichž 178 bylo Čechů, 1 Rus, 3 Srbové. S vyzna
menáním bylo 29 dáků, 104 prostě prošlo, 21 povo
lena oprava a 19 dostalo vysvědčení třídy II — Drabý
sápis doI. roč. koná ne 14, a 16. září, — Na škole

této pořádány dva hospodpňské kurey pětiměsíční:jeden zimní, drabý letní. Kursů těchto účsstnilo se
89 žákyň ©Zimní kure počne 18. září; přihlášky do
17. sáří 1905.

Příkladný čím. K oslavě padesátiletého
kněžského jubilea zasloužilého vikáře 'vdp. Jana
Vlacha z Luže vikariátní duchovenstvo traktu Vy
sokomýtakého darovalo 142 korun na kostel a
klášter vídeňských Čechů. Tento důkaz lásky
k opušténým krajanům jistě vlasteneckého
vikáře velice potěšil. Hodno námedování|

Abitarienti gymnasiaNěmecko
Brodského = r. 1SG5 sejdouse dne 5. a 6.
erpaa v Něm. Brodě. Kollegové téhož ročníku (třídní
p. prof. Vašák), kteří před maturitou gymnasium opu
stili, jsou zváni a vítáni.

Z Něm. Bredu. Občanská Beseda v Něm.
Brodě pořádala ve dnech 22., 28., 24. a 25. t.
m. výstavu místních originálů a význačných kopií.
Přea všechny obtíže, jež se v cestu stavěly, zda
řila se výstava po stránce umělecké a morální
výborač. Čtyři místnosti měšť. dívčí ákoly změnily
se v krásné umělecké stánky. VY.prvých dvou
umístěny byly kopie a reprodakce, v druhých ori
ginály. Nejvíce dbáno bylo moderatho českého
malířství krajinářského. V tomto obora zastoupeni
byli: Chittasi, Radimeký, Honsa, Lolek, Kalvoda,
Bubeníček, Holub, Kaván, Havelka, Ullmann, Satra
a Pikhartová. Od těchto tmalířů byly originály.
Reprodukcemi zastoupení byli Jansa a Eogelmůller.
Z obora figurálního: Bém, Marold originály, a re
produkcemi J. Úprka, Marold, Storch, Doubek,
Jakeš a j. Zvláště zmínky zaslahojí Liškův „Kri
stus na Hoře Olivetské“, Maxovo „Dokonáno jest“
a „Kristus jako lékař“, Liebscberova „Valašská
Madonna“, Ebertovaa Sichelova „Madonna“. Pla
stika zastoupena byla Fr. Úprkou, Wurciem a
Smolíkovým „Kristem a Madonnou“. Mimo tyto
obrazy byla tam ještě umístěna kollekce p. Wágnera,

f. na zdejším gymnasiu, a kojlekce Otokara
tafla, žáka školy Řogelmůlierovy. Výstava uspo

řádána byla s velkým vkusem a pílí, začež dík
sluší vzdáti pořadatelstvu. Přejeme si, by brzo zase
oživlyškolní síoě rachem podobaé výstavky, k čemuž
přejeme mnoho zdaru.

Z Mikulče u Svitav. Doe 25. července
bylo tomu BO roků, co vadp. kanovník Ant. Pogerth,
bývalý náš horlivý farář a oblíbený c. k. okr. školní
dozorce, na kučse byl posvěcen, Přes 20 roků svého
pošehnaného kněžského života věnoval v úmorné práci
dachovnímo blebu zdejší farní osady a tím se nám
stal nezapomenutelným. Ač již mnobá léta jsou tomu,
(o te s námi rosloučil, aby jako kanovník při kathe
drále Královéhradecké zaujal důležité místo, připadá



nám přece, jako bychom blechetnáho atařečka měli'
-sesí seboa. Z té příčiny nemohli jsme pominoati
tek slavného due jeho slatého jabiles. Shromáždila

> 00 veškerá osada i školní dítky se 51. sborem uči
telským, vše ve svátečním úbcra ve chrámu Páaě,
-eby pří slavnostuí mší sv., kterou místní farář cele
broval, prosili Pána života, by dlouhá ještě léta pc
přál atřibrorlaséma kmetu-koěsi sdraví těla i ducha,
Wedp. jabilanta prosíme activě, aby nám i ne dále
věnoval dosavední lásku a přízeň ovojí vzácnou a
"nás pamatoval na modlitbéch vvých; my budeme
sa jeho blabo vždy se modliti, jako bývalí vděční
svěřenci. Nnogajs Ljeta|

Z Čestíma. Během tohoto měsíce odebral se
-náš duchovní otec vidp. Heřman Haaser po 1Ttiletém
„působení na nové působiště do Hořelice. Lončíme se
se alzou v oku a tím, jené celý avůj čas, který mezi

-námi prodlel, věnoval nám osadníkům. Jeho půso
bením byl obnoven vlastním jeho nákludem kostel
„sdejší a fara. Chudým byl též dobrým otcem. Z4 vše
"to,co námprokásáno bylo, voláme Vám své vrovcí
ZZaplaťBůb| Dejš, by jednou vše splaceno bylo v ne
besích! J. P.

Z Kělěile. Svatojanská jednota katolických
jinochů s mošů v Kříšlicích pořádá v neděli dne 6.
srpna t. r.o 4. bodině odpol. v sále bostince „u Ka
lenských“ v Kříšlicích divadelní předetavení „Jakou
uešel Jakob metlu na slou Tekla.“ Lidová bra o 7

-odděleních se spěvy. — Dle stejnojmenné povídky Vá
clava Kosmáka upravil Jan Fróblich. Vatapné oby
čejné, Ditkám školním vstup sakázán. Čistý výnos vo
prospěch spolkové pokladny.

Dvůr Králové ve unamení —-mravní
reformace. Mládenci seskupeníkolem„pokrokové“
„Zvičiny“ rádi by reformovali — kdyby jen mohli
nalésti pro říznou kritika v tábořekonservstivců dosti
látky. Ale je to přímo k zoufání! Málo vody na mlýn
osvícené „Zvičiny“, řemeslo skoro stojíí A nezaměstna
nost slá. Proto snadno jest vysvětlitelno, že ušlechtilí
rytíři kázně a dobrých mravů s nouze sáhli zas jednou
do magacína své bojné fantasie. Jenže te jejich fan
tasie jest až příliš neopatrná a divoká. Inu, mládí je
mládí. „Zvičina“ totiž napsala, že honil jeden kněz
v neděli při večerní procházce ulicí Šindelářskou oladá
děvčata. Reformační pisatel vystoupil si při tom na
kasatelna a činil na sákladě tohoto výmyslu besky
dloubé rosklady o té skašenosti klerikálů a o šádoncí
nápravě. Taky se táže, co prý tomu případa řekne
Obnora? — Na tuto otázku satím sdělajeme tolik,
že se počestné „Zričině“ dostane tak důkladného pona
učení, že na ně tak brzy nezapomene. Mazanost „Zri
diny“ jest síce skoro virtnosní, ale tentokrát mládenci
derodně naběbli. Při vší své šikovnoatí ve vyrábění
protikatolických lží sapomněli tentokráte počítati
s okolnostmi místa a Času, a tak se jim tento pro
lbaný výpad špatně vyplatí. Právě královédvorský
„Záboj“ oznamuje: „Jeme dožádání vyzvati redakci
„Zvičiny“, aby jmenovala kněze, jenž v neděli při ve
černí prochásce ulicí Šindelářskou bonil mladá advčata.“
— Tedy jen srdnaté, počestná „Zvíčinol“ Jen mluv
určitěji | Uekáme dychtivě. Zároveň jiš předem ti edě
Jiti můžeme, že z téble bryndy nevyklousneš ani no
vými úioky, ani — opatrným mlčením. Jest potřebí
takove prolhané tiskovině dáti důkladně na pamětnou.
Sasd jiš, co tyto řádky píšeme, chodí karážní rytíři
se sklopenými hlavami a přemýšlí, jak nejšikovněji
by vylezli s té blnmáge, kterou si sami opfskali. Ale
badou míti hlava ještě těžší. Až však následky noší
korvné nastrojené |ží si odpykají, začnou lbáti obrat
něji, s větší mazaností ; to ve rozumí samo sebou.
Ale slušné občanstvo po zmíněném prolbaném útoku
svůj úsudek o počestnosti „Zvíčiny“ jen si ustálí.

Z Králevé Dvora. Jsoulisty,kterézlásky
ku společné české věci hledí národ seskupiti v jeden
upolečný šik proti záplavě germanisace; jsou však
také listy, které vidí hlavní „vlasteneckou“ práci v po
mlouvání upřímných zastanců věci národní, které
kopou do vlastní krve a spojají se v boj proti ní —
se židy. K prvým listům náleší „Trutnovský včstník“,
k druhým „Zvičina“. „Trat, věst.“ jako orgán českých
menšin zajisté jiš mnoho dobrého vykonal, rozamí,
ce jest národníma vývoji zdrávo. A hle! Právě tento
list píše: „Zvičina“, laciný, lidový, pokrokový časo
pis vychází u nás od 30. dubna, ale posily v obleda
národním, jak jeme doufali, nepfinesla, naopak život
společenský a národní více rozbíjí. Jí jde o potírání
klerikalismu a proto spojuje se i ae zdejšími fidy a
2s pomoci těch hanobí křesťanské náboženství, oso
čuje křesťansky smýšlející mute a je od národní
práce odpuzuje. Dovolil: by židé urážeti tak své ná
boženství? Tane nám dosud v živé paměti tep poplach
a bluk v národě israelském, když jeden učitel mimo
děk dotknul se jejich povaby. Jame v místě národně
velmi obroženém, a Němci a se Žídy nám nepřátel
skými spojuje se redakce „Zvič.ny“. Či odchovává
české bojovníky kboji, až Dvůr bnde ryze německým?
Ba ani toho „Zvičina“ si nevšimla, že dva České ob

chody přešly v ruce židovské? Či snadpo vlasteneckém (?) p. Svobodovi nastoupil větší vlastenec pan
Lederer, po p. Prowaznikovi pp. Miška a Kastner?
Či snad redskce neměla dosud ve svém Jistě místa ?“
— Ina, „Zvičina“ skrátka provádí — národní práci.

Svozil v České Třebové. To sedivíte,
co! No dršíme se! Víte, jinak se to u nás rve jako
koně, boj na gívot m na smrt, ale sotva fe pokro
kóřská trouba zeblaholí — Hrre na klerikály — tu
tváře všech, třeba dříve vzájemnou záští zkřivené, se
rosjesní jako kraj v záři májového slunce, a race
dosud v pěstě sataté a každé cbvíle připravené — k boji
najednou se rospřáhnou, aby v nárač lásky, bratratví
a humanity pojsly kde koho — bued máte apolky
„sdražené“ (ale jak?() — Zahráli sas jednou na ná
městí husiádn. Tentokráte to vzali pání od pokroku
besky od podlaby.Víte, loni tady pan Krejší také
mlavi) o Husovi,ale to nasazoval ve svém vlaste
neckém a osvětovém nadšení na blavu Hasovu příliš
okstě a neomaleně prašáckou piklbaubnu „Los ron
Bom“, a proto na to kápli letos jinak. Nač pak máme
Svosiln? Ujednáno,vykonáno a vo středa dne 14. čer
vence t. r. objevil se Svozil ©celou attrakcí svého

bývalého katolického kněžství ns náměstí Česko-Tře
bovakém. aby promlavil před pokroka- a osvětychti
vým posluchačstrem „O oslavě Husově za našich dnů,“

Chadák celý Svozil je při vší své modernosti a pokrokovostik politování. Běhá z místa na místo, « pro
grema do programu s vóénde s moslemínskou sáští
štve proti církvi a nábošenství: brzy ve fraku realisty,
brsy v bluse soc. demokrata, brzy v čamaře národ
ního, brzy ve vážné tóze moderního atheisty, Je vidět,
nemá pokoje — neví, jak zatadovat své rozhárané nitro.
Číní při svém nedostišném špinění církve a svých po
sitivníma náboženatví dojem hocha, který jde za s0u
mraka lesem a sby sahnel strach před strašidly s
ukázal, še se nebojí, echváloč huláká a píská lau,cítí
v nitru svém příliš děs nadpřirozena a proto křičí a
popírá — — — A tak přišel i k nám jako vejlapek
osvětových a pokrukovýchsnab „sdružených“ spolků
Česko- Třeborských. Spastil kanonáda, še jeme sotra
stačili poslouchat. Církev dostala co proto, rosmlátil
ji tak, sf s ní třísky lítaly, nenechal na ní ani jedi
ného světlého vlásku — přes to de ze Iší ho usvědčují
všecka její staletí, v nicbá ne všem, 00 velkým a krá
sDým se Sove, nesmazatolnč tkví pečeťkatolické církve.
Koněžíbez rozdílu, bez výjimky jsou tvorové nejbíd
nější z bídných — a podobně šlo to celou hodinu.
Jako pravý jarmareční kramář, jenš dobře počítá na
besmyšlenkovitost darů, křičí:Víte, lidičky, pán Bůh
nepotřebuje žádných nádenníků, aby mu nadhácěli
lid, jenž by mu platil daň ve szpůsobě úcty. Církev
nijak není oprávačna, aby vás znávilňovala tak, že
smíme jít jen tou cestou k Bohu, kterou Ona nám
určí. — Vádyť vy, lidičky, si můšete jíti k Bohu, jak
sami chcete, moudří a pokrokoví k tomu jste dost.
To jest: Bůh nepotřebaje, aby církev svými kněžími
opatřenými posláním ukazovala lidem cesta k Bohu
a k spáse. Pojďte sem však, pane Svogile! Proč pak
tedy vůbec přišel Kristus, kterého tak farisejsky rád
kladete sa vzor. Proč pak pravil, že nikdo nepřichází
k Otci leč skrse Nóbo? Proč pak sebe same problásil
sa cesta, pravdu a život? Proč pak chtěl založiti a
skutečně založil círker? Proč hrozil věčným satrace
ním tomu, kdo nebade zachovávati jeho přikázání?
Proč sám Hus nefíkal, že má míti kasdý plnou aro
boda a proč hrozil peklem „svobodomyslným“ kře
stanům? Viďte: Jo lidičky, chcete-li býti v pravdě
pokrokoví a osvětoví, neposlouchejte církve, té haneb
pice, nevěřte kněžím, nýbrš mně — Svosilovi — pro
tože já jsem z církve utekl, protož já jsem kněžství
svoje zradil. — Hezký manévr reformátoreký, co! Co by
řekl Ben Akiba? „Všechno už tu bylo!l“ A kdyby
ubožák trochu blíže si prohlédl ty naše husity, ja
kými cestami oni hledají svého Boba, to by otvíral
oči. Takble Has na ně se svojí postillou! Ten by na
plémě své sabřměl, še by ho brzy vymrskali z města
ve svém nadšení pro ideje jaho. — A mlovil Svozil
jak když vody se hrnou. Když potlesk dlouho se ne
ozýval, honem hodil do své pokrokářské mašinky
k obřátí párek zastaralých uzenek o Drozdovi, pár
oskalí o neomylnosti církve, jak jí očí ne církov, slo
socialní demokraté — a hned bylo potlesku dost. Ka
tolická ofrkev mosela odnést j nepořádky ruské, špi
navé prádlo Kórbrovo — necírkevní historii o Karlu
Vel. — všecko dobré do krámu, jen kdyš se tím bodně
zostadí círzev, ta církev, které vlastně ještě teď má
Svozil co děkovat za svojí „popalaritu“. Vádyť co
ho činí tak hledaným v táboře našich požrokářů?
Co jiného než to katolické jeho kněžetví, v něž ho
církev 2 dopoštění Božího oblékla! Ale zvláštní věc,
pořád bušil a špinil jen církev a katolíky, za to
ale ve své nestrannosti a poctivosti nevšiml si ani
protestantství, ani pastorů, ani židovstva, neoavítil
ani jediným paprskem svého probudilého ducha
jejich vliv na národní i duchovní život lidu na
šeho. Lou, viděl dobře do publika, že, pane So
domko| Samo sebou se rozumí, še znova ohřál avůj
názor o katolickém manželství. Inn, není divu, že to
ho dosad žere, když si vzpomene také na svou ženu
doma! I učitelům podsl sladké cukrlátko: Povašte,
páni, jak vás ta církov znásilňoje, všdyť ons chce,
aby děti katolické ve školách, které si musí katolíci
eaplatit, byli vyučování také náboženství1! Áno, ona
jde ve své výbojnosti ještě dále a přeje si, abyste
a dětmi chodili také do kostela, a tam abyste dávali
pozor, aby se děti vašemu vychování svěřené také
slušně chovali. Jak pak to, ubožáci, máta všecko zastat!
Vždyť, děláte li policajta nad dětmi v kostele, nemů
žete se — modlit!| Podařené, co? — Anebo když
s pathosem slavnostního řečníke volá: „Abych vyklá
dal zde život Hasův a dacha doby jeho, nemám za
potřebné, vždyť to už náleží k dennímu chlebu ka
ždého českého dítěte! No nic, žádné pochybování o in
tellektuelní zdatnosti poslachačstva nebo o znalosti
jejich XIV. a KV. století, ale sásím se, že jich 90%,
i e krejčím Horákem noví o Hnsovi více než co ka

člověk by se musel skoro smát, kdyby nebyl zjev Svo
zilův zjevem tak úžseně smutným. — Předetavte si:
Has a Svosil. Hus, muž veliké víry a sbošnosti, od
daný ctitel Matky Boží, horlivý sastance svátosti po
kání a hájitel kněžského bezženství — a Svosil, bý
valý katolický kněz, který ještě nedávno hrál pokry
teckou komedii s kolárkem kněžským na krku — a
nyní odpůrce positivního náboženství vůbec, jemuž
ení nic svato, jenž pro vše to má nanejvýš jen smích
a pohrdání. Jaká to ironie! A k tomao si ještě před
stavte v radé záři idejí Hnaových alečnu Fany se So
domkoa, Vyskočilemet coneortibaa, jak v pravdě v po
krokovém objetí kolem hranice Hasory provádějí re
formatorsko pokrokově-osvětovou náboženskou maška
ráda. A tím chcete, pánové, lid vésti cestou pokroku!
Nosapomeňte, že kašdý pokrok, má-li pokrokem být,
nutně musí zošlechfovat, člověka vésti k vyšším a
šlechetnějším snahám. A v čem záleší váš pokrok?
Ve štvaní proti katolíkům, proti církvi, kněžstvu, v ni
čení a neurvalém šlapání každého ušlechtilejšího hnutí
v daších lidu. Vy víte, kam jste to se svým nově
reckým pokrokem dotáhli, vidíte tu sesurovělost ši
rokých vratev, ta hnilobu, která jako rakovina roze
šírá život rodin. Abyste ale odvrátili od sebe pozor
nost, voláte jako ten zloděj: Cbyfte sloděje — Hrrr
na církov, ta je všeho toho vinna| — V svou ne
upřímnost dobře jste pocítili ve vlastním nitra i při
produkci Svosilově. Saméma Svosilovi se sdálo, že

tobo špinění církve bylo trocha mnoho, a sačel na
jednou mlaviti o charakteru, o šetření evobody dra
bého. Ale to jete měli naše Hascity a pokrokáře vidět.
To sohlípli scela pokrokově uši k zemi s sni jeden
neozval se potlesk, Ovšem i v tot se Svosil ukázal
komediantem. Nejdříve zničí, zboará v lidu základ
pevného charakteru, nelíčenou zbožnost a hluboký cit
zodpovědnosti na základě nákona Bofího — a peak
začne doklamovat o charakteru. A tak skončila Sro
silova huciáda s malým nadšením — ale katolíci do
stali veřejně kopanec. Vyvodí s tobo katolíci v Čsské
Třebové nutné důsledky? Ostatně vám, pane Vysko
čile i S>domko, nastává perná úloha dle receptu Sro
silova, totiš přiznat barva. Víte, co to snamenár
Chcete-li, povím vám to někdy jímdy. Zatím nasdar!

x

Ze Žlobů u Čáslavě. Vnedělidne 16.t. m.
konána byla zde významná slavnost, 2bleté jabilenm
založení hasičského sboru zdejšího a svócení nové
psrní stříkačky. — Jiš v předvečer slavnostního dne
bylo snamensti ve městě našem čilý rouch. Domy
všechny ozdobeny prapory a sbrojorna hasičská u
pravena co nejskvělejí. Od časného jitra scházely a
sjížděly se bratrské sbory vůkolní ke zbrojovně na
čeho sbora, kdež seřadily se mimo ně i živnostenský
spolek zdejší s preporem, zdejší sokol a spolek vojen
ských vysloažilchv. Rázem 10, hodiny vyšlo se za
doprovodu celé kapely sokola Potěžského — tímto
pořadem: V pfeda kapela, živnostenský spolek, soko
lové, vojenští vysloužilci, hasičské sbory z Čáslavě,
Hostoulic, Hraběšína, Loučic, Potěh, Ropova, Semtěše,
Skryj, Vinař a Žlebů majíce ve svém středu nový
parní stroj ku posvěcení připravený a vyzdobený —
od zbrojovny naší k soše rodičky Boší Marie Panny
na náměstí, kdež byl připraven oltář, u něhož se
svolením J. M p. biskapa Dra. Jos. Doubravy v Hradci
Králové byla sloužena polní mše svatá, při níž za
průvodu celé kapely zpívána píseň „Tisíckrát pozdra
vujeme Tebe !“ Po mši svaté, kterou sloužil vldp.
P. Aut. Schreiber, bisk. vikář, osob. děkan a farář,
sa ussistence vdp. P. Vil. Chmelíčta, děkana z Dol.
Kralovic, vystoupil ze řady basičů vp. P. Frant.
Machač, zámecký kaplan zdejší, jako jednatel sboru,
a jadrným s zvačným hlasem pěkné objasnil dojemnon
slavnost tutu. Nato vadp. evětitel © kmotrou vole
váženou paní Jal. Harlíčkovou, chotí místního pana
purkmistra, přistoupili k parní atřikačce, mezi čímž
kárový sbor zapěl případný žalm, načež nastal vlastní
výkon svěcení. Po vysvěcení vdp. vikář blahopřál za
sloušilému starostovi našeho sboru p. J Hoffmannovi,
vrchníma řediteli kníž. cukrovarů, u příležitosti 25leté
ročnice založení sboru. Potom všecky sbory a spolky
zde zastoupené defilovaly kolem alav. městské rady
náměstím aš k radnici; posvěcená střikačka pak ulo
žena ve zbrojovač. V poledne uspořádána byla slav

noatní hostina v knížecí hospodě „na Hrázi“ pro členymístního sbora, pro delegáty jednotlivých aborů, spolk
a obcí, pro zvláště zvané hosty atd., pří čemž venku
koncertovala celá kapela. Za hostiny pan ředitel J.
Hoffinann přednesl vřelý přípitek J. Vol. císaři a králi
Františka Josefu I., jemnž také zaslán holdovací
telegram. Případné přípitky přednesli také pp.: Ant.
Havlíček, purkmistr města, Č. Crkal, obchodník, J.
Raučík, kníž. nadlesní z Hraběšína a člen okres. vý
boru, a Dr. J. Kohout, knížecí a obvodní lékař zdejší.
Jednatel sbora dp. P. Fr. Machač přečetí pak došlé
telegramy od čestných členů p. t. p. Jar. Teplého,
správce kníž. cakrovara ze Slatiňan, a od dp. P. Vác.
Šafránk:, faráře z Pertoltic. — Ponévadž byl čas již
určený (%hod. odp.) ku koncertu, odebrali se účast
níci této slavnosti do knížecího parka, kde byl kon
cert, buffet, tombola a kde apanilomyslné slečny
šlebské prodávaly ve prospěch sborové pokladny kvé
tiny. Samozřejmo, že i na tanec nebylo zapomenuto
Zábava byla všeobecná. —a.

Namostatnosti za rámeček. Podepsaný
výbor Katol. politické vzdělávací besedy v Žlunicích
s bolestí konstatuje, že na důvěrné echůzi, 16. Čer
vence večer v Žlunicích konané za přítomnosti pp.
dra Machače, říd. učitele z Vel. Hlašic Rob. Siegla a
učitele J. Šebendy ze Sekeřic, Vojtěcha Celzera a Al.
Vršťaly ze Žíunic, Ant. Smolíka a Václava Sehnala
z V. Kozojeda j. přijata byla resoluce, dne 19. čer
vence v Časopise „Samostatnost“ č. 67 uveřejněná,
obsahu naprosto nepravdivého u jen štvaní a rosbroj
v našem lida působící. — Není pravda, že duchovenstvo
naše soustavně a zlomyslně zneužívá kazatelny, ko
stela a školy k bezazdnéma tapení drahých památek
největších našich otců, k popoazení a vzušcování roz
brojů v obcích, ve společnosti i v rodinách, ale pravda
jest, že duchovenstvo naše koná jen na kazatelně,
v kostele a ve škole arědomité svou povinnost, varoje
věřící lid před nepřátely svaté víry, kteří v našich
osadách zneužívají zvláště Hasa k boji proti katolické
církvi. Pravda jest, že rozbroje u náv působí nedo
stadovaný medik V. Celzer a učitel JosefŠebenda a ně
kolika kosojedskými novohosity, kteří do kostela na
kázání nejdou a tudíž bozdůvodné dachovenetvo naše
ze zneužívání kazatelny obviňují. — Není pravda, že
kleras našich obcí opovažuje se bez překážek se atrany
úřadů politických podrývati vážnost školy a učitelstva
hanobením rodičů i učitelů v očích dítek, ale pravda
jest, še svláště svrchu avedený učitel J. Šebenda pod
rýval vážnost školy tím, že školí dítky sde v ho
spodě učil hudbě, je po obcích i v čas povínného vy
účování školního šumařit posýlal, jim ve vůkolufch
hospodách hraní a pití trpěl atd. a dachovenatvo naše
proti tomuto podrývání vášnosti školy u c. k. škol
ních úřadů se ozvalo, vážnost školy bajilu, za Čež se
učiteli Šebendovi dostalo důtky od c. k. okr. školní
rady v Novém Bydžové a přesazení ze Žlanicdo Kra
kovan. Pravda jest, še učitel J. Sobenda o našem du
chovenstvu v hospodě před společností hanebné se vy
jedřoval, za češ se zodpovídati musil před c. k. okr.
školním inspektorem v Novém Byddově. — Pravda
jest, še někteří srodení zdejší učitelé k duchovním
neslušné se chovali, neprávem naše duchovenstvo s pod
rývání váfnosti ačitelů obvinili a vše před c. k. okr.
škol. inepektorem Kirechnerem odvolali. — Není pravda,
že náš klerus dětských rakou sneušívá k nucené kol
portáši necudného, oblupujícího klerikálního tisku,
ale pravda jest, še sami členové spolku i nečlenové



jen vzdělávající a umravňující katolický tisk si před
plácejí a odbírají ka svéma pončení a mravníma po
venesení. — Není pravda, že duchovenstvo naše bez
božně fanatisuje lid a jej až na scestí a ke skutkům
politování bodného násilnictví uvádí, ale pravda jest,
že duchovenstro naše lid náš rozumně a střízlivě
o pravdách av. náboženství poačuje, před násilnictrím
vědy varuje a že právě při antiklerikálním tábora
„lidu“ ve Žlanicích 16. července až k násilnictví zfa
patisovaní zdejší nepřátelé katolíků na odporující jim
členy naší katolické besedy volali „zabte je“ a házeli

nich kusy ledu. Nejeme hbyzdivými, osvětu a savo
bodu nenávidějícími živly, ale jsme upřímnými, vlast
svou milajícími Čechy, nenávidějícími blndičku nebře
sťanské osvěty, nevázanost a rozpontanoat. vášní, při
vádějící zkázu do společenského řádu. V Žlunicích,
28. července 1905, Katolicko-politická vzdělávací be
seda pro Žlunice a okolí. — František Vobnout, před
seda, — Vincenc Šetina, jednatel. — Josef Vízek, I.
místopředseda. — Josef Čížek, II mfetopředseda. —
Josef Soukap, pokladník. — František Škaloud, výbor.
— František Draštík, výbor.

Dvůr Králové v záři pokroku. Pan
Svozil vo své přednášce též útočil proti neomylnoati
papežské; prý neomylnost ta jest nemyslitelna a nedá
se dokázati; zásada o té neomylnosti prý jest neroz
umna. Kdyby byl chtěl p. Svozil místo štvaní opravdo
nestranně poučovati, byl by vysvětlil, kam až dlo
učení církve katolické meze neomylnosti papežské sa
hají; byl by skrátka shromáždění poučil, v kterých
zvláštních případech nutno papeže dle výroku koncila
Vatikánského uznávati za neomylného. Vždyť přece
p. Svozil ví, že odpůrci naší církve „pončojí se“ o
neomylnosti papežské hlavně ze socialistických štva
vých listů, kdo ve církvi podkládají věci, kterým no
učila « nenčí a kde se tropí na základě vylhaných
zpráv ze věsho katolického nejpustější posměch. Ale
kdepak čekati od Svozila, že by vyvedl své poslachač
stvo z temných chodeb socialistických lží! Měl by po
reputaci, i kdyby mlavil sebe spravedlivěji. Z muže,
který si hraje na pokrokového, neobroženého lva, stává
se ochotný služebníček strany, jejíž žurnály sarovostí

a prolhaností převyšají všecko, čím se kdy žurnalistika Česká provinila, — Nedivíme se, že posluchač
stvo „poučené“ o neomylností papežské z jízlivých
listů protikatolických, přijalo praobyčejné, frázovité
bodnutí do katolického článka víry 8 nejvyšším uepo
kojením. Bodnatí jim stačí zcela — nač si hlavu lá
mati blubším přemýšlením o skutečném stava věci?
A pak — vědyť ti lidé pozvali p. Svozila nikoli k vůli
poučení, ale proto, aby svými slovy posílil jejich stran
nickou zaujatost proti církvi. Papež nesmí býti neo
mylný — poněvadž by pak nemohl býti pokládán za
neomylného p. Svozil, který zcela jinak víře rozamí
než papež. A jak „znamenitě“ katolicismu chce roz
oměti, ukázali jsme zřetelně v číslech předchozích. —
P, Svozil zmínil se také, jak se stále ukazuje na ne
věreckou Francii. Ale ta prý jest aspoň upřímná;
měli tam Panamu a jiné skandály; než neskrývali se
s tím. Hleděli špinavé prádlo vyprati, kdežto u nás
zavře se takové prádlo do kufru. Pane Svozile, ne
buďte tolik neupřímný! Kdyby francouzští zednáři,
kteří třímají nyní žezlo vlády, chtěli vždycky upřímně
špinavé prádlo vyprati, jistě by to ve Francii vyblí.
čelo mnohem lépe než v zemích jiných. Kde se špi
navé prádlo pere bezobledně, tam přece lidé nepoctiví
schlípnou. A jak to jest ve Francii? Když se jednalo
o odsouzení žida Dregfaesa, nečekali zednářští židé na
výrok nestranného sondu; epolčili se již předems člo
věkem tím, činili mezi sebou veliké sbírky na vyma
nění svého člověka z rukou spravedlnosti. Zednářská
vláda místo řádné očisty veřejných p měrů sorgani
sovala celé regimenty tajných špiclů, kteří udávali své
spoluobčany, že chodí do kostela, že se modlí, atd.
A na základě těchto tajných udání bylo na tisíce
francouzských občenů beze všeho výslechu utisko
váno a pronásledováno. Když sákeřný vrah pobije
deset lidí, když anarchista pamovrýmatentátem zkrátí
život mnoha nevinných, jest postaven ve Francii před
řádný soud, kde se může hájiti. Leč takový fran
couzeký občan, který své děti posílal do francouzských
škol, který se modlil, byl odsuzován beze všeho vý
slechu, jeho existence byla ohrožována. Špinavé prádlo
špiclovství a denunciantství hleděli vyprati katolíci,
ale právě zednářská vláda se zaby nehty proti tomu
bránila. Taková jest pravda o „zemi svobody,“ která
se dle p. Svogila otevřeně ku svým nemocem přisnáva.
A k toma velice nešťastné podřeknntí Svozilovo|
Vpletl do savépoznámky Kórbra. Tím špatně posloužil

sim přátelům socislistům. Čí pak to prádlo podvlídnou ochranou Kórbrovou zůstalo bes vyprání?
Koho to Kórbor vlastně podporoval? O tom se přece
obecně ví, že právě socialisté velice Kórbrových sla
žeb potřebovali. — Pan Svosil udělal v letošních hu
sitských dnech přednášek několik. Pokud nás dochá
zejí zprávy z jiných stran, poznáváme, že mlel všade
stejnou. Pletl páté přes deváté v jednom městě jako
w drahém, všude posiloval nespravedlivou nenávist
proti církvi katolické týmiž rozamy. Ale takovou „dů
rasnon“ přednáška plnou rozbředlých a nedokázaných
frazí, plnou útoků — dovede si sesumírovati ipatná
ctiletý chlapec, který nestudoval nic; atačí k tomo
přečísti ai několik socialistických pamfietů a ty „roz
my“ povze opakovati, třebas i beze všeho vlastního

mýšlení. Tak útočiti proti církvi, jako činil p.
vozil, jest věcí velice lebkou, pohodlnou; hůře však

na troskách rozbíjených idejí stavěti pevné ideje nové
a budovati chrám nového, lepšího přesvědčení. A k ta
kové práci nestečí učkolik třaskavých raket u několik
laciných frazí o pravdě, pokroku, atd. Potřebí přesné
stanoviti, v čem moderní pravda a myšlenkový po
krok má záležeti a dokázati rozhodně, še navrhované
„reformy“ uspokojí líp, neš dosavadní naše nábošen
utví. Nuže, psne Svogile, lehčí práci máte ze sebou!
Teď tedy rychle do díla pracnějšího! Dejte se po bo
ření také do nějaké stavby!

Sjezd přátel hudby církevní pořádán
bade v Hampolci ve dnech 7., 8. a 9. srpna t. r. zs
protektorátu slavné městské rady diecésní jednotou
eyrillskou v Hradci Král., literátským a litarg. sborem
v Humpolci "a farní jednotou oyril. v Želivé. Vítání
jeon členové jednot našich, i ostatních cyrillských

jednot všech diecésí, veškeré duchovenstvo, řiditelové
úru, učitelstvo atd. Program: V pondělí dne 7.

srpna. V 8 hodin večer zahájení ajezda ve dvoraně
„Sokolovny“ předsedou dieo. jednoty p. -dr. Mrátíkem,
arciděkanem v Chrudimi. Urítání městským děkanem
p. P. Norbertem Benešem. Po té dle zvláštního pro
gramu pěvecko-budebnísábava. — V úterý dne 8.
srpna, v den sy, Marty Panny (přen.z 30. čer
vence). Dopoledne, O půl 8 hod.: Promluva p. P. Mi
lona Záruby a po ní zpívaná mše sv. v děkanském
chrámu Páně, při které řízením místního ředitele kůra
paoa Otty Rychnovekého zapěje liturgický sbor chrá
mový: „Missa in honorem s. Theodori“ pro 4hlasý

smíšený sbor s průvodem varhan op. 87. od Jos. NeBvery, Introitus, Graduale, Communio choraloě, Offer
torinm „Filiae regam“ pro 4hlasý smíš. sbor od Fr.
Witta, Pange lingua pro bblasý smíš. sbor od M.
Hallera. Po požehnání píseň: „0 Jesu spáso moje“
z „Nápěvů k Oltáři.“ Pak ukázky rozličného drabu
círk. skladeb: 1. J. C. Sychra: Benedicta es venerá
bilie“ pro 4hlasý smíš, sbor s průvodemvarhan. 2. J
E. Zelinka: „Kyrie“ a „Gloria“ z „Missa brevissima
tertia in honorem s. Francisci Sorapbici“ pro 2 hlasy
s průvodem varhan (příloha Cyrilla r. 1903 čís. 9. a
10.) 3. C. Hrazdira: „Ascendit Deus“ pro 4hlasý smíš,
sbor. 4. K. Nápravník: „Kyrie“ a „Sanktus“ ze měe
z D dur pro BShlasýsmíš, sbor. V 9 hodin v zasedací
síni měst, radnice, kde všecky přednášky a praktická
cvičení konati se budou, ovítání účastníků a hostí P, T.
slov. panem Filipem Bečvářem, starostou města a říš.
poslancem. Po té přednáška p. J. Wintra, řed. kůra
v Kolíně: „O přednesu chorálu gregoriánského.“ Od 10do11hod.cvičenív chorálučástečněi tradicionelním.
Od 11—12 hod. p. V. Říhoveký, učitel hudby na paeda
gogiu v Chrudimi: „O předpisech církevní badby.“ —
Odpoledne. Od půl 2. do půl 8. hod. přednáška p. J. Ev.
Zelinky, ředitele kůra Panny Marie Sněžné v Praze:
„0 kulturním a zušlechťujícím významu hudby a
spěvu vůbec, chrámové, vokální a instrumentální
avláště.“ Od půl 3. do půl 4 hod. cvičení cborála a
po případě chrámové písně lidové. Od půl 4 do půl
5. hod. přednáška p. J. Maximoviče, očitele v Golč.
Jeníkově: „Přednosti a důležitost chorál proti hudbě
pokleslé.“ Od půl 5. do půl 6. hod. přednáška p. V.
„Ríhovského: „O vícehlasém zpěvu, o hře na varhany
a doprovodu chorálu.“ V 6 hodin „České nešpory“ a
požebnání; po něm zpívané „Anděl Páně“ dle „Ol
táře“, Na to od O. Horníka „Regina coeli“ — a od
Jos. Foeratra st. mimolitargické české „Te deaum“pro
lid a sbor. O 8. hod. společná pěvecko-budební zá
bava dle zvláštního programu v „Sokolorně.“ Ve
středu dne 9. srpna. O pů: 8. hod zpívané „Re
guleto“ z části dle tradicionelního chorálu. Od půl
9. do půl 10. hod. přednáška p. D. Orla, c. k. pro
fesora na realce v Praze- Holešovicích: „O hietorii li
dové písně dachovní.“ Od půl 10.bod. do půl 11 hod.:
Cvičení lidové písně. Od půl 11. do půl 12 hod.:
Přednáška p. P. Methoda Nývita, převora v Želivě:
„0 příbuznosti chorálu s lidovou plísní duchovní.“ O
půl 12 hod. oběd, pak jízdu d) Želiva. V Želivě 08,
bod. v divadle: *!.Chvalozpěv Mariánský. Slova od
Pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna (z latiny pře
ložil F. K. Dvořák), nápěv (uoisino a smíš. sbor) od
J. C, Sychry. (Příl. k č. 7.—8. „Cyrilla“ 1900), 2.
„Všemohoncí Bože náš.“ — „Píseň (smíš. 4hl.) včaso
zarmouceném a nebezpečném. Proti Turku a Tatara
zpívati“. Z kancionálu t. sv. Telečského od r. 1663.
(Konrád „Dějiny“ II. str. 383.) 3. „O hudbě evětové.“
Besední promluva. Přednese „ * „. 4. „Vidi sguam“
pro 4hl. smíš. sbor od J. E. Zelinky (2. příl. k „Cy
rilla“ 1898). 6. „Ego sum pauper et dolena.“ Mdžeký
4blas od Giovanni Croce, kapelníka benátského + 1609).
6. „Confitebontur.“ Velikonoční offertorium, umíš.
4hlas, od F. X. Witta. Doslov vdp. diecés. předsedy,
dra. Jos, Mrštíka, arciděkana z Chrudimě. ó 5. had.
v kostele: 1. „Vítej o Ježíši.“ Jednohl. píseň z kanc.
Teleč. (Konrád, temtéž, atr. 385). z. Zpívané litanie o
P. Marii od Jana Cbmelíčka. 3. „Matičko Boží.“ Jedno
hlas z kanc. Teleč. (Konrád, 885). 4. „Pange lingaa,“
smíš. 4hl. od Jos. Wiotera. 6. „Te Deam“od Vojtěcba
Říhovského. — Všechny přednášky, cvičení atd. ko
nají se bezplatně. Noclehy Ise obdržeti zdarma, aneb
v hostincích sa mírnou cenu. P, T. účastníci nechť se
přiblásí v čas, nejdéle však do 5. srpna „na děkan
ství“ v Hompolci, kde jim byty po příjezdu nezna
čeny budou. Společný oběd v restauraci „na Lázni“
po 1 K. Také o levné večeře v „Sokolovně“ bude po
staráno, Ku cvičení chorálu jest třeba, aby kašdý
měl v rukou: Theoreticko-praktickou rakověť chorálu
římekého od Dobr. Orla, (nevázané 3 K, vázané 360
K) a „Oltář.“ — Ku ovičení v kostelním zpěvu lido
vém ušije se Nápěvů k „Oltáři“ (cena výt. 80h, vát.

44 b). Tyto knihy, jakož i jiné hudebninypro reformu círk. hudby potřebné bude v době ejezda míti
na skladě p. Frant. Hůla, knibkapec v Hampolci. —
Účastníci přiblastef se o povos do Želiva (za osobu
60 haléřů).

Moderní zábava v Libčanech. Naše
inteligentní mládež = místa i okolí znamenitě se
dne 23. t. m. tužila. V hostinci pana Dasa byl
programový večírek s taneční zábavou. Zpěvy 8
sice dosti dobře povedly, ale ty kuplety! Neohre
bané a tlosté vtipy působily tak, že dámy klopily
oči. Jako by studenti nemohli vybrat něco lepšího!
Jemný vtip, ano i jemnou satyru přijme rád každý
— i ten potrefený. Ale jaké to květy vypučely
v jotelligentní dílně naší zlaté mládeže| Konec
jednoho výstupu: „Chodil jsem v okolí po hospo
dách a hledal pivo, na které by se dalo hodně
švábů nachytati. Dlouho jsem nemobl podobného
nalésti. Konečně zašel jsem ua Černé pivo k p.
Pluhovskému do Libčan, na které jsem nacuytal
švábů dosti.“ Tak !To se deklamovalo před hostmi,
kteří se dostavili většinou z okolí a kteří hostinec
p. Pluhbovskéhonevalně znají. Tak se poškozuje
dobrá pověst hostince před cizími. Proč pau před
nášející nehodil nějaký vtip — třebas jemný —
Da pana Dusa? — A což teprve drabý plod
poetického ducha! Obec naše ponechala si pro
letošek honitbu pro sebe. To ovšem mrzí velice

pány 8e zeleným límcem. Ale k věcí: Znamenitý
poeta p. Fr. Šiid. přidal po vyvolání sloku asi to
hoto obsahu : „V Libčanech na place, to vám bude
legrace, budou střílet zajíce. Stříleti věak neumějí,
budou střílet opice. Škody se platit nebudou,
udělá se guláš, aby měl každý domkář,“ atd.
Nejdříve si mladí pánové pozvou domkáře a pak
o nich takble zpívají. Jak vidět, byl ohlas nespo
kojenosti jisrých pánů velice půvabně zbásnén.
Pan Šmíd se ovšem k přednesu svým vasděláním
hodil nejlépe. Radíme p. Šmídovi, aby raději In
štil jiné, sobě bližší problémy, než otázku honební.

vál. Doufáme, že zdejší studující příště budou

trochu více povznášejí. Intelligent má zušlechto
vati a nikoli si libovati v triviálnostech,

Různézprávy.
Valná hromada Zomské jednoty

českého katolického duchovenstva pro
království České konalese v Pra:o 04 Žofíně
21. t. m. sa, účastenství 123 kněží zastopujících přes
80 vikariátů. Scbůzi zabájil po 10. hod. dop. míst
předseda Jednoty dp. TbC, Jan Paoly. Na to hlavním
bodeu byla přednáška fiditele JUC. Sedláka o uú
rodobospodařské činnosti kuěze, Řečník podal pontavé
pokyny, jak intelligence naše, tedy i knéžstvo, má si
všímati lidu, mezi nímž působí, přátelský k němu se
skloniti, aby bo oejen duševně povzaášela, ale i
k bmotuým prospěchům ho uváděla, by náš národ
i národohospodářsky 60 povznesl. Slova řečníkova při
jata se všeobecným souhlasem. Kanovník vdp. dr. Pc
dlaha v důkladné přednášce své „Pokyny k výsdobě
kostela“ poukázal nejen na vnitřní výzdobu kostela,
ale že hned při budování jeho třeba dbátí krasocitu.
Nato po pěkulika dodatcích k bodu tomu s jiných
stran zasedli účastníci k epolečnéma obědu. OJ. hod.
odpol. počala vlastní valuá hromada. Dp. Kroiler
přednes! jednatelskou zpráva, v níž líčil domáhání se
úpravy koogruy za podpory vedoucích strao českých,
remunerace za vyačování náboženství, zmínil se o
besle „Pryč od Říma“ atd. 'Prvuími čestnými členy
Jednoty zvolení předseda vldp. kanovník T, Siřebský
a wíÍstopředseda dp. Paaly. Přijat návrh vdp. děkana
Řebáka z Opočnu, aby svátek sv. Cyrilla a Methoděje
ze dne Ď. července zakročením biskup, Ordinariáta
přeložen byl po celých Čechách na drahou neděli
v měsíci červenci, a aby se stal svátkem zasvěce
ným pro lid (festam fori). Dne 30. června t. r. měla
Jednota jmění 4635-64 K ; příjem činil dosud 24.445 93
K, vydání 19.810"29 K. Jednotu vezme na sebe akci
na postavení poroníka V. Bepvši Třebízskéma. Do
výboru svolení pp. Frant, Kroiber, kaplan a J. Kubn,
děkan; za náhradníky pp. Frt. Holeček, kaplan, dr.
F. Loskot, kaplan, a za revisory účtů pp. Jan Vacek,
farař a Frt. Vojta, farář.

Sjezd bohoslovců českoslovauských
v Praze. Jak již dříve oznámeno bylo, sejdou se
bohoslovci čČeskuslovanští a všichni přátelé jejich jak
z důstojného duchovenstva, tak i ze stavů jiných dne
3. srpna t. r. v Praze v sále hotelu „Orient“ v Hy
beroské ul. Program sjezda je následající: Čtvrtek
dne 8. srpna. V 6 hod. odp. 1. Zahájení sjezdu. 3.
Volba předsednictva sjezdového. 3. Uvítací proslov
předsedy „Růže Sašilovy“ z Praby. 4. Řsč: „O ne
změnitelných zásadách a stálém pokroku vědy a víry“
promlaví Dr. Frant. Kordač, univ. prufossor v Praze.
5. Sv. spověď. — Pátek dne 4. 1. V 7 h. slavné elužby
Boší ae sv. přijímáním v seminárním chrámu Páně.
2. V 8:/ bod. řed: „Jak soudí o náboženství přírodo
spytcové“, vletp. Dr. Fr. Nábělek, c. k gymu. prof.
z Kroměříže.— Pozdravy. 8. Řeč: „O natnosti poli
ticko-sociálního sebovzdělání bohoslovce, pojedná vdp.
Jos. Kousal, farář z Mříčné.— Pozdravy. Opoledne.
4. Porady zástupců Jednot bohosloveckých. 6. Řič.
„Poměr bohoslovců polekých k ostatním bohoslovcům
uloranským“, probere dp. Eagenias Okon, norosvěce
nec z Přemyšlu. Pozdravy a prohlídka Prahy. V 8 b.
pěvecko-hadební večírek. —Sobota dne 6. 1. V 7 hod.
měe ov. V 8 hod. feč: „Nynější sitaace katolického
bohoslovce a katolického knáze“, objasní vidp. Dr. Fe.
Šale, professor bohosloví v Hradci Králové. — Po
sdravy. 3. Řeč: Spiritus apostolicos — sacerdoti
unam necessarium“; promlaví Dr. Rado.f Horský,
farář v Široce u Praby. Porady a sávěr sjezdu. Od
poledne. Ve 8-10 hod. odjezd na Sv. Hora — Vneděl,
dne 6. Na Sr. Hoře kázání, mše sv., problídka Sv.
Hory, odjezd na Karlův Týn a spět do Prahy.

(20) Hietorický kostek. Novéukáskyse
Zapovy neklerikální Českomorav, kroniky. — Česko
francouzeké přátelství anno 1689,„CísařLeo
pold 1. byl vzorem zbožnosti i počestnosti (i stříd
mosti) a jedině tento besúbonný divot jeho byl pří.
činou toho, še se lehkovášný mrav francouzský a
cíaafského dvora ve Vídni nezabnízdil. Z příčin poli
tických nebyl Leopold nikdy přítelem jazyka fran
couzského a ač bo úplně mocen byl, přece jím sám
nikdy nemluvil a také u dvora jebo nesmělo jím býti
mlaveno, ač šlechta stále francouzskému mrava a ja
syka boldovala. Teprva když francouzští sháři roku
1689 byli Prahu a četná města ceská vypálil:, vy
stoupil císař přímo proti živlu franooazakému v 26
mích svých a rozkázal, aby veškoří fraucoazátí vy
chovatelé, učitelé, taneční mistři »td. ze šlechtických
rodin byli bez prodlení propuštěni. VČechách očinila
tak šlechta i bez nacení, neboť před rozhořčeným li
dem pražským uebyl od doby požáru onoho žádný
Francoons životem vvým jist a divuhá desltiletí to zase
trvalo, n-ž francouzští rodáci byli opět do šlechtic
kých rodin. Českých přijímáni. Tobo všeho ovšem nebyl
vinen francouz-ký oharakterní(!) „nejkfosfanětější“ pa.



povník Ludvík XIV., jeně ve své zemi £ politických
důvcdů protestanty vypazoval, ale země katolické,
katolickéhokrále- kollegy loapežnickým, paličským
spůsobem ničil.“ Tento „katolický“ panovník atiskoval
pspeže jak mohl. Chtěl dokonce Francií odloačiti od
opojení s Římem. — Nyní bylo by dlašno, aby ne
král, ale česká veřejnost vystoopila proti francooz
ským nestydatým fraškám, jež z manšelství, věrnosti
atd., těch základních slonpů lidské společnosti šašky
si tropí a tím zhoabněji mezi lidem a h'avně mládeží
působí, nežli pověstní francouzští vypalovači českých
měst! — „R. 1694 byl moravský sněm z Vídně vy
sváp, aby Be radil o tom, nebylo-lí by proapéšno
cechy řemeslnické zrušiti. Sněm vyslovil se věak proti
tomu a takž nebylo zamítavé usnesení sučmu stran
té proposice (návrbu) císařabé ani do sačmovní zprávy
pojato, aby nepřišlo na veřejnost, že proposice cífaa
fova nedošla schválení sněmovního“ (Žapova Česko
moravská Kronika VL 924.) Již tehdy tedy vadilo
některým dvořanům odborové sdružování řemeslnictva!
Snad toho bylo částečně vinno femeslnictvo samo.
Píšeť Zipova Kronika atr. 40. díl VI: „Čím skrov
nější byly prostředky i užší cíle (nedostatek námoř
ního přístavu v zemích Habsbarských a tím možnosti
výrozna) pro prácí a snahu lidekou, tím více vzmáhal a
šířil ve malicherný, úzkopraý duch, kterýž jal se ovlá
dati řemeslníky i obchodníky, měšťany i jich cechy
a kterýž so stával hradbou proti všemu pokroka. A
to v době, kdy Francie, Aoglie a Hollandsko velíko
lepým způsobem hájily i šíťily své zájmy obchodní a
průmyslové“

„Hej,Slované!“ ve službě maďarské.
Píseň slovácká, vůbec každá slovanská Maďary
hned rozčilí; vždyť pro zpívání písaě „Hej, Slo
vane |“ byli Slováci dosud jako „panalavové“ a
nepřátelé státu odsuzováni do vězení. Ale při po
sledních volbách v Liptovském av. Mikuláši užili
Košutovci sami dojemné písně „Hej, Slovanel“,
aby dostali Slováky na avou stranu. Když se totiž
Slováci dostavili k volbám, přivítali je Košutovci
zpívajíce „Hej, Slované!“ | Košutovci podporují i
volbu dra Stodoly, slováckého to zástupce, jen
aby byl poražen vládní kandidát.

Českoslovanskému studentstvu v ze
mích korany České. — Kollegové! Zajisté
jest v čerstvé paměti každého avědomělého Čecha,
jským nespravodlivým způsobem rozřešil říšský soud
spor o české školy ve Vídni; v dlouhé řadě útisků,
jež trpěti jest Čechům vídeňským, bezpráví to jest nej
citelnějším. Nepřátelé naši, znajíce důležitost školství,
jemuž ve Vídni každé oprávněnosti existenční upírají,
súmyslaé šlapou základní práva bumanity. — Spolku
„Komovskéma“ připadá těžká úloha atarati 80 o Čes.
školství vídeňské, jehož stát nám apírá. Poněvadž
sni jmění dostatečného nemá, ani mecenáši podp.
rován není, jest nacen sbírat mezi většinou chudým
lidem vídeňským aa svoji jedinou českou školu. —
Pokládáme za svou povinnost upozorniti kollegy aró
v zemích korony české, že v boji o národní existenci
lid český ve Vídni vydatně moboa podporovati: pa
matujte při pořádání zábav na české školy ve Vídní,
věnojíce jim čistý výnos. — Pořádejte slavnosti « před
náškami informačními o kultorních poměrech vídeň
ských. Vykonáte tím skutek dobrý a svou povinnost.
— Za akademický spolek ve Vídni: Theodor Kalenda,
t. č. jednatel, Emil Koatka, t. č. starosta.

Japonky v Amerlce. Vseverníchkrajích
Ameriky nalezá se značné množství farmářů, kteří 00
šiví výhradně jen pěstěním ovoce a jahod. Tito velice
se těšili © toho, když ao Severní Ameriky počali při
obázet Japonci se ženami a s celými rodinami. Na
házeli v nich levnou pracovní sílu. Leč všichni Ja
ponci nebyli bloapými. Mnozí vyudíli nejpilnějšího
Času k předložení vyšších požadavků a nechtěl-li far
mář utrpět na ovocí škodu, musil dělníkům svým
přidat. Četnéjaponské rodiny ušetřily si tak po velkém
strádání nějský obnos peněz, še si mohly zakoopiti
Meobdělaný pozemek a státi se tak farmáři samy.
Pracují do úmorn, jmenovitě ženy. Než tyto nevyni
kají jen pilností, ale i svojí čistotou ataly ae v celé
Severní Americe pověstnými. Obydlí Japonců není
vábné, obyčejně je to dřevěná bouda, avšak čistá, a
ptslstné“ postel v této, upravená rakou Japonky,

Jakož i její tělesná čistota vyjímají se uprostřed jakoJ.
Proti obchodu s děvčaty. Konečnědošlo

k jakési SMTODVEMóži WTíty ovřoBikým! až na Tare
©ko a státy balkánské v příčině opatření proti ob
chodu s dévčaty. Jednotlivé státy ařídí k tomu cíli
zvláštní úfady, budou míti v té příčině čilé apojení,
na nádražích a v přístavištích sostří se opatření na
vypátrání průvodčích zaprodaných den a dívek atd.
Ovšem záleží mnoho na tom, aby v každé obci do
stalo se občanům náležitého poučení, by feny a dívky
do cisiny se ubírející byly opatrnější a hned každému
-císisci na pomoo te jim nebízejícímu neuvěřily.

Pojišťování lesů protiztrátárakursorním
ši slosování obstarává Záložní úvěrní ústav v Hradci
rálové za původních sazeb:

Tabdne: Drah losů: Sazba: Ztráta:
1.arpna 6, stát. [osys r. 1860 celé K 16.—K415—
. : . . a vpětiny „ 550 „ M6—

1. „ ital. kříš. losy 2 —0 , 16—
16., | 39/,poz.losysr. 1880 1 m 10
Promesey vlastního vydání: Tah 2. srpna — losy zr.
1860 — cena: celé K 86-— hlavní výbra K 600000—,
pětiny K 12—, blavní výhra K 120000 —.

, Banka Slavia. Eosroj životního odbora
tohoto českého. ústava jest čím dále pronikavější. Za
«prvé pololetí"roku 1906 bylo „Slavii“ podáno 4361
Rávrbů pojišťovacích na kapitál K 12,071800—,

-Ačehožbylo výboboveno3582pojístekna kapitál K
19,785.480- — Za tonš šestiměsíční dobu bylo vypla
eeno kapitálů pro případ úmrtí a dožití pojištěných
K 964.1820%, sa všechna doba trvání svého „Slavia“
vyplatila v odborech šivotních jiš K 33,289'5068—
A ve výech odborech pak na K 45,000.000-— Pojist
aého pouze v odboru divotním banka sa rok 1901
přijala K 4,167.274:26, a fondy reservní pouze v tomto

odbora vesrostly na K 35,008.714-72, kterýžto obnos
zabezpečuje členstva naprostou jistotu. Jsouc ústavem
vzájemným, banka „Slavia“ rozdělaje svým členům
všechen zisk a vyplatila jim jiš přes K 1,600,000—.
Za jediný správní r. 1904 vyplaceno bylo K 183 92968
dividendy, kterou pp. členové dostávají nepřetršitéjiš
20 let v obnosa 109, pojistného, vzhledem k čemuž
pojištění u banky „Slavie“ jakožto ústavu vzájemného
jest levnější než u pojištoven jiných.

Ústav hrab. Pottluga v Olomouci
vydal devátou výroční zprávu za desátý školní rok
1904—1978. Ústav čítá nyní trojtřídoí školu literní,
vyšší dívčí školu, dvouletou školu obchodní, škola
průmyslovou o 8 pracovnách, školu kachařko-bospo
dyňskou, jazykovon pro ruština, němčinu a francouz
ština a školu budební pro zpěv, klavír, housle a ci
teru. Vedle tobo pořádá každoročně 7 kurů: pro
malba na porculáně, pro okraené vypalování dřeva,
kurs pro pravopis, krasopis, taneční s bezplatné kurey
večerní pro šití prádla, šítí datů a vaření. Sil učitel
ských bylo 35. Školu Jiterní navštěvovalo 168, vyšší
dívčí 30, obchodní 84, průmyslovou 118, kuchařko
hospodyňekon 41, jasykovou 819, budební 244, atd
Úhroný počet chovanek 460, účastnic kursů večerních
108. 439 chovanek bylo národnosti české, 7 německé.
Náboženství katol. bylo jich 444, evang. 3. S vyzna
menáním bylo 209 žákyň, prostě prospělo 141, vy
svědčení třídy II. dostalo 8.

Očkování růží. Očkovatise má tenkrát,
když jsou očka vyzralá. Očkuje-li se časně, sroste
štítek a kmenem tak, že očko přečká snadno nebe
zpečenství od smy mu hrozící. Kdo tedy očkuje na
očko bdící, z něhož ještě téhož roka varoste výhon,
ať tak nčiní již v červnu, jinak výbon pevyzraje a
v zimě buď zbnije nebo zmrzne, Kdo očkuje na spící
očko, ať očkuje ve druhé polovici srpna. Nejvíce se
doporačuje očkování naplatováním. Jak veliké jest
očko, tak veliká Část vyřízne ce na šípko, očko pak
vloží se do výřezu tak, aby se řezy na kůře kryly a
vše se obváže. Velmi prospěje, postříkají-li se šípky
ss sucha ráno A va večer, a než se očko ojmo, třeba
dobře zalóvati.

Usedlíny v mači. Močjest důležitýmaka
sovatelem, v jakém stavu nalézá se vnitřní ústrojí
naše. V moči totiž objevojí se různé usedliny, nejča
stěji močun soduatý v podobé zaradlé cihlové moučky
na dně uoádoby, jakož i po atěně podle hořejšího
okraje moče, Močová tato osedlina jest přebytkem
močových solí, jež se mají v ústrojí tělesném růz
ným pohybem svalstva postupně dále přeměňovati, až
se konečně úploě z těla vytratí jako kyselina obli
čitá e j. Přebytek onen povstává buď větším příjmem
dusíkových potravin masitých, s nichž se močové soli
tvoří, takže při pravidelné spotřebě zůstane plobytek,
aneb při pravidelném příjmu dosíkových látek zmen
šenou spotřebou, takže zase vypadne přebytek. Nález
solí v moči jest výstražným znamením, že v těle pře
bývají močové soli, které se někdy močením všechny
nevylončí a usadí se leckdes v těle, stávajíce se Časem
nebezpečnými. „Močové soli ukládají se v kloubech,
s čehož vznikádua (pakostnice)) Nebezpečnější jest
vkládání se močových solí v ledvinách nebo v měchýři
samém, kde se utváří močo

Tu nepomůže snad jen pobyt v některých lázních,
především třeba změuiti životospráva: požívání masi
tých pokrmů moef ae totiž omeziti Da nejmenší míru
a jinsk přece nahodile v těle se utvořivší voli od
etraní se nejsnáze dostatečným pobybem těla na pre
cházkách a přiměřeným tělovvikem. Občasné pro
zkoumání moče způsobem chemickým jesl proto velmi
prospěšný.

Červiště pre slepice. Většíhoužitkuod
slepic nebudeme, rozhodíme-li jim častěji dešťovky
(žížaly). Na získání dešťovek vykopají se na stinném
s vlhkém místé do země jamky 25 cm blaboké a 68
ce široké. Do vúichvložíme pek na 20 cm rozřezanou
slámu, aby rozřezaná stébla stála v jámě kolmo. Mezi
ně nasypeme kyprou prst, celek pokryjeme opět
vrstvou proti a na vrch dáme kusy starého dřeva,
bnůj a pod. Za 30 dnů jest jáma plna dešťovek.
Nyní ji vyprázdníme, slámu rozlošíme, aby aachla a
když olepice eesobety šížely, naplníme jáma opět,
přidavše k staré elámě trochu nové. Máme-li mlsta
na 30 jam a saložíme-li denně jednu, možno nám
po celé léto i podzím podkytnouti denně drůbeži ví
taný sob.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 22.července 1906 1

+) pšeniceK 164-30—1480, ita K 11:00—1140, ječno
ne K 10'40—0000, ovsa K 7-80—8-50,prosa K 900
—1170, vikvo K 14*00—00-00, bracha K 1100
20:00, čočky K 84:00-36*00, jehel K 27:00—00'00, krap K
21-00—0000, bramborů K 38:40—000, —jetelového
semene červeného K 66-00—00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00:00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 88-00—0000, Iněnáho semene K 1800 —2200, 170
kg žitných otrab K 14-40—00'00, 100 kg pěen. otrab
K 1400—00'00, : kg másls K 2-40—0'00, 1 kg sádla

1 vejce K 0'06—000,1 kopa selí 4-00—14-00,1 kopa
kapusty K 340—600, 1 kopa salátu K 00:00—0000,

080—000, 1 pytel mrkve K 860—430, 1 g cerele
00:00—0'0, i kopa okurek 3'80—5-40,1 bečka třešní 3-00
—500. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 32. més. července 1906 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: -pšenice bl 60, žita 69, ječmene 3, ovsa
79, čočky 8, víkve 1, hracha 8, olejky 7,
máka :, jehel 7, krap b, jetelov. somínka růž,3!/,,
Iněnéhosemene —. v.) Zeleniny: petržele — kop,
kapnsty 110 kop, cibule 84 hl, drobné seleniny

210 kop, mrkve 87 pytlů, okorek 170 kop, brambor
49 hi, salátu — kop. 8) Uvuca: třešní 6! bečsk.
4) Drobného dobytka: vepři — kosů, polsrinčat 268
kusů, kůzlat — kusů.

Vychovávací
ústav

Školsk, Sester III ř. sv. Františka

v Kocléřově u Svitav
přijímá dívky škole odrostlé, aby se
vzdělaly v jazyce německém, ale tak
aby vlastenecký duch a národní smý
šlení budoucích Českých žen a matek
nijak netrpělo. Zároveň se učí ručním
pracem, jako: šŠíti prádlo i šaty, bráti
míru, kresliti střihy, vyšívati a prová
děti ozdobné práce všeho druhu. Rovněž
lze se učiti i frančině, hře na piano,
housle či citeru, vařiti, žehliti s leskem.

Krajina je lesnatá a proto zdravá.

Divky se přijímají mezi r. a 15.zářím.

Prospekty zasílá

správa ústavu.

Hooda, do učení
přijme první odborná

dílna pasířská a zlatnická
KARLA ZAVADILA

w Hradci Král., Palackého ulice č. 88.

PENSIONÁT
císaře Františka Josefa I.

v Hradci Králové,
řízený kongregací Školských Sester

„de Notre Dame“,

pro nábožensko-mravní a vlaste
neckou výchovu dívek.

V pensionátě jest pokračovací literní i šicí
Škola,kurs ku vzdělánípěstouneka hudebníškola.

V budební škole vyučuje se hře na piano
a barmoninm, na housle a citeru jakož i zpěvu,
nauce o harmonii a dějinám hudby. Dle přání po
skytuje se ve Škole této celá příprava vevšechoborech ku státním zkouškán.

Také vyučuje se v ústavě jazyku německému,
francouzskému j anglickému. (Chovanky mohou
takó navštěvovati školu obecnou, měšťanskou A
městskou obchodní školu.)

Mimo to připravují se kandidátky ku zkouč
kám industriálním, jimž u komise zdejší mohou
se podrobit. — Kurs ku vzdělání pěstounek
otevře se jeu tehdá, když přihlásí se určitý počet
žákyň; proto je žádoucno, aby přihláškya dotazy
dály se již během prázdnia.

Ústav položen jest za městem uprostřed
veliké zahrady a vyhovuje veškerým požadavkům
zdravotním.

Měsíční poplatek za stravu, byt a veškeré
ošetření obnáší 36 xoran.

Příblášky a dotasy přijímá a programy zasílá

Správa penslonátu
v Hradci Králové.

Ovdovělá dáma
vprostředních letech,

vzdělaná, dobrá kuchařka,prosí

nejradéji na faře.

Luskavé dotazy ochotně zodpoví administrace t. I.



dne 1. srpna neúřaduje.
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Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

PR“ české i jinojazyčné

má stále na skladě a můře okamšitéě |
dodati

královéhradecké
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Antikvariat. — Školní knáhy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho- i
ven. — Velký výběr dopisnic umě- (obě
leckých, místních a z bojiště. — Mě%
Koupě antikvarních kmih jednot
lávých s celých knihoven. — Výměna
knih. — Láteratura cestovní, prů

vudce, mapy.

Modlitební kmihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku .

(SES

(SSS3

Doporuěvje se P. T. důstojnému duchovenstva kaprovedeníveškerých prací řezbářských

sochařsko-řezbářský atelier

Ondřeje Muniaka,
absolventa c. k. školy prům. v Zakopaném
i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni

HRADEC KRÁLOVÉ, číslo 368 v „Pitidemí“.
Pp. maliřům, pezincovačům atd. dodává

práce k polychromii a zlacení.

nory, rozpočty i veškeré dotazy rychle a zdarmasev .
7 Obsluha solidní, ceny velmi mírné, — Platební

podmínky výhodné.

Olavnostním komitátům
Matičná národní vátka (Echantilon). Český vy
nález, patentní francouzský výrobek = Paříže,
levný, elegantní a praktický. Vrhá značný zisk
národním účelům. — Vxorek zasílá se za 20 kr.
Adresa: Patent Gustav Toužil, Praha-Žižkov,

Havlíčkova třída č. 27 n.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Výprachticich)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
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———————VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODAMI A LIBERÁLNOSTÍ.
——.

£=VŠECHKN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM,

=—— P0OZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ———

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49%,STOUPAJÍCÍM ZÚROK,
NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ- 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 109,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY| K31,865.380-80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159:57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER. ŘIDITELSTYO BANKY„SLAVIE“|

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,
Y LUBLANI, VE LVOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA PRAHA,

NE /

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenst a „Vzájemnost“v Hronově.Téžlze
obdržetipartie uboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za X 12-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.AOX
a“

Všeobecná úvěrní banka
v Hradci Králové X

přijímáČAU s zárokujetyto | 73 dobu odl. ledna :
x 4 2 %o do 30. června 1905 k
ge Odednavloženído dnovybrání, tedy za posledních £

Daň důchodkovou platí banka M
M zesvého. © měsíců obnáší %
+ Ů
+ A Půjčky "a ' o. . 4
ŠÍ eskyrje osobámvšeohstavů| ČJSLÝZISK K 416090. ©
Z% Za podmínek nejvýhodnějších. | , 4

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PR“ Založeno roku 1868.

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kance. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenmých papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.

B. E. TOLIAT, "nine aDochv2
Hradec Králové. Prvýzávodna Českémseverovýchodě.

Telefonč. IT. JE pošt spořitč. sozieu Založenoroku (863.JE Paací stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Mradel Králové. — Vydavatel » zodpovědný redaktor Amtením Pochmem. — Tiskem bisk. koibtiskárny v Hradci Král



Levné ceny. Největší výběr.

Motocykle
velocipedy

©Ž s úplnou zárukou, nejvýhodněji koupíte £Ž
neb staré za nové vyměníte jedině

v odborném závodě

Fr. Vodehnala
v Hradci Král, Malé náměstí.

Opravy a předělávky rychle a levně.

Veškeré součástky velocipedů stálo na skladů.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závodinne

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blížé Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
MIN| od nejjednoduššího aš k boha

tému figuralnímu provedení a
tanaJE sice6sečelemnýmirámy,sí

El“ těmi vsasením.

nl Veúkeré rozpočty, akizsy i odborná
MJM rada bezplatně, všÍ závaznosti

LU ku definitivníobjednávce.
Nesčetnáveřejná1 písemnápochvalná nznání,“lj

Založeno roku 1836.

- První Královéhradecké

parní a vanové

- LÁZNĚ

L

L

e
+
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na Žižkově náměstí
"otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin veder.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.
OP> Lázně vanové denně. ji

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

Veledůstojnému

duchovensívu!

Jan Staněk, Zrsků
Konviktské ul., vyvěný pasíř speeidné na kost náční, doroluie
8: doporučiti svůj hojně zásobený
klad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky,nádobk: a t d., vle
v přesném slohu církevním. Staré

předměty znovu opravujeA PřrodníIntonci © jem © ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové

prá na ukásku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškoré výrobky a slacení ručím. Největší výroba s

dno v Ee k ejstkvosKeandnnk.ar edení:dd nejoduššího donejstkvostnějšího. oste. e
bn v placení. Více uznání po ruce."Žádné presované vý

robkyhbezoenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

staviteleJie [by
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

"akěěněskoks čPERAKEE EE
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Rrálové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovuzřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným ohledem na pů
vodoost a sloh. Práce všdy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnatí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
"očEžEEtoEhohoEbHEoBioEioFoEloEfokioERoHoEEoEoH--HoEoEioElokiuEkcH-obEeEioEebi
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orPEPiENiNiEE bEkZěhěkikěkEHiREÉ

zaručeně co nejšo
lidněji a nejvkusabyt

Ná y e nějive vlastních
dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
bti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářeký

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

V PRAZE,
Ž umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čísle 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje notáněová chralněby Bd sochy,oltáře,ové | jes , 0 , e, páovědníce řádě ,konso , , lustry,

ky atd. dle hu Ro, ar rámcewaobrasy,premie, fotografie a dí . nábytek
ns předměty hodtcí se sa dárky.

Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovacestarých oltářů a kostelníchsařísení.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

(MP*>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

8klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 186.

ZŮA—ŮAlllyoooojooOo.OUÚÚ.OJAoOoUAAA.

Chrámové svíce
voskové< svíčky a obět.před

dle liturgických před- mětypro místapout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové m Pdoběné obrásky“o
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce Justry,
—-===--===== svíce kostelníste

(paškaly) s krůpě- arimovéjemi krve a ranami,

též krášlené 8 be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "US

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

polovoskové,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

. : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stubamí achovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Fillální sklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma s franko.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

e se veledůstojnému duchovenstvu a si. patro
m ku provedení všech prací do obopa toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj aklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyššívyznam,na výstavách.

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

doporuč
nátním



Příloha
Literatura.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. MalýOttův
Slovník Naučný, dvoudílný. Příračaf kniha obecných
vědomostí. Řídí F. A. Šubert. Sešit 68.—60,obsahoje
vysvětlení slov Potaš—Rámpur. Sešit za 60 h. —
Ottova Laciná knihovna národní. Serie 28, sešit 13.
Robotou života. Povídky J. Šíra. Seš. za 30 b. — Sla
vische Roman Bibliothek. Seš. 54.—66. obasbuje no
vely chorvátské a orbské. Seš. za 82 h.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. SpisyJulis
Zegera XXIII. Dramatická díla. Seš 2. a 3. po 40h.
— Válka rasko-japonská slovem i obrazem. Řídí J.
Elecanda. Sešit 84. za 30 h. — Obrazový zpravodaj.
Roč. II., čís. 37.—89. Vychází redakcí J. Hejreta dva
krát týdně. Číslo za 10 bh.

Osvěty, listů pro rozhled v amění, vědě a po
litice, redakcí Váci. Vlčka vydán na rok 1906 svazek
8. Obsah: V. V. Tomek. Pohled na život, osobnost a
dílo jeho. OJ Ot. Joska. — Host do domu. Povídka
od F. Lenbnera. — Vzpomínky na dr. F. L. Riegra.
Píše V. Červinka. — Chorobné toalky. Od dr. J. Tho
mayera. — Jen tobě a sobě. Z pozůstalých papírů B.
Vojtlové. — V zlatém věku mladosti. Povídka K. Klo
stermanna. — Hraboskalské motivy. Od F. Tomka.
Atd. Vycházejí na Král. Vinohradech za 1440 K ročně.

Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T.
Škrdle. Roč. XKI., čís. 10. Obsah: Hřbitovy po stránce
hygienické a nemoci infekční. Píše F. Pícha. — Vpří
pravě a zápasech divota. Román od Al. Dostála. —
Sjezd něm. katolíků v Řezně. T, Škrdle. — V sev.
Americe r. 1904, Píše dr. J. V. Sedláček. — Rok na
Hané. Od J. Vyhlídala. — Československá jednota,
rogluka a vzájemnost. Píše F, V. Peřinka. — Cesty
srdce. Povídka. Z vlaštiny přeložil J. Flekáček, Atd.
Roční předpl. 10 K a admicistrace v Prage.

Boj o náboženství. Odpověď na stejnojmenou
brožuru prof, Masaryka. Napsal F. J. Konečný. „Obrany
víry“ roč. II., čís. 3.—4. Za 60 h. Vydává Tisková
liga v Praze. Red. Dr. R Horský.

Náš Domov. Obrázkový měsíčník zábavně po
učný. Řídí J. Vévoda. Roč. XIV., čís. 7. Vychází ná
kladem „Jednoty Našeho Domova“ v Olorouci za 4 K
ročně.

Finanční věda. Z němec. dr. K. T. Eheberga

přeložil dr. J. E. Salaba. Bibliotéky sociálních a poitických nauk sv. X, seš, 3.—6. po 40 bh. Nákladem
J. Pelcla v Praze.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B.
Vaněk. Roč. III., čís. 8. Obsabuje kásání na VI—XI.
neděli po sv Dachau. Předpl. 6'60 K roč, přijímá na
kladatel R Rapp v Pelhřimově,

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoalo
vanských. Pořádá P. Jan Rabringer. Roč. IV., čís. 10.
Roč. předpl. 240 K zasílá se administraci v Olomouci.

V říší stříbrného Iva. Cestopisný román dra
K. Maye. Sešit 37.—40. po 80 h,Nákladem J. R Vi
límha v Praze.

Vychovatel. Časopise věnovaný zájmům křest.
školatví. Vydává družstvo Vlasť v Praze Řídí dr. B.
Horský. Roč. XX., čís. 13. a 14. Vychází dvakrát mě
síčně za 6 K ročně,

Časopis čes. lékařů lázeňských. List věno
vaný zájmům léčení lázeňského. Orgán Sdrožení čes.
lékařů lázeňských v Praze. Řídí dr. VI. Mladějoveký
a dr. F. Javatka. Roč. předpl. 2 K přijímá admini
strace v Praze. Vychází během saisony dvakrát mě
síčně.

Ženské listy. Vydává Ženský výrobní spolek
český v Praze.
7. Vycházejí měsíčně v Praze za roč. předpl. 3:60 K.

Časopis katolického duchovenstva S pří
lohou, věnovanou theologické literatuře národů alo

dr. J. Tampach, dr. A Podlaba. Ročník 46. (71.), seš.

Vycbází 10krát ročně za předpl. 9 K.

hořečení sv. Prokopa konal v Sázavě 4. července 1904
F. Schmidt. Cena 20 h. Nákladem dp. F. Schmidta
v Chbotýšanech.

Továrnamore
na zpracování ovoce, —

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
5 ve Vysokém Mýtě, |
PaA dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A |

P —-nabízí 

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punče, likéry, sladké ovocnéwíno,bíléi červené,vinoborůvkové(medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takorá
jakosti velmi levny koňak a ou
slivovici, všs vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

n na jub.výstavěMio AgtPříbrnoumedailíst a diplomem s me a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté .

Vzorky zdarma a Iranke,

„OBNOVY“ k
X CPI X CBDXEBDXCODXCODX

žJan Horák,?
; soukenník
z v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CBIX663XG8IXCODX63

Pensionát
Uršulinek

V ČESKÉ SKALICI

XCBDX663X663|X|CBIXCPIX

——=

XCODX663XČSDX]

veřejnosti.

Chovanky mohru se též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a aoglickém; mimo to cvičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženským pracím i vuření, žehlení a

přípravě prádla.

žadavkům.

Platí se měsíčně 42 K; za hudbu zvlášt.

Představená.

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavateie na biskupský kostel v Litomě
Hicícha 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.

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
| kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího

-v Jablonném n. Orl, č. 86.,
(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

k výběru franko.

Adresování vědy doslovné ae vyprošuje.

číslu JÍ.
Velkozávod

sklenářský
ve velmi dobrém chodu se za příčinou úmrtí ma
Jitele z volné raky

výhodně prodá.
Veškerézboží sklenářské a tru=

hlářské prodávámza

ceny velmi snížené.
Výhodná příležitost koupě pro výbavy nerěst

a pp. obchodníky.

Žofle Skuherská,
Hradec Králové,

Sv.-Janské nám. č. 87. Vedle hostince „U zele
ného stromu“,

pt+hheeerlavní závod na Pražském Předměstí,

Do Hradce Králová a okolí,

V blaboké úctě podepsaný dovoluje si
velectěnému P. T. obecenstvu tímto uctivě
oznámiti, že otevřel novýzávod
uzenářský

spojený 8 vkusně upravenou jídelnou
a výčepem dobrého Královéhradec

kého ležáku

„P v Hradci Králové na Velkém náměstí

číslo 138., v domě p. K. Dixe
(dříve p. J. Hutly).

Snabou mojí vždy bude, bych ponze
nejlepšími uzenářekými, 4krát denně čer
stvými výrobky za ceny nejlevnější po
sloužil a solidností i jakostí zboží plné
uznání nejen všech starých P. T. pp. zákaz
níků utvrdil, nýbrž i přízeň nových si získal.

Doufaje, že veškeré ct. obecenstvo ča
stými nákupy moji dobrou snahu podpdro
vati bude, poroučím se k službám ochotný

' a 8 úctou nejblabší

Jan Petříček,
majitel velkozárodu nzenářského.

I úliálka v Hradci Král., Velké nám. č. 138.
II. úliálka v Hradci Král., Jiříkova tř. č.250.

bhěbhěběřtt
t ——

Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medailií,

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
Zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

siklad náčiní
bohoslušžebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

všelelině v ohnizisconé
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
Jevněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jl svěcené Bestyr
zením Jeho biskupské Mí.
losti. 8 závod můj může

sevykázačetnýmipoolnými přípisy P. I.sákazníků
a odporučuje se tedy k ma

koupení a opar chů,, monstrancí, ciborií,relikyi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, táckůna křest, avícnů,
clůkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce,



Úprava zemského volebního řádu,
Při příštím zasedání sněmu království

Českého má býti projednán návrh vlády na
změnu volebního řádu sněmu království Če
ského. Dopodrobna se však dosud neví, jaký
uávrh onen bude; jenom část onoho návrhu
prozradily některé listy vládní. Vláda pomýšlí
ús rozšíření nynějších 4 kurií na 5. Tato 5.
kurie by měla 18 poslanců, kteří by zastupo
vali asi 1,300.000 voličů, nebo-li na 72.000 vo
ličů připadne 1 poslanec. To má býti volební
oprava, kterou chce obšťastniti naše liberální
vláda staroslavné království České. Známo
dosti, že vláda rakouská se v ničem nepředá,
co by bylo ve prospěch nejširších vrstev lida,
ale že se s něčím takovýmto vytasí, to snad
nikdo neočekával. Toto přesahnujevšecky meze|
Jest nyní na dělnictvu, by ukázalo, zda 8e spo
kojí s touto volební opravou, anebo že jest
syto té hry, kterou 8 ním kapitalistické, vládě
blízké krahy provádějí.

Tohoto nekřesťanského bezpráví využila
strana sociálně-demokratická jako agitačního
prostředku ve svůj vlastní prospéch. Potřebo
vala něco, čím by se mysl nemyslících sou
druhů odvrátila od roztržky, která nastala mezi
pražským a vídeňským štábem. Za tou příči
uou svolali čeští a němečtí sociálně-demokra
tičtí generalisimové zemskou konferenci strany
do Prahy. Na tuto zemskou konferenci sjelo
se 304 českých a 237 německých delegátů.
Schůzi zahájil redaktor Soukop a předsedal
občan Scháfer z Liberce. Za výkonný sbor mlu
vil nejprvé dr. Adler z Vídně. Po něm vystří
dala se celá řada řečníků, kteří nabádali sou
drahy k boji za všeobecné, rovné, tajné hlase
vací právo a radili všemožné prostředky jako:
veřejné schůze, tábory, demonstrace jako ar
gomenty ulice, stávky politické a snad i násilí.
Všickni řečníci hleděli co možná nejvíc mysl sou
drahů vznítiti a tak pozornost jejich odvrátiti
od strannických a osobních pletich, které čeští
a němečtí předáci jejích mezi sebou vedou.
A také se jim to podařilo. Soudruzi tleskali
a slibovali, že vše budoa činiti, co si budou
jenerálové aocialističtí přát.

Jest to smutné, že se nejpřednějšího po
žadavka pracujícího lidu, totiž všeobecného,

římého a rovného hlasovacího práva ožívá
jako ráplasti na pošramocenou čest socialistic
kých předáků. Jestli ještě nyní se nechá děl
nictvo voditi za nos socialistickými agitátory,
tedy samo sobě vystaví vysvědčení, že nemá
v sobě tolik mravní síly, by se vymanilo z pod
ručí těchto rafinovaných dobrodrohů. Což pak
nevidí dělnictvo dnes onu ošemetnou hru,
kterou s ním strana sociálně-demokratická pro
vádí? Bude v tom asi vězeti ona bezstarostnost
a lhostejnost, která se does mezi dělnictvem
zahnízdila. Kam to však povede, to uvažte
Sarni, dělníci, neboť nemáte-li tolik porozumění,
byste seznali, kdo dnes rozhoduje a jedná o
nejdůležitějších požadavcích vašich, pak nena
říkejte, neboť kuždý jest strůjcem svého vlast
ního blaba. Jest zde dvojí možné: baď se bu
dete soustřeďovati, organisovati na základé kře
stanském, t. j. svém vlastním a tak nejlépe
bodete čeliti proti dnešní světové soustavě
kapitalisticko-liberální tyranie, anebo utonete
v tomto prospěcbářakc-vyděračném boji spole
čenském. Proto, dělníci, jděte tam, kde vás
přijmou s otevřenou náručí, kde vás avítají
jako své bratry, neboť jedině křesťanská od
borová organisace jest s to vésti boj za zlep
Šení sociálních poměrů veškerého dělnictva.

Vršovský.

Manželství v budoucím sociálním
státu.

Velmi věcně oceňují se v Pelclových
Rozbledech v č. 44. a 45. snahy socialisticky
pokrokových přemadřelců. — Nesmyslnou my
Šlenkon jest názor některých lidí, aby i žena
vdaná zastávala nějaké postavení. Kdo bude
konati domácí práce? Patrně cizí lidé, a tím
by to, co žena vydělá, na ďrubé strané 80 vy
dalo a bylo bezúčelno. A kdo bude připravo
vati potravu? —| Soad najatá kuchařka, než
to, jak známo, je dr-hé a nepohodlné; tedy
lépe bude se chodit do hostince. Po obědě
Půjde muž se ženou společně da kavárny, na
večeři opět do hostince a na snídani opět do
kavároy. Tážeme se nyní, co by v takovém
manželství mušeo a ženu navzájem k sobě
poutalo? On je doma cizincem, ona také ; mimo
práci svého povolání oba tráví všechen Čas
v hostinci neb pensionátě, oa má mimo to své
kloby a schůze, ona své kluby a ženské otázky.

zi nimi neví ani nejmenšího duševního styku,
nemají společné domácnosti, toliko brloh,

v němž přespí. Mezi nimi není žádného epří
zaění, nic, co by je ujednocovalo, neboť jeho
soahy nejsou jejími snabami, její snahy jsou
opět.jemu zcela cizí a lhostejny.

A což, kdyby takovéto blažené manželství
bylo obdařeno dítkami? — Najmouti kojnoa,
chůvu a pěstounka jest přílíš drahé a také
nespolehlivé. Tedy pošleme děti do nalezince,
jako slavné paměti Roosseau, a nebudeme se
dále o ně starati. Třeba že v tak pokročilém
lidstvo zařídí se v každé obci jeden veliký
nalezínec, t. j. ústav na vychování malých dítek.
Ale odkud sebereme kojné? — To přece opět
badoa musit býti manželky nebo dívky, které
nemanželské dítky porudily. Tedy, jak viděti,
naráží takováto idea manželství na všech stra
nách na veliké nesnáze, zkrátka manželství
stává se takto věcí nesmyslnou.

A což když dítky chůvě odrostou? —
Vezwou je rodiče k sobě, či více se o ně ne
postarají s ponechají péči správě sociálního
státu? Aneb veziou-li je do své „domácnosti“,
kdo bade na ně dohlížet, když rodičové jsou
zaměstnáni ve svém povolání? To najde, pa
trné ivasíme je ponechat v nalezinci. — Zkrátka,
tímto způsobem by rodioa úplně byla nvedena
v niveč, život lidský klesl by pod úroveň zví
řecího, neboť samec a samice starají se 0 svá
mláďata aspoň dotud, až by samostatně se
mohla uživiti. Kdo takovýto obraz budoucího
lidstva nastiňuje, ten věra oepovažuje, že lid
skému životu odnímá všechna vřelost, upřímnost
citu, krátce všecko to, co člověka povzneslo
nad sveřepé a divoké zvíře ; ba snižuje jej ješté
pod toto. A pravíme zde opět: Buď zachováme
manželství a domácnost jako posvátný a ne
rozlučný řád v jeho úzavřené individuálnosti,
aneb odevzdáme člověka původní zvířeckosti
a sarovosti.

Domácký průmysl perlařský.
(Dokončení).

Výrobou perlí jest zaměstnáno celkem asi
1200 dělníků. Větších mistrů verlářů jest asi
8, menších 30. Někteří mistři spolu též pra
cojí, jiní jeu obchodují 8 perlami. Dělníci c
byčejně koupí od mistra surovina, rourky
skleněné, a odvádějí mu pak vyrobené perle,
avšak povětšině nejsou vázáni témuž mistra
perle prodat. Faktoři netají v tomto průmyslu
stejnou fankci jako n» př. v tkalcovství; činí
jen prostředníka mezi dělníkem a mistrem,
sačež dostává se jim jisté procento. V po
sledních dnech v týdnu odvádí se práce.

Výroba perlí je zajímavá. Jeden dělník
nejprvé ze silné skleněné rvury vytáhne nad
plamenem sklářské lampy „soufle“ zvané tenčí
rourku různého průměru, dle čísla perel, které
se z ní má zhotoviti. Perle se foukají ve veli
kostech od čís. 00 až do čísla 40; čísla ta
značí průměr perle v milimetrech. Na to se
rourka rozřeže v kratší kousky. Jeden dělník
obslouží roarkami několik jiných, kteří znich
pak perle foukají tím způsobem, že vstrčí jeden
konec rourky do plamene, zataví, vyfoaknou
kaličku na konci, profouknou otvor, aříznou
zvláštním nožem perlí hotovou a ihoed drahou.
Tím způsobem vyrobí zračný dělník 3000 —6000
perliček denné dle velikosti. Večer po práci
se perle síty dle čísel třídí a pak váží. Zvláštní
zručnosti je zapotřebí při foukání tak zvaných
mačkaných perlí, majících nepravidelnou po
dobu (se strany smáčknuté). Tu přejede dělník
rychle — pokud sklo je měkké — prsty přes
perli, dělník jeden, který rourku vytahuje,
Šlape dmychadlo pro ostatní.

Za 1000 perlí obdrží dělník dle velikosti
perlí 25 až 50 haléřů, při tom zbude mu po
odečtení výlob za suroviny, sklo a petrolej
22 až 46 h; za 1000 perlí mačkaných obdrží
38—64 h. Při nynějších stlačených cenách
mo: .> denoí výdělek odhadnouti na 170 K.
Faktor dostane od prodeje 1000 perlí asi 4—6
haléřů. Mistři pracují asi 8 25 proc. ziskem.

Jelikož 1 dělník vyrobí průměrně 6000
perlí při 10 hod. práci — ač mnohý pracuje
1 déle — vyrobí se celkem v krajině té denně
kolem 6 milionů perlí, ročaě (za300 dní) 1800
milionů. A počítá-li se průměrně příjem děl
níka 38 hal., činí to ročně suma 570.000 K,
mistři vydělají průměrně asi 1,170.000 K; nej
větší však užitek mají poměrně firmy, které
perle barví a do ciziny vyvážejí.

Barvením perlí vyrozumívá se dodati
perličkám ze skla foukaným vzhled, lesk perlí
pravých, což se děje pomocí tak zvané esence
perlové. Esence perlová vyrábí se ze šupin
zvláštního druha bělic. Na 1 kg esence je třeba
40.000 ryb, neboť nemožno ponžiti než jemných
šupin na bříšku ryb. Esence tato se želatinou
smíchaná se vpraví do perliček tak, že se do

každé zvlášť foukne tenkou rourkou a na
zvláštním přístroji se pak perlami otřásá a
točí, pak se aa sítech saší a aa uitě navlékají,

Bylo by velkou výhodou pro zmíněný
kraj, kdyby tato konečná úprava, kterou se
dosud pouze jedna firma v Hořicích zabývá,
byla též v rukou tamějších perlářů; nejdříve
však měli by ge sdražiti výrobci, aby zastavili
klesání cen „nadvýrobonu“.

Družstvo k tomu cíli zřízené mělo by
v sobě zejména spojovati dělnictvo a mistry;
tak by ovšem získalo snadno větší úvěr na
základě zásob společných a mohlo by přikročit
k zřízení dílny společné na barvení a konečnou
úpravu perel. Výrobek sám by tím nabyl na
jakosti, takže by mohlo dražstvo zakázati práci
nedospělých a určiti přesně dobu výuční,
která byla dříve Jletoa a klesla až na 3 mě
síce. Kdyby délnictvo bylo v družstvu súčast
něno, mělo by samo zájem na bezvadné výrobě.
Družstvo mohlo by přikročiti k výrobě fouka
ných ozdob na vánoční stromky, které dosad
většinou z ciziny se přivážejí.

Všeodborové sdražení křest. dělnictva i
tyto domácké dělaíky přijalo by ochotně ve
svůj střed, aby jim vždy bylo ochranou a pod
porou.

Sociální rozhled světový.
Velkoprůmysluíci vystapají proti stálému

živnostenskému výboru poslanecké sněmovny
dokazujíce, že některá usnesení výboru jsou
průmyslu nebezpečna. Továrníci snaží se do
stati do společenstev, proti tomu jsou však
maloživnostníci z tobo důvoda, že by tu pak
továrníci veškerou moc na se strbli.

V elektrotechnickém závodě Křižíkově
v Karlíně vypukla všeobecná stávka. Dělníci
dovolávají se zkrácení pracovní doby a usta
novení základní mzdy. I oa jiných místech v
zemích českých byly stávky. — Kovodělníci
ve Škodových závodech v Plzni (strojovna, ko
tlárna, mostárna a modelárna) dosáhli 9'/, ho
dinné doby pracovní. V oddělení zbrojovky a
ocelárny dostalo se jim pouze 5“,ního zvýšení
mzdy.

Nedávno prohráli soc. demokraté při obec.
volbách v Židenicích, nyní pak poraženi při
ob. volbách v Husovicích u Brna.

Dle nového hornického zákona ve Francii
zavede se v dolech postupně do r. 1910 B8hod.
doba pracovní. Doba ta počíná sjezdem posled
ního horníka a končí výjezdem prvního děl
níka z dolu. Poněvadž sjezd a výjezd trvají
značnoa dobu, je tím pracovní doba značně
prodloužena.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 22. červenece.

Podpora nemoc. udělena: Petru Hošťákovi
v Sušici (i4) 6 K, Janu Špičkovi v Rychnově
n. Ko. (7)450K, Václavu Kusému v Litomyšli
(10) 640 K, Josefu Faltusovi v Kunčicích (10)
420 K. Přijat 1 člen.

Schůze užšího výboru 30. července.
Podpora nemoc. udělena: Anně Jarické v Par
níku (14) 6 K, Janu Špičkovi v Rychnově (7)
450 K, Čeňku Reslerovi ve Lhotce (14) 9 K
Fraat. Cavrnochovi v Týništi (7) 450 K. J
Čubovi v Sušici dodatečně (14) 6 K, Přijat I člen.

Bursa práce. Přij mou se: Natěrač
ský pomocník (stálá práce). Soustružník kovu
samostatně pracající a „První smiřické slé
váray kovů“ ve Smiřicích; tamtéž přijmou se 2
učeníci na slévačství mosazu a bronzu a jich
zpracování. — Přijme se dovedný trohlářský
dělník, případně jen učeník. — Přijme se učeník
na kloboučnictví a do dílny pasířské a zlatnické.
— Práci hledají: Zámečník,jakož i starší
dělník zahradnický, svobodný, svědomitý, jenž
se vyzná ve Šlechtění stromů. — Místo hledá
kuihařský pomocník, vojny prostý, obeznalý
ve vší práci. Nastoapiti může kdykoliv. —
Velmi hodný 26letý svobodný mladík, silnější
postavy, tváře inteligentní, jenž na svůj stav
jest dosti vzdělaný a vyzná se v pracech ho
spodářských, přijal by místo čeledína na fara
nebo u většího rolníka, buď místo slahy v ka
tolickém domě nebo ústava; zná také částečně
německy a mohl by i vypomábati v jednodušší
korrespondenci.

Upozornění. Odbočky a skupiny nechť se
u Ústředí v Hradci Králové přihlašují o řečníka.
Žádáme svýchpřátel, by nám označili osoby a místa,
kde sice není ještě Sdružení naše zařízeno, ale kde
by byla proň vhodná půda a kamě bychom mohli
řečníka vyslati.



Dopisy,
Z Úpíce. V sobotu dne 39. m. m. byla po

žádána veřejná schůze lidu v hostinci p. Ant. Vacke.
Sohůzi tato svolali spojené strany dělnické, apozvali
do ní sl. městskou radu. K programu, 0 zřízení s0
ciální komise, promluvil nejprvé sa národní dělníky
redaktor Kovařovič z Náchoda. Týš trefně poukázal
na dnešní poměry v obcích, kde se různí tatíci ne
starají o širší zájmy svého občanetva, n brž hledí sí
nejprvé zabezpečiti svoje vlastní pobodlí. Pojeho dobře
promyšlené feči ujal se slova za soc. demokraty obě.
Zich. I tento řečník dobře tlumočil přání veškerého
dělnictva a zvláště prudce útočil na m“stekou radu,
če zůstává hlachá oproti kultarním a sociálním po
čadavkům preeujícího lidu. Když občan Zich domluvil,
oděleno slovo br. Janu Astrovi, jako zástapci křosť.
sociální strany. Br. Astr navázal řečobou předřečníků
a prudce tepal nespravedlivé počínání městské rady
oproti dělnictva, Poukázsl ua to, že přejou li ai ně
čeho továrníci, tu městská rada hned upěchá, a činí
se jen což, aby si nerozhněvala mocné kapitalisty, ale
když něco žádá dělnictvo (dětskou školku, vetejnou
čítérou a přísný dohled v ohledu zdravotnictví), ta
městská rada stále odkazaje a vymloavá se, še prý
nemá peněšitých prostředků atd. Dále zmínil se o
špatných továrních bytech a končil apelem k městské
radě, by vyšla dělnictva vatříc. Bude-li dělnictvoajed
nocené vědy jako při této «chůzi, tož spíše se něčsho
domůže, než-li stálým hašteřením. Vybídi na konec
dělnictvo, by se semklo ve své odborové spolkya lak
že nejlépe bude respektováno. Ž“ fečníci mluvili
od erdce dělnictva, to nasvědčoval vědy hlačný
potlesk. Městskou radu obhajoval p. MUDr. A Čapek.
Sliby, vykracování a nic více. Náležité ma na to od
řečníků odpověděno. Spojené dělnictvo zde ukázalo,
že, jde-li o jeho zájmy, tu obledy politické zůstávají
stranou, neboťve jednáonaši vlastnízáchranu.Další
společné akci voláme Zdař Bůh!

Nepřístojmost. V továrně Ed. Moravce
v Úpici jsou zvláštní zdravotní opatření, jskoby ne
bylo ani živnostenskýchinepektorů. V zmíněné továrně
nacházejí ne totiž záchody takřka v samotném sále,
kdež dělnictvo musí 11 hod. denně pracovati. Jedno
ducbé dvéře dělí záchod od pracovní místnosti, takže
otevrou-li se dvéře od záchodu, tu veškerá ta vůně
oblažuje nejblíže pracující dělnictvo; nedivno pak, že
mnozí z toho onemocní. Divíme se velice správě to
várny, že si tohoto nezákonitého případu neváimne a
jej neodstraní, Na drahé utraně jsou vinni dělníci
sami, že se neozvou, by 80 tu stala náprava. Cožpak,
dělníci, nemáte ani tolik mravní síly, byste se proti
tomuto zlořádu opřeli a žádali náprava? Prozatím
tolik; nepomůže-li to, pak více! Jest to až úžasné,
jak se leckdes dělnictvo vede, a zdá se, jakoby ton
dělní:; nebyl ani považován za tvora lidského. Příště
něco jiného,

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Libštátu. Při členskéschůzi naší Jednoty
dne 16. července 1905 přednášel způsobem velmi za
jímavým člen spolku našeho p. František Brož: „0
památkách poutního chrámu Mariánského v Boskově.“
Poutavá přednáška odměněna hlučným potleskem. Po
přednášce sehrál náš divadelní odbor zibavnou jedno
aktovku. Příští členská uchůze dne 20. arpna 1905.

Přednášeli uvolil se laskavé dp. Josef Macák z Lomnice n. P.

Různé zprávy.
Jak se starají socialističtí mad

sondruzi o soudrahy. Socialistickýfalknovský
list „Freie Worte“ konečně sám ozaal za nutné pro
mloviti kus pravdy o tom, jak hospodaří socialisté
v nemocenských pokladnách. Píše totiš: „Sociálně-do
mokratická ochrana dělnictva v nemoci v praxi. Před
několika týdny konal se v Praze sjezd úředuíků ne
mocenských pokladen, na němž domnělí zástapci těchto
měli se rediti o podporování zájmů pojištěnců. Sku
tečně se také vrchní režisér Seligor na tomto ejezda
vyslovil, že se sjezd důrazně ohražaje proti tomu, aby
stát vzal nomocenským pokladnám právo autonomie.
Nemocenské pokladny mají prý i po reformě zůstati
v rakou dělnictva. V tom smyslu přijata také reso
luce. Nezrobli jeme se při čtení oné zprávy zdržeti
smíchu. Učít praxe, že by se měl státi pravý opak,
aby zájmy dělnictva byly chráněny. Ve sta případech
masili jsme u úřadů hbledati ochranu proti libovůli
přemoudrých, nadutých, časem i drzých sociálně-de
mokratických správ nemocenských pokladen. Když
chtěli ti pánové dostati do rakou správa nemocenských
pokladen, nemohli se dosti nahřímati proti nehospo
dářství odpůrců. Ž3jsou členové připravování o De
mocenské, lékaři že si dělají co chtějí, členové že mu
sejí jen platit a práv že nepožívají žádných — tak
zněla stálá kritika. Jakmile se však nemocenské po
kladny dostali do rakou všemi mastmi mazaných,
ztratili tito svůj proletářaký soucit a kancelářský
člověk, třesoucí we o své místo, se objevil. Již nešlo
o hájení zájmů členů, nýbrž jmění pokladen — tím
jsou míněny stále rostoucí správní výdaje na účet
strádajících, hladovících členů nemocenských pokladen
— musí býti zabezpečeno Žádný člen novyzraje na
knify a překracování socialistů. Běda členům, jimž
nejsou známa usnesení a znění stanov. Neznalost sá
konů ani a sociálně-demokratických správ nechrání
před trestem. Místo aby členu řekli, to a to učiň, abya
došel svého práva, pošlousprávcové justičního úřadu
nemocenských pokladen forman, v němž se členu oznámí,
že nemá žádného práva. Takové poměry panují u všech
těchto pokladen“ — Tomuto přiznání ovšem se ne
můžeme diviti. Vědyť socialistický program sám avádí
nadsvudraby tak trocha k sobectví. Nevěří-li tito lidé

v odplatu věčnou,enaší ae nabrabatí pro sobe 0 nej
více aspoň sde na semi — třebas i na účet vlastních
soudrahů Nepovede-lí ae jim dobře na zemi, kde vůbec
mají hledati nějaký blahobyt? Socialističtí vůdoové
mají ee z mozolů poddaných soudrabů dobře, velmi
dobře. Ale nechť řeknoujejich poslašné ovečky apřímaě,
co za neustélé poplatky samy ušily. Při stávce ublo
kopů v Čechách a ve Slezsku akáselo se zřejmě, kdo
vlastně s důvěřivosti socialistických soudruhů nejvíce
těží. Jestliže katolický kněz přímose ožsbračaje obě
tavou prací sa zlepšení sociálního postavení dělaictva,
řeknou dobře placení socialističtí redaktoři, že tak
činí kněz k utažení nadvlády sme nad dělnictrem.
Socialistický fankcionář nemocemské pokladny dá si
však své služby znamenitě platiti; ale toble prý má
býti upřímná a nezištná práce pro blsbo lida!

Nový zákon o medělním klida. Právě
uveřejněn v říš. zákonojku zákonz 18. července 1906,
jímž změněn a doplněn zákon z r. 1895 o úpravě ne
dělního a svátečního klida v živnostenských podnicích.
V tak zvaných kampaňových podnicích dovolena jest
nedělní práce pro arčitý, do této periody sahající počet
nedělí. V živnostech obchodních dovolena jest práce
nedělní nejvýše čtyřhodinná, ješ stanovena býti mosí
polit. zemským úřadem po elyšení komory ubchodní
a živnostenské, jakož i příslušných obcí, společenstev
a výboru pomocnických hromad. Některou neděli, na
př. v době vánoční atd. může býti maximální doba
pracovní zvýšena na 8 hodin. Stejný obled béře se na
místo poutnické, výletní, na obchody na nádražích atd.
Pro místa, která mají méně než 6000 obyvatelů, a
ktorá navštěvuje venkovské okolní obyvatelstvo za ú
čelem nákupu v neděli, může zem. polit. účad povo
Jiti nedělní dobu pracovní až Ghodinnou. Jsou-li
v téše místnosti obchodní sloučeny dvě i více šív
ností, a není-li možno oddělení provésti, má tu pro
všecky živnosti platiti přísnější předpis. Práce vpí
sárnách a kancelářích může se povoliti v neděli nej
výše dvě hodiny dopoledne, a jen tehdy, když každý
jednotlivý zřízenec bude míti každoa druhou neděli
volnou. V obchodních živnostech, kde personál pra
cuje v neděli déle tří hodin, má býti každému ze
městnanéma střídavě každou drabou neděli dáno
volno, anebo kdyš by to nebylo lze provésti, aby
aspoň pro jedno všední půldne byli práce spruštěni.
Toť blavní z nového sákona, jenž ovšem v badouc

posl musí býti rozšířen, aby platně pracujícím vyovovol.

Dr. F. L. Rieger při slavmosti ob
šimkové. Slavnosti obžinek Rieger přál, především
proto, že při tom všechen lid, seměstnaný při hospo
dářetví oa statku (v Malči a Chotěboře), měl příle
žitost pobaviti a rozvemeliti se. Vědyt býral toho
svědkem, co práce a námaby stála ta boží úroda;
vídal, jak se s tváří sluacem, vichrem, deštěm
do hněda opálených řinou krůpěje potu ve vedra let
ním, jak chvatně napínají se zmozolené race, na nichž
Ipěl prach, osiny, by se všecko včas vykonalo. Však
nezřídka ze záděry aneb od ostrého strniště objovila
se krůpěj krve. A přece ten lid, ač unaven, abíral se
v dobré míře mnohdy i za zpěva po práci domů,
zvláště dostalo li ae mu při práci posily. Proto Rieger
rád ve velkém ualoně vítal evé lidi, když s hudbou
na okrášleném řebřinovém voze přijížděli s jemu i
hostům věnce a kytice z obilí a polního kvítí podá
vali, říkejíce při tom veršované přání po starém způ
sobu. Žnečky bývaly vědy ustrojeny v krojích, jak se
v krajině nosívaly, než nastal šat novodobý. Cossa
mužská neměla již starého kroje, nepamatovala se již,
jak jejich předkové chodili ustrojení. Ta, která měla
říkati obšinkové přání, vol ly si žnečky samy zo svého
středu Hojně obdarovány vracely se pak k badeb
níkům do síně, a ta sborem zapěly píssň, kterou chtěly
tančiti. Rieger s hosté jeho setrvali obyčejné v tomto
reji, až se žnečky seřadily k odchoda a sborem zapěly:

V dobrém jsme se sedli .. -“ (Ze Vzpomínek na dr.
Říegra ve Vičkově Osvětě.)

Český vymáleu šicího stroje. „Noo
yorské Listy“ sdělují: Pan F. Kozák, krejčív Chi
caga, jest majitelem stroje, který, kdyby byl býval
v čas náležitě zažitkován, mohl položit rodině základ
k blahobytu i k velikému bohatství, jména českéma
pak ke slávě. Jost to totiž důmyslné zpracovaný šicí
stroj ze dřeva, jejž pomocí obyčejné kudly, pilníko a
rašple zhotovil otec již r. 1848, jak na válci strojo
vém jest vyřezáno. Na ssstavení toboto šicíbo stroje
pracoval starý Fr. Kozák již jako krejčovský uč.ň
v Čechách v kraji píseckém a vyučil na něm celou
řadu dovedných krejčí, z nichž dva zavál osud až do
Chicaga. Jedním z nich byl loni zemřelý krejčí Fr.
Dušek. Stroj jest zpracován úplně ze dřeva až na
jehlu a člunek. K sestrojení užito důmyslně různých
drahů dříví a to, jak se kam hodily. Stroj, ačkoliv
zub času a červi vykonali na něm částečně dílo zkázy,
pracoje i nyní ještě přesně a měl být poslán loni
na výstavu do St. Louisu. Starý Kozák, který jest
ještě na živu, nemobl see však od stroje odloučití a
ješto také peněz se nedostávalo, musilo se cd plánu
upustiti. Pan Kozák ml., který dlí v Americe již 7
roků, vymohl na svém otci, že tam stroj poslal po
avém mladším eynu Janovi. Stroj stojí skutečně za
podívání a svědčí nejen o velikém důmyslu vynáles
covu, ale i o jeho vytrvalosti, uvážíme-li jednoduché
nástroje, pomocí jichž jej musil vynálezce cele zpra
covati. Stroj jest naprodej a není pochyby, že by se
vyjímal velmi pěkné v nějakém mnsen nebo ve vý
klsdní skříni podnikavého obchodníka, neboťamerický
vynálezce šicího stroje Hows sestrojil svůj prvý Bicí
stroj jiš r. 1846, patentovat jej dal ale až r. 1869 a
do té doby patrně vynález svůj tejil, tak še starý
Kozák v Čechách nemohl mít o tom ani zdání. Na
Kozákovu šicím stroji pracovalo se jiš v letech pade
sátých. Praví se, Že jen podivínská povaba starého
Kozáka byla příčinou, še vynálesa svého nezašitkova)
dříve, neš ho jiní v obora tom předešli.

Věk mnichů. Trapisté žijí šivot jednoho
2 nejpřísnějších řádů. Vetávají denně ve 3 hod. ráno,
11 hodin stráví avou duchovní slušboa a mimo to
zabývají se ještě delší doba zemědělstvím. Jsou voge
tariáni (požívají pouze pokrmů © rostlin) a zachová
vají přísné posty. Přes to dočkávají se mniši tito vy

sokého stáří. V klášteře Sept-Fonsu ve Francii po
slední čtyři zemřelí členové čítali dohromaly 881 let;
průměrný věk jejich byl 83 let. Z tobo vidno, še
v mslém množství odměřená strava přísných řebolí,
pak pravidelná dšivotospráva, tělesná práce, sdravý
pobyt, střídmost ve spaní působí na prodloužení lid
ského života. Půst aspoň jednou v týdou u lidí cel
kem dobřežijících jest sdraví lidskému velmi prospědný.

Obchod s děvčaty. NedávnozemřelavCa
řibradě ruská dívka Sivja Spivaková, ktorá byla sa
vlečena do doma henby. Kdyš odtud uprchla, byla
majiteli peleše polapens a hozena psům, kteří jí tak
potrbali, se zemřela. Kdyš ae o tom dověděl raský
konsn!, dal zaležitost vyšotřiti, a tu vyšlo na avětlo,
že v Oděse je 14 takových lotrů, kteří za dvě poslední
léta -na 300 dírek s Ruska zavlokli do Tarecka a
jinam na východ do domů hanby. Obchod tento zvlášť
v Raska jest v rukou didovských a lebkověrných
děvčat, která lichotivými slovy smámsna sní ozlatých
časích, jest ovšem všade dosti.

E ve Videl nmějí česky. Kde běží o
obchod, tam národní předpojatost hesky zalézá do
kouta. Na Vídni jsme to již častěji zkusili. Nový
doklad o tom podávají oběžníky poslané z Vídně o
pavským obchodníkům ve seleninou — jak sdělaje
Op. Týdenník. Čoští překupníci dostali české Je to
sice podivné zbaší, které doporončí hektografovaný
cenník od „Okarki na zakladine v Pitli“ až po „Rst
kovu kas cerna“ a zvlášť dojemný závěr „Vasevasene
objednani obcekavam S uctu Jindrich Ritterapora“,
ale je to obchodnické. Kdyby naši lidé k objednáv
kám do Vídně i z Vídně byli důslední, není pochyby,
že by odtamtud brzo jinou zpívali, až bychom se di
vili, jak píkod ve Vídni umějí česky i větší páni noš
je pan Rittersporn.

Cukrové zdi ne sive pro misná ústa, ale
což nevídáno, na skutečných stavbách. Dle nejnověj
ších zkušsností bodí se cukr —i šlatý, neraffinovený
— velmi dobře na dělání — malty. Přidává se cakra
jen v nepatrných dávkách — 3%kg na metrák malty,
— ale látka tím způsobem vytvořená jest něcy ne
bývalého. Tvrdá a lesklá jako mramor, dá se umý
vati jeko kámen, vydrží vodu, teplo i zimu, povně
spojuje zdivo, a má tedy všecky vlastnosti ideální
malty do zdiva + na omítka. Třeba pak zdi jenom
omýti a vše jako nové. Výbornější a lacinější elažby
poskytoval by cnkr místo dosavadního drabého be
tonování a cementování. V cukra kyne tedy bu
douenost.

Výsnam jahod. Jahodám měla by věno
vána býti daleko větší pozornost než dosnd. Spařením
sušených listů jabodových lze připraviti velmi laboduý
nápoj, který může nabraditi ruský čaj a jenž iléčivé
účinkuje. Pro zlepšení chuti a vůně může se k listům
jabodovým přidati nepatrná dávka ekořicovékůry, va
nilky, nebo i aušených květů lipových, mařinkových
nebo akaciorých, načež se jako Čaj po několika minu
tách sleje a osladí cukrem nebo ještě lépe medem;
k vůli říznější obuti můše se pro dospělé osoby při
dati kávová lžička rama nebo koňaku, pro děti pár
kapok citronové šťávy. Jest to na zima příjemný nápoj
a proti čaji velmi laciný. Čerstvé jahody jsou velice
chutným a zdravým ovocem. Z jahod připravuje se
marmeláda nebo šťáva; jahody jenom eprové trou 20
přes žíněné sítko a asmicbají nevařené s cukrem až
před samým apotřebením; vymačkaná šťáva nalije se
do sklenky, polije čistým lojem a přikryje. Dřívo do

račovaly se jahody k užívání při dně, močových
kaméncích v měchýři nebo ledvinách. Kořínky jahod
sbírají se na podzim a sašejí. Obsahají v sobě tříslo
vina, škrobovina, pryskyřicí a moli a doporačají so
k užívání v odvara jako prostředek atahující a sílící
při žloutence a při přerašeném močení při vodnatel
nosti z vady srdecní nebo z poruchy ledvin.

Ntávky v starověku. Přivykopávkáchns
půdě staroslavného jonského města Miletu nalezenbyl
zajímavý nápis, z něhož vysvítá, že již v starověku
za dob císařů římských Trajana a Hadriana byly
stávky dělnictva na denním pořádku. První část ná
pisu jest otázka dělníků k Apollu v Didymu u Miletu,
mají-li staviteli Menopbilovi vypověděti práci, či po
staviti sloupy a klenatí chrámové. Drubá číst ná
pisa obsahuje odpověď Apollona (v bexametrech), který
radí dělnictvu, aby nostávkovalo a vzpomnělo ochrán
kyoě práce Atheny a Heraklea, jenž tolik obtížných
prací vykonal. Rozumí se, če „Apollo“ chtěl mít co
nejdříve chrám svůj postaven a proto dal tato odpověď.

Výmosnost zolimářství. Pod vysočinou
Harckou v Něm.leží obec Westerhausen, která jišdrabná
léta pěstuje zelinářetví a dodělala se, zejména v po
aledních letech, neobyčejných úspěchů v tomto od
větví. Dosvědčují to nejenum stále rostoucí poptávky
po wssterhausenském zboží, ale zejména číslice, jež
ukazojí, jak neobyčejně vysokou cenu má tam dnes
hospodářetví a zelinářské pozemky. Není ta vzácností
nájemné 3000 marek (3600 K) za jedno jitro. V obci
této jest malý státní velkostatek v rozloze 1300 jiter,
který jest rozparcelován na samé drobné kousky ajiž
po 12 let mají je v nájma obyvatelé osady, kteří pro
vozají zolinářatví v menších rozměrech. První proná
jem rozparcelovaného statku vynesl státu maohem
zaačnější obnos než dosavadní nájem v celku, totiž
19.704 mk, Při posledním pronájmu na dalších 12 let
začátkem března t, r. docílil stát nájemného již 28.875
mk (dle našich poměrův lepších českých a moravských
půdách je to oršem obnos nízký). Vláda pro takové pří
znivé výsledky prodala již všechny hospodářeké ba
dovy, protože již nepomýšlí, aby pozemky opět slon
čila. — Vysoké ceny nájemného jsou výsledkem velmi
intensivního pěstění zeleniny. Uvážiti třeba, že lidé
s největšího dílu udělají si práci eami bez výpomoc
ných sil a sami také z většího dílu zeleninu zpeněší
v sousedních větších městech a v letní sózoně zej
ména v Harcu.Ze zeleniny prodávají westerhauconští
ve velkém jenom zemáky, zelí, cibuli a okarky, 0
statní rosvážejí sami po okolí. Tomuto odvětví bo
spodaření měli by naši malí lidé věnovati svýšenou
pozornost. — Hosp. List.včB



Ovdovělá dáma
v prostředních leteoh.

vzdělaná, dobrá kuchařka, prosí

za místo hospodyně
nejradějí na faře.

Laskavé dotazy ochotně zodpoví administrace t. 1.

První výroba

věžnic

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje sc
k vyhctovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Kočáry.6
Doporučuji velecténým pp. majitelům koní

svůj velký sklad nových a málo ojetých kočárů
všech soustav,jako: elegantní iandauery,
polokryté faetony, fnetony bez střechy,
kučírky, olgy, bryčky na pérách I bezér, pro pp. lékaře jednospřežní, polokryté ko
árky 8 oddělávacími kozifky.

Velký výběr nových i málo opotřebovanýchcelo- i poloplatovaných angl. chomoutových, jakož

i náprsních„postro ů na koně; jezdecké náčiní, jednotlivá sedla a velký sklad přikrývek
na koně za ceny tovární. Takékupuji ojeté ko
čáry, postroje na koně, jakož i celé ekypáže za

- Jindř, Balzar
V JOSEFOVĚ.

Též mám na skladě jednospřežní, zánovní valník
na pérách.

a)

Domovnictví
zadá se bezdětným manželům, neb samotné ženě

1. zářím.

K doptání v redakci t. I.

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

[USTRY'
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č. 83. W Wp č.83.
Palackého třída. '

Piana,
pianina,

harmonia

a«varhany
wr| Bojnovějších

sonstay — levně,

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
AHARADECKHÁLOVÉ.

£ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

J. F, LANGKAN,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum,

doporučuje svůj nejmodorněji zařísený atelier
k vypracovánípodobizen v každé velikosti
v provedení nejumělejším.

Svatební skupiny, - Tableaux,
Při rozsáhlém zařízení vypravuje firma

tableaux pro p. t. pány stadnjící v zpraco
vání nejlepším, při cenách konkurence lev
nějších.Prodej fotografických aparátů
pro pány amatéry v cenáchtovárníchjakoži
kopírování a vyvoláv. filmů a desek.

Zvětšení až do formátu 80-150
centimetrů.

Vhodné dary při mírných cenách při
každé . .příležitosti.

WVřadě prvních
evropských závodů.

Doporučuje se P. T. důstojnému duchovenstva ku
provedeníveškerých prací řezbářských

sochařsko-řezbářský atelier

Ondřeje Muniaka,
absolventa c. k. školy prům. v Zakopaném
i ©. k. státní průmyslové školy ve Vídni

HRADEC KRÁLOVÉ, číslo 368 v „Pětidomí“.
Pp. malířům, pozlacovačům atd. dodává

práce k polychromii a zlacení.
Vzory, rozpočty i veškeré dotazy rychle a zdarma

se vyřizují.
Obsluha solidní, ceny velmi mírné. — Platební

podmínky výhodné.
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Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas“ nákrčníky, Be

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

OM*>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 čis. 136.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

JanStaněk,84;
Konviktské ul. pasáf spe
cielné na kostelnínáčiní, dovolaie
s1 doporučití svůj hojně zásobený

A Sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pstenky, nádob:: a td., vlev přesném slohu 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 od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
a v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše ponílám již posvěcené.

pálenka koňaku a výroba likérů|

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A M
PT. r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4

P) . — nabísí —

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

1 víno, bíléi červené,vino borivkové (medici- |
| nalní) vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
j ný koňak a výbornou |jakosti velmi lew
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Jj ©Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

B na je výstavě inehi medallí |s a diplomem slaté me a mnohýmě ji- |
nými diplomy s právem ražení:slaté medorile.

Vzorky zdarma a tranke,

KaP
2 )

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stevitele

J indřicha[Laboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem.

Z EAoAoHtit + ikěěoáíooěnénje“
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

doporučuje se slav. patronátním a vele
důst. farním úřadům ku provedení veškeré

práce oboru stavby a znovozřizování

oltářů,
kazalelen,

křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacemí a
polychromování uměleckýchpamátek,
oltářů a soch, s plným obledem na pů
vodnost a sloh. Práce vždy dokonalá při
nejmírnějších cenách. Četné dopisy uznání

k nahlédnutí.

Rozpočty, nákresy, cesty atd. ochotně a
bezplatně.

Vlastní výroba rámců. — Sklad obrazů.
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Nábyte zaručeně co nejs0
lidněji a nejvkus
něji ve vlastních

koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
6ti zlatých výše, bez jalébokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merknr« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franoo.

Josef
x Krejčík

V PRAZE,
8 umělecký závod 80
P| chařský a řesbářský.

Písárna a dilny na Letné čislo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě savéchvalné známé: sochy, oltáře,

o partyJa, Boší Iwoby,kříše, ud+ce, , , , lustr y

tdkystě.dl ahaRoad, n opsejpremie, fotografie a dů . nábytek a
řámě Předměty Rodiči se sa dárky.

Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovacestarých oltářů akostelních sařísení.

a treskové
provádí přesně dle moderních

pojedevků, s uměleckým přilížšením k příslušnému slobu

Anionín ČÁLOL)d,
dekorační maliř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují sdarma.
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U UVychovávací
ústav

Školsk. Sester III. ř. sv. Františka

v Kocléřově u Svitav
přijímá dívky škole odrostlé, aby se
vzdělaly v jazyce německém, ale tak
aby vlastenecký duch a národní smý
šlení budoucích českých žen a matek
nijak netrpělo. Zároveň se učí ručním
pracem, jako: šíti prádlo i šaty, bráti
miru, kresliti střihy, vyšívati a prová
děti ozdobné práce všeho druhu. Rovněž
lze se učiti i frančině, hře na piano,
housle či citeru, vařiti, žehliti s leskem.

Krajina je lesnatá a proto zdravá.

Divky se přijímají mezi r. a 15.zářím.
Prospekty zasílá

správa ústavu.

Pániidámy
všech stavů

mohou všude

vedlejší
výdělek

až K 300— měsíčně
dosíci, zastupitelstvím,
písemnými i ručními
pracemi, psaním a vý

kazem adres atd.

Bližší pod „U 46“ adělí

KAREL WÓRFEL,
Norimberk,

Austrasse 76.

Rozšiřujte

„Časové

Úvaby“!

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
e se veledůstojnému duchovenstvu a sj, patro

ům ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje sl upozorniti na svůj aklad
plan a planin.

Rozpočtyzdarma afranko. Nejvyššívyznam,na výstavách.

doporuč
nátuím
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odražení katolických zemědělců.

(3) Při úvaze o katolických spolcích pc

třebí on pozornost obrátiti k činnosti kulturních ohnisek v národě našem. Kdo dobře tu
kaltarní činnost zná, spráskne roce nad tím,
čím vším se soustavně otravuje zdravý smysl
českého lidu. Pozorovatel pozná hotové fabriky
na mrzačení českých mozků. V statislcích pu
tojí na venkov prolhané a zcela podvodné brc
žury, sršící záštím proti všemu katolickému.
Rozesilají se spousty všelikých protikatolických
„úvah“,o nichž se prolhaně tvrdí, že pochá
zejí z péra katolických kněží, aby více zají
maly.

" Ozvěte se třebas stokrát, že ty brožarky
neprávem se podstrkávají katolickým spisova
telům, všecko bade marno. Organisovaní jíz
livci na potupu katolictva budou rozesílati ta
kové brožury na ohlnpování lidu dále. Kam až
jejich drzost sahá, patrno z tohoto příkladu.
Když vyšla tiskem „řeč Strossmayerova na
koncilu Vatikánském“ ohradil se stařičký
biskup proti tomo podvodnému knifa. Vyjádřil
se. že nikdy nepřednesl tu řeč, v níž se dějí
'tak pradké a nespravedlivé útoky proti církvi
katolické. Všecko marno; jízlivci rozšiřovali

"podvodnou brožura dále jako pro výsměch —
za života Strossmayerova. U nás ještě zu ži
vota tohoto biskupa vyšla brožura v očkolike
rém vydání. Ve „vzdělavacích“ listech tiskne
se plno vymyšlevých zpráv o skandálech kato
lických. Naši odpůrcové si při tom počínají
chytrácky. Obyčejné udávají za místo skan
dálu některý klášter francouzský nebo špa
něleký, aby se vyhnuli soudníma opletání. A
neodvolají avé výmysly nikdy, i když kato
lický tisk dokáže zřetelně prolhanost, A vstup
me někdy do schůzí těchto lidí, vizme, jak se
starají, aby se netrhala svornost národní! Proti
židovskému kapitalismu, proti pastorům ani
slovo, ale katulík tam utrží takových potap,
jako by byl hotovým vyvrhelem národa, jehož
avoboda se bude trpěti jen dočasně, pokad
„Spojené pokrokové strany“ nenabadou svojí
organisací takové moci jako ve Fraocii. Pozc
rojme „pokrokové“ listy, jak nepokrytě se
radují a rozhodný souhlas vyslovojí každému

FEUIULETON.
Výlet na »Svaté hory< v jižním Rusku.

(Guberaie Charkovská.)
Píše Hradečan 0. 8.

(Dokoně.)

Opětně jedeme přes Donec, tenkráte po pri
mitivním mostě a staneme před fortnou klašterní.

Mladý mnich, v dlouhém tmavohnědém hávu,
s vysokou čepicí tvaru naší poděbradky, rovněž
tmavohnédou, vítá nás, ptá se po našem přání.
Prosíme o pokoj, kde bychom se mobli umyti a
něco poobědvati. Mnich zve nás dále a vede nás,
Když se obrátil k nám zády, vidíme, že má vlasy
dlouhé jak žena, splývající po pás. Zavedl nás do
dvou slušných, prostranných pokojů, zařízených
úplně po občansku. Jen tu a tam ležící kniby ná
boženského obsahu připomínají nám, kde se na
lezáme. Přišlo opět několik mladých mnichů;
jeden přinesl vodu, druhý ptal se, co chceme
dále. »Nejprve něco píti po té cestě, pak něco
jístie — zněla naše odpověd.

»Piva ani vína zde není, nepijeme toho, ale
„méme výtečný, »sám nejlepšle kvas.« Objednali
jsme tudíž kvas, který opět jiný mladý mnich za
delší chvíli, patrně z hlubokého sklepa, ve veliké
láhví přinesl. Kvas připravuje se ze sušeného
černého chleba. Chléb polije se vařící vodou a
tato vymočí rozpustné látky z cbleba. Takto na
„sycená voda se procedí, dají se do ní kvasnice,
neb kvásek z díže. Tím se naplní láhve a dobře

čeno a šudiivý i občerstvující nápoj je hotov. O
chuti se rozepisovati mnoho nehodlám. Kdyby to

barbarskému násilnictví, jež se kdekoli na
katolících páše! Uprostřed tohoto fanatického
víru oašinec neví, nalózá-li se v zemi civiliso
vané či někde v kraji barbarském, kam kultara
vůbec nepronikla.

A co činí proti takovému sesarovění
mravů, protí nepoctivému násilaictví různé
vážnější sociologické a politické časopisy ? Nic;
i ty časopisy, které se pokládají za kongerva
tivní, mlčí jako žába v bahně. Píší -různé po
učné úvahy, ale na druhé straně slůvkem ne
zavadí o hromadné otravování českého lidu
podvodnými pamflety. V ústech plno lidového
vzdělání, ale jak se to lidové vzdělání ve sku
tečnosti provádí, -o tom z bázně před sil
nými hrdly socialistických ohlapovatelů mlčí.
Kdyby vydal proti svým protivníkům zůmy
sloě prolbaný leták katolík, mlavili by ačení
pánové spíše. — „Obnova“ vyzvala českou
intelligenci nejednou, aby statečně v zájmu li
dového vzdělání pronesla nestranný soud o brc

je povzbuzují, aby v národním zájmu netříštili
českou společnost, nemají skoro slůvka poká
rání pro okázalé a nespravedlivé kopance, ji
miž jsou tlačení čeští katolíci. Nepokárají zlo
lajná slova, jimiž se každý upřímný katolík
zrádcoje a která vylučují přímé katoliky z ná
roda. Každý se bojí, uby policajtský tisk 80
cialistický nevpálil mu značka „klerikalismu“
na čelo a aby nebyl cochán v různých „pokrc
kových“ listech jako potměšilec a farizejský
chlebíčkář.

Dryáčnické schůze protikatolické zaná

žar vrhá své vloy již i do tichých vísek. A
toto otravování účinkuje víc, než se vzdále
nému pozorovateli zdá. „Obrana zemědělců“
měla mnoho příležitosti k protestům proti tak
bezcitnému ohlapování lida. Sháněla přirozeně
poslanecké mandáty hlavně mezi tím stavem,
který si dosad uchoval nejlíp katolické pře
svědčení. Nebylo jí líto, když pozorovala, jak
jádro její strany jest nepoctivě napadáno pro
své náboženské přesvědčení? Namítne snad
někdo, že strana agrární necí stranou nábo
ženskou, že se neustavila k tomu účela, aby
dělala církvi katolické advokáta ; strava agrární
seskupila ge hlavně proto, aby hájila hmotné

bylo v Hradci, objednal bych raději pivo, ale kde
není pivo, Dije se i kvas a chutná nám žíznivým
poutníkům dobře, Je studený, jak od ledu. Ptáme
se, jak bude s obědem. Mnich k naší posluze ustá

tíka. Přivedl. Kluk bosý, umouněný as 15letý,
kurážné se před nás postavil, co prý si přejeme
jisti. Jmenoval celvu řadu jídel na ten den při
pravených; volili jsme: polévku ze slepice, sma
ženého línka a biftek, potom černou kávu,

Pocbutnali jsme si dobře. Polévka nakyslá;
bylo v ní rozvařené kyselé zelí a pro každého půl
slep:ce v polévce. Chuť sice poněkud u polévky
nezvyklá, ale dobré to bylo. Línek smažený na
oleji — opět strava nezvyklá — ale nikoli zlá,
olej čistý, chuti výborné, bifteky výtečné, To za

kávu zaplatili jsme pro osobu r rubl 35 kopějek.
Za pokoj platí se zvláště, dle libosti.
Starý mnich přináší velikou knihu, do které

zapisujeme svoje jména. Vycházíme na chodbu,
chtějíce problédnouti klášter, kostel i různé kapie.
Vždy provádí nás jiný mnich; patrné má každý
svůj rayon. Hlavní kostel sám nevyniká nad jiné
kostely ruské. Mnoho zlata, a známé dlouhé ob
razy ruské. Potkavše na dvoře před kostelem opět
mladého klášterníka, ptáme se, kdo provádí slev
nými posvátnými opěščerami«, Jsou to v celém
vrchu křídovém vytesané dlouhé chodby, poustevny,
ano i celé kaple. Mladík na chvilku odskočil a
přivedl starého, přívětivého ©mnicha.
otvírá malé, úzké dvéře na úpatí skály, které jako
by k nějakému sklepu vedly. Vstupujeme. Hned
za dveřmi malá skříň se svícemi. Za nepatrný po

svíci, rozsvítíme ji, malé dvéře za námi se zavrou
a dědoušek na své stáří dosti rychlým krokem

| RočníkXL
Imserty se počítají Ievmě.

Obnova vychásí v pátek v poledne.

zájmy našeho rolnictva. Dobře; ale tato strana
má také přece program kulturní, vzdělavací,
Či by jí mělo býti zlepšení hmotného stava
rolaictva českého vším? „Obrana zemědělců“
chce přece také uvědomovati. A jestliže ne
mínila vystapovati proti štvavým a nepoctivým
brožarám protikatolickým v zájmu nábožen
ství, měla tak činiti aspoň v zájmu národní
vsdělanosti vůbec. Neměla hleděti Ibostejně na
to, jak pod záminkou pokroku jest vrhán ven
kovský lid do říše temnot. | kdyby v agrární
straně hrál hlavní úlohu evangelík, bylo by
národní a kulturní povinností strany té, aby
nenechávala urážeti přesvědčení převážné vět
Šiny členů způsobem tak bezcitným a nepocti
vým. „Vzdělavací“ spolky protikatolické hovoří
o náboženství a náboženských brožurách dost
a dost, takže často při svém protikatolickém
štvaní zapomínají na skutečné provádění vlast
ních stanov; proti toma 8e nikdo neozve, žádný
neřekne, že místo štvaní proti katolické církví
má takový „vzděluvací“ spolek pracovati na
programu zřejmě vytčeném. Proč by tedy offi
cielní orgán agrární strany neměl aspoň po
svítiti na ty útoky, jež se dějí na přesvědčení
a zdravý rozum veliké většiny organisovaného
rolnictva ? Vždyť by mohl odrážeti i ty útoky,
které se dějí nespravedlivě proti těm členům,
kteří jsou věřícími evangelíky. Žádný nestranný
člověk by proti tomu nemohl nic natnítati.
Jest snad náš požadavek přílišný? Vždyť
chceme jen tolik, aby se hájila pravda a aby
vášniví ohlupovatelé našeho venkovského lida
byli pod bedlivější kontrolou.

Ale marné volání. Jak situace dokazoje,
masí se opřímný katolík spolehnouti výhradně
na sebe, na vlastní svépomoc, nechce-li poslu
hovati různým stranám beze vší naděje na
spravedlivou ochranu svého přesvědčení. Musí
8e po smutných zkašenostech vykonati pře
hlídka, kolik jest lidí mezi stavem rolnickým,
kteří na všecky urážky katolické víry mlčeti
nemíní, A nutno jest organisovati lidi takové
v pevný svaz. Stýskání katol. listů do nepocti
vosti našich nepřátel nepomůže, nebude-li zde
silné katolické organisace z jádra lidu českého,
která se nespokojí pouhým psaním a nářkem,
ale která bade hotova vždycky přikročiti k dů
stojným praktickým činům. Pokud takové or
gAnisace nebude, slabá, málo vydatná bude práce-20
kračí před námi úzkými, příkře stoupajícími
chodbami. Chodby jsou as 80 cm široké a asi 2
metry vysoké, Příjemný chlad násovívá, příjemný
dvojnásob po dřívějším žáru slunečním. Vzduch
čistý, ventilace dobrá. Průvodce upozorňuje nás
na vrstvy křemene a celé veliké kusy křesacího
kamene tu a tam v křídových stěnách vězícího.
Takové vrstvy arci práci kamenickou v křidě ve
lice ztěžovaly.

Tu vidíme temný otvor do malé sluje, v níž
jeden mnich několik let dobrovolně v samotě
a po tmě žil; kousek dále ve křídě vytesaný spc
lečný hrob oněch mnichů, kteří chouby tyto vy
tesávali. Jinie zase pěkná kaplička, celá ve křídé
vytesaná. Na různých místech chodeb visí svaté
obrazy; každý z nich hovorný náš stařečekzbožné
poceloval a od polibků jeho i zbožných věřících
je již malba na mnohých obrazech tak ulíbaná,
že mnohdy zbývá pouze nejasná kontura obrazu.
Zde je chodba zazděna a odbočuje v ostrém úhlu.
Když byla ta chodba kopána, mniši neměli ještě
nových měřících přístrojů, jakých se užívá při zři
zvvání moderních tunelů i prokopali še skrze
skálu trochu dříve, než chtěli. Zazdili tudíž část
chodby a kopali opět dále jiným směrem. Nyní
upozorňuje nás průvodčí, že stropem chodby pro
růstají kořínky stromů — důkaz, že blížíme se
ku povrchu zemskému; za nedlouho proniká k nám
slabý paprsek světla denního.

Vstupujeme do komůrky veliké jen asi jeden
čtversčný sáh s ještě menší předsíňkou. V rohu
vytesaný čtyrhranný otvor až na venek skály pro
pouští trochu světla i vzduchu. A v této díře žil
a zemřel, ještě před nedávnem, jeden mnich. Byl
zde plných 18 Jet a po celou tu dobu skálu ne
opustil. Tajná chodba vedla jej do kapličky nad
ním ležící. Průvodčí náš otvírá malá dvířka a



rostroušených jednotlivců, Až se zvedne orga
nisovaný, hromadný protest protibezcitnému
čálení, jež se provozuje tak dlouho, bez vyru
šení, pak ci budou počínati podvodní „osví
cenci“ přece jen opatruěji, zdvořileji. Katolioký
lid vynntí u nás oprávněný respekt, jako 60
stalo dávno již v Německu.

Volné listy.
(Jednotakatolickéhoduchovenstva.—Šívanílistů

české inteligenceproti komgrue).

(8) V minulých dnech konaná valná hro
mada Jednoty katolického duchovenstva po
dáváobrazdachaacelkovéorganisace.Předem
jisto jest, že katolické duchovenstvo české
jest v Jednotě pevně sorganisováno ne pro
parádu, jako se to děje ve mnohých spolcích
jiných, nýbrž pro vážné úkoly pracovní. Jed
notlivé vikariátní skupiny projevují čilý život
a projednávají v přednáškách a rozhovorech
nejen předměty týkající se účinnější správy
duchovní, ale také otázky hmotné i daoševní
kultury našeho lidu vůbec. Zejména toto pak
bylo pohříchu dlouho zanedbáváno, takže tu
úplná volnost dlouho ponechávána byla živlům,
které pod maskou upřímné péče o zájmy lidu
sledovaly hlavně cíle protináboževské a proti
církevní. Dnes již nestačí spokojovati se ská
sáním ve dny sváteční a neděluí, nýbrž nutno
jest bedlivý zřetel míti k- tomu, jaký tisk po
osadě se šíří, kde jaká schůze jest a co 80 na
ní mlaví. A ani toho není dosti. Úkoly své
v moderní době chápající kněz musí positivně
pracovati k tomu, aby přednášky a schůze
v jeho osadě od laiků konané podávaly sku
tečně to, co lid poučuje a povznáší a aby tak

posluchači nebyli pokusným předmětem řečníků, jejichž hlavy naplněny jsou spoustou
možných a více ještě nemnožnýchtheorií. A tu
možno s potěšením říci, že přebrada, jež na
velikou Škodu život kněze dělila od života
lidu, jiš se bourá a prolamuje a že ovoce dů
věry, ze vzájemných těchto styků uzrávající,
jest podporou i zájmů náboženských. Zkušenost
přesvědčivě poučuje, že výsledná práce kně
zova pro lidové potřeby podporoje zdar čin
nosti pastýřské a do prázdna metá blesky řečí
svých ten kazatel, jenž přestávaje jen na pro
jevu nespokojenosti, uzavírá se ve svém domě
a nechává tok života plynouti bez zájmového
zasahování. Povahu doby jest již taková, že
řeči sebe krásnější vyvažovány jsou skutky,
kterážto pravda jest již zařazena v duševní
inventář lidstva.

Jednota katolického dachovenstva, nře
konavši bonřlivé savé počátky, usazuje se a
tuhne ke svým účelům: oživovati a podněco
vati kněžstvo, aby pochopilo, kde zasaditi rýč
nejvhodněji. Órganisací celkovou a organisací
skopinovon kněžstvo vzájemně se vychovává.
Sdrožování jest tolik jako obcování mezi bratry.
Toto slovo „obcování“ bylo proneseno kře
sfanatvím a pravilo lidem, že jsou jedinou ro
dinou rovnýchv Bohu; spojovalo pánai otroka
v jediné myšlence spásy, naděje a lásky. Bylo
nesmírným pokrokem proti dobám pohanským,
kdy Jid i filosofové se dornnívali, že duše ob
čapův a otroků jsou různé přirozenosti. Obco
vání lidl v Bohu přineslo s sebou sdražení

vstupujeme na plné denní světlo. Stojíme na pro
storném balkoně as 500 metrů vysoko nad Doncem
a klášterem! Skvostná vyhlídka oslňuje oko. Jdeme
několik kroků po balkoně dále a vstupujeme vel
kými dveřmi do prostranné kaple, s polovice ve
skále vytesané, s polovice pak zbudované z kří
dového kamene. Vše tak uhlazeno, že nepoznáte,
kde končí skála a kde začíná zdivo. Dědoušek
s úsměvem prohodil, že lid pevně věří, že celá
kaple je z křídy z jednoho kusu pod zemí vy
tesána a sama že na povrch skály vystoupila.
Mnich odstraňuje jeden z mnoha obrazů na oltáři
a před námi opět zeje temná chodba; jest to výše
již zmíněná tajná chodba z celly pobožného askety.

Vycházíme opět na balkon a po dřevěných
schodech stoupáme na balkon druhý ještě vyšší,
odkud vyhlídka ještě lepší. Železné, dosti odvážně
přidělané zábradlí chrání nás před pádem se str
mého, zde v několik jehlanců vybihajícího pro
rvaného křidového skaliska. Sledujeme okem tok
Donce, kocháme se opravdu rozkošnou vyhlídkou.
A to jsme teprve dosáhli as dvé třetiny výše celé
Svaté hory. Nad námi, na nejvyšším vrcholu, opět
prostranný kostel, k němuž vede strmá, ve skále
vytesaná cesta. Nechceme trmáceti déle starého
průvodce svého; vždyť cesta jest na zemském
povrchu, tudíž nám průvodce netřeba. Mnich pa
dává nám svoji kostnatou ruku, do které vtisk
neme obratně »poltiník.« Tento způsob podávání
ruky je v celém Rusku velice oblíben; mobu kaž
dému krajanu, který sem jede, co nejvřeleji od
poručiti, aby si jej osvojil v době nejkratší. Ote
vírá — jinak zavřené — kupé ve vlaku, přiměje
zemračeného úředníka k rychlému vyřízení, po
mahá báječné při Visování pasu a p. příležitostech.

lidí v životě pozemském. Lidstvo pravdu,
skrytou v křesťanském slově „obcovámí“, roz
šířílo a vyvinulo a tak přírazeným vývojem
náboženské sdružení daší splodilo právo sádru
žení ve schopnostech a pracích, které s my
Šlenky činí skutečnout. .

Byla to chyba a přiznejme se k ní, že
kučžstvo důsledků této křesťanské myšlenky

tu organisace olrkevní a ta že dostačuje po
dobně jako sdružení státn a národa a že tedy
všeliké částečné sdražování jest zbytečné. No
vější život však dokázal, še bez sdrožení není
pokroka a nepokračovalo by ani kněžstvo,
kdyby trvalo jedině v organisaci církevní.
Církev představuje určitý soubor zásad, 8 nimiž
veškeří příslušníci souhlasí. Ale množí se nové
a nové zásady, dostavuje se nový vývoj pravd,
jež mají dodati církvi životnosti. Jak mošno
uskutečňovati tyto nové oživojící pravdy bez
zvláštního sdrožení? Na příklad přijata všeo
becně zásada, že vedle duchovního blaha knězi
jest pečovati též o hmotné blaho věřících. Tím
pro určitý počet kněží, náležejících kcírkví,
projevil se nový zájem; jak budou moci ti,
kdož prví jej pochopí, sjednati mu místa mezi
zájmy, dávno existojícími, ne-li spojením vlast
ních prostředkův a vlastních sil? Nečinnost,
klid, jež postupem věků se dostavují a echvá
leny jsou společným souhlasem pohodlných,
jsou příliš silny, než aby jedinec mohl je svým
slovem vžbuditi a přemoci. Však sdražení men
šiny, den ze dne pochopované a vzrůstající
může tak učiniti. Slovem, kněžské sdružení
zvláštní jest nutné pro prospěchy náboženské

litický a sociální musí nalézti v tomto sdru
žení zvláštním svůj oblas, porozumění a oce
nění a odtnd vyskonšené 4.zajištěné poznatky
přenesou se ve vlastní těleso církevní.

To jsou úkoly „Jednoty“ katolického du
chovenstva, kteráž ve emysla stanov čile ojímá
se díla. Co „Jednota“ jest a co může v bu
doucnosti znamenati, dosvědčojí maohé skupi
nové schůze, krajský sjezd nedávno v Kolíně
konaný, jenž nezůstane ojedinělým, a mimo
jioé výmlovnými svědky o důležitosti organi
sace kněžské jsou nepřátelské časopisy. Míra
jejich pozornosti jest mírou kněžské činnosti
anebo klidu. Valná bromada letošní byla četně

úvodníkuje o klerikálním sjezdu v Praze a
uváděje jednatelskou zpráva ve spojení s čín
ností naší vídeňské delegace, zakusuje se jízlivě
do poslanců, že hlasovali pro požadavky kon
graové. A aby dokázal, jak zákeřnicky ořezává

telské zprávy: „Podivnou věcí bylo také, že
strany německých konservativců a křesťanských
sociálů chovaly se k našim požadavkům dosti
vlažně, dokud jim české strany svobodomyslná
a ugrární neakázely, že obava o mandát má
ustoupiti před požadavkem spravedlnosti. Da
chovenstvo české má všechnu příčinu býti ve
doucím stranám českým vděčno nejen za pod
poru našich požadavků samu, ale hlavně za
to, že celý parlament viděl, že Český kněz není
doma od lidu opuštěn, takže naši poslanci ani
nechtěli, ani nemohli jinak, než našich přání
vřele se zastati, zatím co drabé strany ještě
vyčkávaly.“ Realistický pisatel k tomato místo
jednatelské zprávy jakoby ozvěnou hlaboké
mozkové datiny dokládá: „Vida, kde bylo

(P
Náš průvodčí odbočil s přáním všeho do

brého do podsvětí zpět; a my stoupáme výše
v slunečním úpalu, po chladné podzemní procházce
dvojnásob nepříjemném, k nejvyššímu bodu Sva
tých bor, kterého dostupujeme teprve za delší

rozdělený ve vnitřku na dvě poscbodí, tedy vlastně
kostelíky dva, oba ještě dosti vysoké, Vstoupili
jsme a pojednou za námi jiný mnich nabízí se za
průvodčího. Upozorňuje na několik opravdu pěkně
malovaných svatých obrazů, malovaných od mnichů
samých. Mnich vede nás »náhodou« okolo telíře,
na němž leží několik kopějek, nedaleko toho na
stolku veliké evangelium. Mnich přistoupí a tiše
se modlí, a my dovtípivše se, klademe peníze na
talíř. Vycházísne ven, kde krátký ještě pohled vě
nujeme zvonici, Sestupujeme k hořejšímu balkonu.
Od balkonu pak vedou dolů široké, bezpočetné
schody dřevěné, Vždy po nějakých třiceti schodech
širší k odpočinku určené místo, kde jsou opět
obrazy svatých rozvěšeny, před nimiž tu a tem
některý mnich a něco lidu tiše so modlí, hluboko
se klaníce, až se hlava země dotýká. A schody
jdou dále — bez konce. Nohy již se pod námi
nezvyklou námahou třesou. Děkujeme Bohu, když
konečně opět vstupujeme na prostranství před ko
stelem, z něhož jsme vyšli. Spěcháme k povozům,
neboť dosti jsme se opozdili.

Kočové, chtějíce ném ukázeti Svaté hory ze
strany jiné, jeli za klášterem přímo do kopce, po
nesčetných, v křídě vytesaných zatáčkách. Stále
měnila se vyhlídka, dle tobo, jak cesta se stáčela.
Až dosud všecko šlo dobře, ale jek sjeli jsme s kří
dových kopců opét do údolí, přišli jsme do kra
jiny písčité; cesta plná drobného prachu, koně

centrum činnosti naší delegace ve Vídni! Nejen
ve službách vládolob, nýbrž také ve eložbá
klerikallemu.“ (Nesmysl tupých fanatiků jest
často totožný s nesmyslem hapáků. , Nejprvé
uvede ge část jednatelské zprávy, jejíž Jláro

jest požadavek opr inon v úpravě kongruové, po níž volal v tisících paticích i český
lid a na to hned ee plácne o službách kleri
kalisgmu.Ovšem nesmysl a nedůslednost mají
pro některé duše zvláštní půvab a právě jeme
ukázali, že této slabosti není prost ani reali
stícký žurnalista, jenž kdykoli mloví o kato
lickém knězi, vždy obdivuhodně vyjde s tím,
Co 86 nesrovnává ani s pravdou, ani slušaostí.
Mimo to pravíme pánům z „Času“ hezky
zpříma do očí, že jsou věci, kterým se ve
vlastním zájmu mají na sto honů vybýbatí;
zejména neměli by nikoma vytýkati cizí slažby,
když v tom ohledu jsou hotovými mravoími
Lazary. Nedovedou-lí se již zardíti banboa
nad tím, co natropili v židovských službách
za války rasko-japonské, tož rdí se za ně každý

tivý Čech. Z4toapříčinou, odsozuje-lidoes:
„Úas“ někoho, může to bloupérmu snad zname
nati mnoho, ale chytrémo neznamená to již nic.

V příčině kongroových záležitostí při
spěchalo se svou troškou také „Slovo“, jež
mimo jiné e vysokého podstavce svého vykři
koje: . . . „a mladočeská struna, která ústy
barona Pražáka se bojovné prala na půdě ví
deňského parlamentu o zájmy nám nepřátelského
kléra, mají v očích všech pokrokových lidí
vypálený cejch hanby, za který se již ani ne
červenají. Bylo-li potřeba, aby vedoucí straně
politické v její nejkritičtější. chvíli byl vzdán
hold = takové strany, odkud může býti jen
kompromitující, stalo se to na čtvrteční valné
hromadě „Zemské jednoty katolického ducho
venatva“.

Jak patrno, spřátelené duše se vždycky
sejdou a vrána vráně očí nevyklove. „Slovo“
přisvědčnje „Časa“ a ze zdvořilosti k něma
chce býti také noslašným. V polemíce s „Li
dovými Listy“ napsalo, že jest časopisem pří
stupným nejrůznějším stranám a osobám a že
blásá rozamnou Koocentraci rozamných a inte
ligentních lidí. Z akázky, jak chová 8e „Slovo“
ke kongrae, jež jest požadavkem spravedlnosti,
poznáváme, že jest přístapno také křiklavé
úzkoprsosti, a že by bylo koncentrací inteli
gentaich lidí, poobybajeme-z té příčiny, žu vy
slovení pouhé vděčnosti maluje jako daleko
sáhlou otázku politickou. A není ani pokro
kové, protože rovné právo všem v daném pří

pod popírá. Rádo zdůrazňaje povýšený rozled a-zatím tone baráčnicky v obmezených
názorech. Na místo svátečního šatu humanity,
se kterouž barvou tak často se chlubí, dovede
také obléci špinavé prádlo nepřízně, ve které
staví se na stejný stupeň s rozvášněným 80
ciálním demokratem. Pánové, není důstojno lidí
vzdělaných, odpírati malému knězi zlepšení
ubohé jeho existence! Nemá tedy vypálený
cejch hanby, kdo pro zlepšení to v parlumentě
hlasoval, nýbrž ten, kdo 8e nestydi hlasování
to poslancům vyčítati.

Na kněžstvu pak jest, aby si toto štvaní
a nenávistnou brabost dobře zapamatovalo.
Nemíním ovšem zapamatování, jež nečinně zů

takové, které opírajíc se o sociální práci v lidu,
dovede v pravý čas zkřižovati plány lidí,
kteří na jedné straně znásilňujíce spravedlnost,———-—,—————
stěží táhnou kočár. Spousty prachu nás pokrý
vají, nos, uši, oči plné bílého prachu. Ani před
sebe nevidíme, koně postávají, nemohouce skorem
dále; tak jsou zmoření. Kočové škrabou se za
uchem; »hlupstvo jsme udělali, duráci jsme, že
jsme-tudy jeli.« Koně unavené však nepobídli bi
čem, jak by u nás jisté v případě podobném se
dělo; lichotili a domlovvali jim: »Jdi jen ještě,
můj boloubku, již je to nedaleko, klusejte jen,
děti, hnedle budeme doma« — a pod. Měli jsme
ještě půldrubé hodiny jízdy, nežli dostali jsme
se opět k nádraží Slavjanskému.

Zpozdili jsme se; vlak, kterým jsme mínili
jeti, dávno již byl ten tam; měli jsme čekati déle
než tři hodiny du vlaku příštího. Napřed jsme se
v súborně« nádražní řádně očistili a umyli. Touha
po brzkém návratu přivedla nás na myšlenku,
použiti ku jízdě zpáteční nákladního vlaku, právě
k odjezdu se chystajícího. Známé stisknutí ruky
průvodčímu vlaku nám to též bez dlouhých okolků
umožnilo. Stáli jsme na otevřené ploše vozu při
brzdě; při dosti rychlé jízdé bylo nám ochlazení
při jízdě proti větru velice příjemné, Za 25 minut
byli jsme doma, kdežto naše ubohé koně nejprvé
ve Slavjansku odpočinouti museli a pczdě po půl
noci domů se dostali. Kočové arci dostali řádné
zpropitné, Nad to byli na Svatých horách! Byli
velíňi spokojeni. A my taktéž. O jak se to spelol
Ani mouchém nepodařilo se probuditi nás před
sedmou ráno.

Když jsme sí pak obnovili vzpomínky na
včerejší výlet, necheli jsme upomítku na nepří
jemnosti cesty stranou. S blahým pocitem uklá
dáme opět jeden půvabný lístek v knihu svých
blsbých pamětí. Působil onen výlet dojmem krásným!



na drahé straně, když ucházejí se o důvěru
lido, tutéž sociální spravedlnost prohlašují sa
jediný cílsvého jednání. Slovem, beslem kněžetva
musí býti, sociální činností, drobnou i velkou
prací hospodářskou nabýti toho významu, který
zabrání, aby o -jeho potřebách nebylo mloveno
způsobem „Času“, „Slova“ a jiných jim po
dobných šlechetníků.

Obrana.
(8)Bosšiřevatelům va pam

letu. Pan Horálek píše: „Nevěřím, že by
byl kdo z pravých ctitelů Husových schopen
proti historické pravdě nějak jednati. Hue toho
oepotřebaje, aby Iží a nepravdou věc jeho se
hájila, a otitelé Husovi budou úplně spokojeni,
přiznají-li nepřátelé památky jeho pouhou hi
storickou pravda v záležitosti jeho. Nepřítel
Hasův nedovedl by spis Pogiův tak dojemným
způsobem napsat.“ — Na to odpovídáme: Ten
dojemný způsob psaní podvodného Lžipogia
líbí se evangelickým klerikálům hlavně proto,
že obsahuje sprouťácké útoky proti katolictvu.
A še budete úplně spokojení, přiznají-lí „ne
přátelé památky Husovy“ pouhou historickou
pravdu o upáleném Husovi? Často jsme evan
gelický tisk vybízeli, aby místo soustavného
a frázovitého štvaní proti katolickéma stano
visku v otázce Hosově raději podrobil věcné
kritice katolické spisy o Hosovi, jichž jest
přece dost. Ale pánové vždy zalézají, poněvadž
proti pravdě bojovati těžko. Ve spisech našich
otevřeně se čte přisnání, že nápravy v církvi

potření bylo. Chválí“ se v nich dobré vlastnostiusovy a odsuzají se v nich výhradně ty Hu
sovy bludy, ku kterým by se mechtčlaní moderní
husita hlásití. Příklady na to uveřejuili jsme
jiš častěji, a bude-li libo — zopakujeme.
Když dr. Podlipný se zmínil o vroucí úctě
Husově k Panně Marii, přižnal rozhodné histo
rickoa pravdu. A co činily Vašežurnály? Nastal
u nich poplach, jakoby cbtěl Podlipný překru
covati historickou pravdu; rozlehl se tolik
násilnický pokřik proti proslovené pravdě, že
bylo hned znáti, jak jste spokojeni s „přiznáním
historické pravdy“. A poněvadž Vaše žurnály
nemohly popříti, že Hus vroncně Pannu Marii
ctil, chytly se aspoň chytráckého knifa. Vždyť
prý ten sloup Mariánský upomíná na porobu
našeho národa! Ve jména Panny Marie prý byl
náš národ tisknut k zemi! Není nad klerikálně
evangelickou chytrost. Spustí se lamentace,
aby pozornost od jádra věci byla odvrácena.
Ltžipogiasdostal od evaogelíků generální pardon,
ačkoli lhal, že Hus nevěřil „v proměna hostie“,
ačkoli drze lhal, že byl Has proti ušní zpovědi
a že zavrhoval kněžský coelibát. Kdyby dyl
proti pravdě historické lhal dr. Podlipný dle pří
kladu podvodného Liipogia, měl jistě od evange
lické žoroalistiky pokoj. Co rozmnožuje voda
evangelicko-klerikálního mlýnu, všecko vděčně
evangeličtí klerikálové přijímají, jak jest viděti
na osudu knížky Ltipogiovy. Nikoliv pravda —
ale podpora kliky, to hlavně u Vás rozhodoje.
Vám že dostačí přiznání historické pravdy?
Stokrát už katolický tisk dokázal, ža Hus nebyl
mažem svobodomysluým v moderním slova
smyslu a že by se 8 učením nynějších evange
Jíků nikdy neztotožnil. Has napsal, aby zatvr
zelí kacíři (ergo svobodomyslní křesťané) na
hrdle byli trestání, odporučoval násilné puzení
k večeři Páně, a t d. Ale Vy zpíváte stále
stejnou. Nedáte-li se pončiti drem Kalouskem,
kdež byste teprve vyslechli spravedlivé slovo
katolíkovo!

„Hlasy ze Siona“ pozpamenávají k sa
slánu páně Horálkovo: „Uveřejňajeme tím

ochotněji, ježto „Obnova“ i „pastorům opětněvytýkala, že rozšiřovali pamílet „Lži-poggiův“
a tím vědomě klamali, protože prý nejsou tak
hloupí, aby nepostřehli, že jest podvržen“.
Sluší toto vyjádření „Hlasů ze Siona“ předlo
žiti všem nestranným lidem k posouzení. Tento
evangelický orgán tedy ans po věcné kritice dra
Kalouska nechce veřejně domati, še pamflet Lit
pogiův jest pamíletem podvodným a prolhaným.
Cbápeme tu bázeň před vyznáním sku

tečné pravdy: vždyt první překlad toho ně
meckého podvodného spisku vyšel poprvév samých „Hlasech ze Šiona“ z let 1868-9.
Bylo by tedy přiznání k chybě právě pro
tento orgán velice trpké. Vevangeliu jest psáno,
jak sv. Petr po svém hříchu plakal hořce. Ale
takového pokání se nedočkáme od listu, jenž
má stále plná ústa evangelia, nikdy; a přeceby
právě evangelickému orgánu slušelo lépe po
kání než tvrdošíjný odpor proti vyložené
pravdě. Člověk, který ten spisek překládal, buď
prozradil odstrašující nevědomost anebo chtěl
klamati zúmyslně. Odvažují-li se však „Hlasy
ze Siona“ ještě nyní tvrditi, že výklady dra.
Kalouska není dokázáno, že spisek „Pogiův“
jest podvrženinou, chybují ještě hůře než onen
překladatel z r. 1868-9.

„o Kdyby měly „Hlasy ze Siona“ dobré avě
domí, byly by se daly do úvaby o kritice Ka
louskově již roko 1902, kdy tato kritika vyšla

tiskem. Jednalo se přeceo věc tolik vášnoa|
Kritika dra. Kalouska tak hluboce zasahovala
do vědy moderních „hasitů“! Ale „Hlasy ze
Siona“ —jako by se nechomelilo. Věděly dobře,
že těžko proti Kalouskovým vývodům věcně
bojovati. Tentoevangelický žarnál volil tak
tiku chytroa. Lžipogia již odporučovati nebude,
aci nemůže; pokrokové orgány adělí „osvíce
némua pravdymilovnému“evangelictvu pardon;
katolické listy trocha si pohubojí — a bude
konec. Zatím knížka Lžipogiova bude 8e pro
dávati. dál; zmrzačí sice ještě veliký počet
českých mozků, ale to uic nedělá ; aspoň poštva
proti katolictvu, něco vždycky avázne, a to bude
pro „evangelickoa“ propsganda velikou výho
don. Takové naděje chovala „evangelická“ šur
nalistika vůbec. Něco se vyplnilo; onen pod
vodný pamflet prodával se dál a prodává se
dosad, jest šikovnou pomůckoa při štvaní proti
katolictvu; za to však „Obnova“ nechtěla inlčet
a nemlčela. Žádala důrazně, aby pánové vystou
pili ze zákoutí na otevřené kolbiště a vyrovnali
své zastaralé účty po rytířsku. Konečnějsme tedy
pány přioatili k vystoapení z úkrytu. Na vše
liké vykracování jsme byli připravení, ale že
„Hl. ze Siona“ vývody Kalouskovy takhle od
budou, tobo se jistě ani uvědomělejší evan
golici nenadáli.

Nyní jest na české intelligenci bez rozdílu
stran — pokud jí mrzačení českých mozků
není lhostejno — aby promluvila sama. Nechť
vážné listy české samy rozsuzují spor mezi
námi a „Hlasy ze Siona“. Čekáme kolik listů
si bude troufati konečné přízi evangelicko-kleri
kálního „poučování“ kritickým perem rozcu
pati, a které listy zůstanou pohodlně dále
za pecíl — Příště ještě několik poznámek.

(3) Pekrokovým profossorům k u
vášení. Právě teď odporučuje insert „Hlasů
ze Siona“ konfessijní, evangelický ústav „Ko
menský“ v Praze. Výchovný ústav ten přijímá
žáky středních škol. Totéž číslo uveřejňuje
prohlášení, že při evangelické škole v Před
hradí obsadí se počátkem školního roku místo
učitele, který by zároveň vyučoval evapg. ná
boženství na obecné škole v Sokolči. Obrátíte,
pánové, ostří svých mečů také proti tomuto
církevnictví? Masaryk jest proticírkevnictví
vůbec. Kde jeet tedy Vaše důslednost, že proti
konfessijním ústavům povyk nezdviháte? My
evangelickým ústavům přejeme svobodu, ale
Vy upadáte do veliké nedůslednosti.

(3) „Svobedomysiná“ Inkvisice pe
kračuje. Psal se rok 1903. Tenkrát dr. Ant.
Hajn se vyjádřil, že v čas potřeby přestane
býti svobodomyslným vůči některým „pokro
kovým“ lidem. Nato strhl se v „pokrokových“
listech takový povyk, lítala tak ostrá slova
proti dra. Hajnovi, jako by to byl nejhorší
tyran. Pana dra. Hajnovi neprospívaly ani po
korné omlavy. — A ayní tytéž „pokrokové“
žurnály dávají se přímo do vášnivého boje
proti svobodě katotíků. Chápají se nejkrajněj
ších prostředků k znásilnění katolického div
čího gymuasia, které ještě ani v život nevešlo.
Připravojí popravčí špalek pro všecky, kteří
by se odvážili na tom ústavě — katolické
dívky vzdělávati.

Rašínovo „Slovo“ v číslo 31. píše: „Teď
tedy záleží na půldrahém sta ončeh pokroko
vějších u modernějších professorů středoškol
ských, kteří podepsali protest proti chysta
nému klorikálnímu ústavu, aby činili důsledky
ze svého stanoviska, aby stáli na stráži, a
všemiprostředky odvraceli a varovali před kle
rikálním lapačem. Profi těm pak, kdož přece se
dají zlákati, provésti musí bezohledný a důsledný
boykot stavovský6 společenský“ Kdo zná ušlech
tilé srdce a ledví „snášelivého a svobodomysl
ného“ Slova, ovšem se nijak nepodiví, že Rs
šínův orgán navrhuje všemiprostředky pracovati
proti katolickému vzdělavacímu ústavu. Vždyť
to není tak dloubo, co „Slovo“ prohlásilo, že
v boji proti „tnpému klerikalismu“ účel po
svěcuje prostředky. Bylo si totiž Slovo jisto,
že proti této nepěkné zásadě ani „nejsvobodo
myslnější“ žarnály nic namítati nebudou; vždyť
právě „svobodomyslné“ žurnály podporají oká
zale nespravedlivé násilnictví na katolících
páchané.

„Národní listy“ dne 31. července napsaly:
„Příští ředitel jeptišského gymnasia byl by již
zjištěn — má-li pravdu pardobická „Osvěta
lidu“ — v osobě pana dra. Al. Herouta, dosud
profesora c. k. gymnasia na Král. Vinohradech.
Zprávu pardubického listu, který dokládá, že
za účelem tím obdržel p. dr. A. Herout již po
loviční dovolenou ns svém dosavadním půso
bišti, budejmenovaný jistě považovati 2a útok na
dobré jeho jméno a přiměřeným veřejným prohlá
šením napraví úhonu svépověsti“ Inu, jak jsme
jiš řekli: dle logiky svobodomyslaého tisku má
býti považován katolík za vyvrhele ve své
vlastní domácnosti. Přiblásí-li se professor pů
sobicí v „katolickém“ Rakousku na „zklerika
lisovaných“ gymnasiích otevřeně k víře kato
lické, má platiti za psance, i kdyby židovi a
evangelíkovi sebe více svobody popřával.

Otázka: jaká jsou to „zklorikalisovaná“

gymnasis, jestliže profeseoři v nich vyučající
mají býti stíhání jako národní velezrádci, při
znají-li svobodně a neohroženě katolickou
barva? Drahá otázka: proč vstupují na „zkle
rikalisovaná“ gymnasia, naplněná katolickými
žáky, professoři tací, kteří pokládají upřímného
katolíka vůbec za farizejce a človéka špatného ?
Proč chtějí vyučovati na ústavech takových,
kde svoboda katolického přesvědčení — aspoň
podle paragrafů — má býti tak hájena, jako
v ústava jeptišském? Proč pánové, kteří protest
protí jeptišskému gymnasiu podepsali, vstapají
na ústavy, kde vyučování kutolickému nábo
ženství počítá se mezi nejdůležitější předměty?

Ale „pokroková“ daše lehce upokojí zlé
svědomí. Při vstupu na gymnasium nebo reálku
officielně paragrafy uznává, nekřičí nahlas proti
svobodě katolického přesvědčení. Naopak skloní
se na oko před systémem, který spíše přika
zoje ochranu a podpora katolického nábožen
ství než boj proti něma. Učiní tak — na oko.
Ale prakse jest jiná. V praksi se okázale bnší
do katolického ústavu, který ještě nevešel
v život; v praksi se bojuje proti toma ústavu,
kde se bude vyučovati témuž katolickému ná
boženství, jemuž vyhraženo důležité místo na
gGymnasiích i reálkách. Tu máte dvojí duši
pokrokového vychovatele. Ale vychovatel, který
dovade tak násilně si počínati proti konfessij
nímo ústava katolickému, nemá se vtírati za
vychovatele těch synků, které mu katoličtí
rodiče s důvěrou avěřají. Pro takového nesná
Šelivého vychovatale není místa na žádném
interkonfessijním ústavu i kdyby na něm vy
učoval samé židy; ten by měl vyačovati na
ústavu vysloveně protikatolickém. To by bylo
jedině důsledné. Ale — a pánů účel posvěcuje
prostředky; a přetvářka někdy tak dobře pomáhá|

Ti, kteří donedávna říkali, že prý není po
třebí organisované obrany katolictva a že není
potřebí zakládati extra-katolické spolky, teď
mohou viděti, jak jest „všecko katolické“,
Kde se ozval nějaký projev se strany intelli
gence proti bezohlednému násilnictví? Matri
koví katolíci sedí za pecí, ač i nestranný evan
gelík azonati musí, že se zde děje nesprave
dlivé násilí. Teď ještě sice Ukalegon nehorší,
ale budeme-li se na policajtskou inkvisici
dívati lhostejně, budou poslední věci horší
prvých.

Politický přehled.
Ministerský předseda bar. Gautsch vrátil

se ze ládenního pobytu v Karlových Varech.
A Němci slezští nemohou se už dočkat, až bar.
Gaatsch odbočky české z Opavy odstraní, jinak
prý zase způsobí veíké demonstrace protidy
nastické. I Čechové slezští nelení; všecka 0
becní představenstva konati budou schůze a
ministerstva podají příslušné petice, aby české
pobočky nebyly z Opavy odstraněny.

V Uhrách zmatky se neuklidňojí. Jiži
ministři uherští poklesají na mysli, toužíce po
tom, aby král povolil. Jisté překvapení způsobil
v Uhrách uherský ministr vnitra Krietofy
prohlášením, že v září předloží parlamentu
volební oprava na zavedení všeobecného voleb
ního práva. Tím ovšem by 8e poměry uberské
podstatně změnily, ježto za nového řáda do
stalo by se do sněmovny přes 100 nemaďar
ských poslanců, kteří by už dovedli zkřižovati
plány maďarsko-šidovské.

Mezi Německem a Aoglil nastalo jakési
napjetí. Císař Vilém schůzkou 8 carem na moři
prý si zademonstroval, aby prý moře Baltické
bylo pouze pro Rusy, Němce, Dány a
Skandinavce, jiným však válečným lodím aby
bylo uzavřeno. Odpovědí na to jest chystaná
projížďka anglického loďstva mořembaltickým
koncem srpna a začátkem září, aby Vilém II.
poznal, že jest ještě někdo, kdo se Německa
hned nelekne. Císař něm. navštívil také Dánsko.

V Rasku pracuje se prý v ministerstvech
na vytvoření ústavy; Baligynův návrh lidového
zastapitelství byl celý přepracován. 12. srpna
v dep narozenin carevičových bade prý vydán
carský manifest o ústavě. — Nepokoje se tam
stále opakují. Členové moskevského kongressu
zemstev zahájili účinnou agitaci ve prospěch
ústavy.

Obě armády mimo menší potyčky stojí
stále klidně. Japonci, kteří čerpali z posledních
sil, uetroufají si asi více pustiti se v rozhodný
boj. Za to prý Rasům každý den prodlení
před bitvou přináší nových sil; a půjde-li to
tak dále až do podzimku, tu prý Rasové počtem
vojska daleko předčí Japouce. — Za to Ja
ponci osadili už celý ostrov Sachalín a 8e
strany moře obklíčili i Vladivostok.

„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. M. na

Přikopech.



Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady Králové

hradecké dne 51. července1905 neneseno: Vasto
bylo na vědomí evolení okresního výbora k vybírání
50%, obecní přirážky v Hradci Králové. — Zamítnuta
byla žádost V. Mansfelda z Pr. Předměstí sa svolení
k vybírání písku z náplavky pod Vonešovými sady,
ježto náplavka ta jest pronajata. — Zpráva techn.
kanceláře, še veškeré apravovací práce zadává akor
dem, vzata byla na vědomí. — P. Fr. Chradimskému,
majiteli domů zde, uděleno povolení ku rozšíření míst
nosti pro výčep a ku rozšíření kuchyně v domě jeho
č. p. 20. — Žádost p. J. Štěpa a spol. za zřízení
říčního vodovodu na konec třídy Pospíšilovy projedná
se při rozpočtu na rok 1906. — Vzato bylo na vě
domí svolení okr. zastupitelstva v Hradci Král. k sá
půjčce K 10.000-— u epořitelny Kralohradecké na
předlažšbu ulice Dlouhé, Tomkovy a Klicperovy. —
Schváleny byly navržené úpravy v domě č. p. 126.,
jehož jest obec spolamajitelkou dle rospočtu do výše
K 103662. — Udělena byla jedna podpora mimořádná,

Na prospěch města. Předlažb:ulica ná
městí v Hradci Králové rychle pokračnje. Předlážděna
jiš třída Jiříkova a Palackého, náměstí Svatojanské,
většinou i Malé a část Velikého. Dlažba jízdních
drab, z plochých kostek v oblouku nahoru vypuklá,
jskoš i účelnější předlažba náměstí rovněš z plochých
kostek, rozšířené a úpravnější chodníky na různých
místech dodávají ulicím a náměstím přívětivějšího
rázu. Úpravou touto poslonženo jednak čilé frekvenci
ve zdejším městě, jakož i usnadněna jízda městem.
K předlažbě této pojí se kanalisace třídy Pospíšilovy,
s kterou se v červenci započalo. Také náměstí Žiž
kovo zpracováním půdy víc a více upravuje se na
rozkošný parčík. Tohoto roku péčí aprávy obecní
město naše velmi získá,

Pedporování cizich chnadýchv obel.
Stalo se už několik případů v královatví Českém, že
obce naše cizím chudým nemocným příslušníkům vě
novaly pramalé péče, následkem čehož ubožáci ode
všech opuštění vytrpěli hrozných útrap, než jim smrt
ulehčení přinesla. Takové pojímání povinností obcí
k podporování chudých nejen že je na posměch zá
konům lidskosti, ale je v odporu i s positivními zá
konnými předpisy. Proto c. k. okresní hejtmanství
královéhradecké dětklivě upozorňuje obecní úřady na
ustanovení $ 7. chadinekého sákona z r. 1868 a na
ustanovení $$ 28. a 29. domovského zákona z r. 1868
— jež jednají o poskytování podpory cizím v případě
náblé potřeby — a podotýká, že obecní starostové
ve příčině opomenutí povinností těch nejen discipli
nárně, nýbrž za následky takového opomenutí i dle
trestního zákona jsou zodpovědni.

Úmrtí. 29. července zemřel místní rabín p
Abrabam Koho, ve stáří 81 let; přes čtyřicet let slou
šil zdejší israelské obci, v níž byl velice oblíben; byl
to pán ko každému vlídný, lidamilný. Pohřeb vykonán
za četného účastenství v pondělíodpoledne. — Dne
3. srpna zemřel p. Václav Samek, mistr kamenický ve
stáří 48 roků.

Při krejčovském kursu IV. živnost.
společenstva v Hradci Kr. přednášeti bude v pondělí
dne 7. t. m. inženýr chemie p. R. Urban ato od 8hod.
do 12 1.) Zbožíznalatví krejčovské, o látkách, jich vý
robě a posuzování; a od 2 do 5 hod. 2.) O obyčejném
a chemickém čištění látek (oděvu). Přednáška tato pre
vázena příslašnými ukázkami a pokusy, koná se v c.
k. odborné škole zámečnické (1. posch., 1. ročník) a
přístupna jest všem iuteresentům společenstva,

Do zdejší zastavárny pokusilse vjeti
oknem v pondělí ráno jeden odvážný koněkrotce a ve
likým povozem. Okno sice povolilo hned, ale zdi od
porovaly vydatněji než hradby Port-Arturu. A tak zů.
stalo pouze při pokusu. Rozbité okno nahraženo — a
povozník podruhé bude prý opatrnějším. Že to s tím
vjezde.o nemysli) do opravdy, pp. úředníci rádi uvěřili,

Žně ma Královéhradecku schylujíse
pomalu ke konci, jenže nyní téměř každodenní déště
velmi stěžají práci rolníkovu. Obilí skytá letos úrodu
velmi dobrou jak v zrnu, tak slámě. Také luka a je
teliště častými dešti velmi se ve výnosu vzpražila,
Rovněž řepa, čekanka a brambory slibují hojný užitek.
A ovoce jest také všude hojnost, jakož i zeleniny.

Adamité ma Orlici. Koupatise na vořej.
ných místech zvlášť v úboru Adamově jest zakázáno.
Ale předpisten neplatí v Hradci Král. pro koupání
na Órliciza vojenskou pekárnou, vždyť se tam lec
kdys mihne naháč. Minulý týden koupaly se tam as
2 prapory 42. plaku, z nichž dobré dvě třetiny pro
háněly se bez plavek, Co na tom, že na těch místech

našdÍ den kupa dětí pozoruje koupající se, že i s Orličného mostu do Malšovic a s veřejné cesty na levém
břehu jest dobře viděti adamity. Či snad až v Hradci

Králové po příkladě nakladatele Kočího počínajípě
stovati i krásu mužského těla na rozšíření veřejné
mravnosti, k čemuž se snad vojíni mají propůjčovati?
Kam se poděly předpisy a ohledy eměřující na ntušení
veřejné mravnosti?

Spořitelna Kralohradecká, Vměsíci
červenci 1905 uloženo na vkladní knížky K 162.639-44,
vybráno K 166.82162, vklady koncem července K
11,484.882:44. Na hypotéky půjčeno K 131.12659,
splaceno K 34.850-36, na hypotékách koncem července
K0.873.700-49; cenných papírů v zásobě K 2,118.000"—,

Záložní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové. Stav vkladů sa měsíc červenec 1905. Stavpo
ukázek pokladničních K 497.100-—, knížek vkladních
K 1,883.105-16, celkem K 2,230.205'15. Sama, do které
lze vydati poukázky a knížky vkladní, stanovami ne
obmezena. Zaplaceno na jistina akciovoa K 2,000.000—.
Reservní a pojistné fondy ca. 500.000-—.Úroky a vkladů
počítají ne ode dpe vlošení do dne vybrání.

Výlet de Studánky (u Rychnorau.Kn.)
pořádá k odbor českoslovanskéobch. besedy
v Hradci Králové v nedělí dne 6. arpoa. Odjezd
o 2-93 bod. odpol., nazpět o 8:36 bod. večer. Og
klisté vyjedou o 1. bod. se spol. místnosti Č. O. B.

Fotegrafie. Brětové pověstí se těžící umč
lecký sávod c. a k. dvorního fotografa p. J. F. Lang
hense pověřen byl fotografováním knížecí rodiny Jebo
Jasnost! kofžete Otty z Windisecbgraetzů v císařském
támko v Ploškovicích a provedl řadu snímek, které
jsoo skutečným dílem uměleckým a zajisté poutati
budou všeobecnou pozornost. Nejuovější tyto obrazy
vystaveny jsou ve výkladní skříní Královébradeckého
závodu páně Langbansova u „hlavní trafiky.“

Oceněné sbírky hudební ve měst.
mamseu. Tytodny meškal v Hradci Králové p.
professor Emil Bezecoý, aby ocenil jako dobrý
znatel starých památek, zdejší archiv. Mimo
známé roráty, nalezena díla, jež existují v evrop
ských sbírkách dnes pouze ojediněle. Tak Jindřicha
Jeaaka: „Choralis Constantini“ jest v. Upsale, ve
Vídui, v Hradci a dnes není k zaplacení. Mimo
to uposornil p. professor na Jakuba Haněla.„Opus
musicum“ soubornádíla Josgaina de Pro:, Brunnela,
Clementa non Papa, Regnarda a j. — Škoda, že
díla tak nesmírné ceny nejsou všechna celá, ale
přece péčí p. tajemaíka Domečky zachována
aspoň Část, jež jest zdejšímu museu ke cti.

Behůze vikariátních skupinjjmě
meckobrodské, polonské a hnmpoleeké,
ješ se konati měla 7. srpna, odkládá se pro neočeká=
vané překážky na dobu po prázdninách!

Vilém Sladeomel, farářvSlatinách, známý
spisovatel, po delší trapné nemoci odevsdal duši
svoji Bohu v pátek dne 28 července. Silný, statný
pán podlehl zákeřné chorobě v tak mladém véku!
Čítal teprve 48 let. Předčasně zesnalý hněz mohl
při svéčilost ještě mnoho dobra avými studiemi
církvi prokázati. Ze spisů jeho zvláště vynikají:
Moderní humanita, Svobodné zednářství, Revoluce,
její původ, výviu a cíl. Pobřeb vykonán v úterý
dne 1. srpna ráno na hřbitov Slatinský. Odpočívej
sladce|

Slatinné lázně Velichovky n Josefova
v Čecbách do 831.července t. r. navštívilo 501 hostí.

Rolnická škola v Kostelel m Orl.
vydale právě svoji desátou výroční správu, Škola tato
vychovává samostatné hospodáře a zřízence pro velko
statek. Kolem dvora jest školní zabrada, ve které jest
upravena školka ovocná, zahrada zslinářská a bota
nická, chřestovna, chmelnice a vinice. Se zahradou
souvisí rozsáhlé pole zkušebné a sad ovocný. Mimo
uvedené pozemky praktickéma vyučování slouží vzorně
zařízený statek školní a družstevní závod na zpraco
vání ovoce. Hovězí dobytek pozůstává z 8 kasů. Při
škole nachází se také plemenná stanice dobytka ve
přového a pro vykonávání prací potašních chová se
pár koní. Tak všude mají žáci příležitost naučiti ne
všem praktickým výkonům hospodářským. Sbor uči
telský soatával ze 6 nil, dále z mistra sedlářského,
kolářského a košíkářského Na ústavě studovalo 60
chovanců, kteří většinou bydleli v ústavním internátu.
Náklad na celoroční vydržování chovance činí 300 až
8320 K. Školné se neplatí. Příští školní rok počne 2.
října. Bližší zprávy podá ředitelství školy. Příjmou se
žáci, kteří odbyli nejméně obecnou škola. Vyačovací
Osnova rozvržena na dva roky.

Matiční slavnost v České Skalici.
Dne 16. července odbýval zdejší matiční odbor spola
s místním odborem Nár. Jednoty Severočeské národní
slavnost ve provpěch Ústř. Matice školské na Žičkově
kopci za městem Slavnost za krásného počasí vyda
řila se nad očekávání, Účastnilo se jí na 2500 lidí.
Hrubý příjem obuášel na 3000, čistý výtěžek 1450 K.

Pěvecká a hudební akademie v Jo
sefevě. Póveckou a hudební akademii pořádají Jo
sefovští studující za spolnúčinkování slč. Novákové,
zpěv. ochotn. spolku a hudby c. a k. pěš. pluku čís.
36. v sobotu 5 arpna t. r. v sále hotelu 0 slance“
v Josefově. Začátek o 71/, hod. večer. Úbor domácí.
Zařízení restaurační. U klavíra střídavě pp: B. Čapek,
Fr. Losenický a Jos. Vašata. Po vyčerpání programu
volná zábava při budbě c. a k. pěš. pluku č. 36.
Vstupné: osoba 1 K, rodina 2 K 50 h. Čistý výnos
věnován bude nemajetným studajícím. Kouření po čas
programu se zapovídá,

Z Kostelce m. Orl. Purkmistrovskýúřad
opravuje zprávu našeho p. dopisovatele (v 80. čísle
Obnovy) následujícím vysvětlením: Návrh na koupi
mlýna čp. 168 v Kostelci u. Orl. byl přijat 16 hlasy
se 17(nikolivz 31)přítomnýchčlenůvýborua koapen
mlýn ten sa 07.803 K se všemi pozemky (poli a

lakami) kolem mlýna toho sa rosprostírajícími ve výměře 8 jiter 1082(J* s kat. výnosem 101 K 12h, tedy
nikoliv bez luk a polí, jak nesprávně bylo tvrseno.
Mimo to rozprodala spořitelna v Kostelci n. Orl. od
mlýna toho ještě další tři pozemkové parcěly, ješ leží
poblíž nádraží Kosteleckého, totiž čís. kat. 1481/,,
1482/, a 1483 kuratoriu rolnické školy v Kostelci n.
Orl. za obnos 6650 K, kterýžto obnos spořitelně dosud
zaplacen nebyl. Není tedy pravda, že pozemky od
mlýna tobo během půl roku zmisely a že peníze za
ně zmisoly anad též. Není též pravda, že obec koupila
pouze spáleniště mlýna; neboť mimo shora uvedené
pozemky jsou při mlýně tom dvě prostorné budovy
(chlév a budova na výrobu vaty a koudele), pakpila
silon vodní hnaná a nově postavená turbina. Dálejest
a mlýnem spojeno právo na vodní sílu, ješ byla od
bornými znalci odhadnata nejméně na 68 koňských sil
v ceně nejméně 30.000 K. Není tedy pravda, še obce
koupila pouze několik ohořelých udí a malou sílu
vodní. Není pravda, še Alois Hájek jako předseda spo
řitelny, vydrašiv při licitaci mlýn ten, přestoupil sta
novy spořitelny; neboť výbor spořitelny usnesl se vo
avé výborové schůzi dne 20. července 1906, aby spc

fitelna mlýa ten při dražbě, jež byla ustanoven: na
den 27. července 1908, koapila a ko koupi té rm onil
předsedu Aloise Hájka. Není pravda, Že o říssní spo
fitelny v Kostelcí n. Orl. ledacos proskakaje; neboť
ve spořitelně té byla provedena v měsíci května r.
1908 řádaá a podrobná revice p Ant. Tománkem. re
visore ; svozu českých spořitelen, kterýž vedení ústava
našeho našel ve vsorném pořádka. —Toto vysvětlení
uveřejňajeme scela ochotně, majíce za to, že ctěnému
purkmistrovskému úřadu nejde pouze o bájení osob
nýbrž o vyložení skutečného stavu včcí [A náš časo
pis tské chce bez ohledu v praro v levo celou pravda
věděti i pověděti. Tolik na dorosuměnou celému Ko
atelci bes rozdílu stran. Při tom připomínáme ct. purk
mistrovokému úřadu, še nebylo na nás potřebí choditi
s paragrafom 19. Otiskneme čirou pravda beze všeho
nucení; nehledíme pochybení našeho zpravodaje vy
kracovati cbytráckými knify dle příklada socialistických
listů | Přesvědčivé vysvětlení nám stačí k uveřejnění
samo sebou; a byli bychom je otiskli bez nucení, i
kdyby bylo delší.

Z České Skalice. Vzácnáslavnost konala
se ve farnosti naší minulé neděle. V Malé Skalici na
odpočinku šijící p. faráť Jos. Vyhnálek, bývalý farář
vBoušíně u Červeného Kostelce, kde přes 20 roků byl

dachorním správcem. slavil této neděle, 80 Července,ve zdejším chrámu Páně svou kněžekou eekuodici —
padesátileté výročí své první mše svaté. Ke slavnosti
zavítal a jí Josku dodel dávný přítel stařičkézo jubi
lára, vdp. vikář a děkan Pecka z Náchoda s tawméjším
kaplanem vp. Jos. Vojtěchem. Pořádek slavnosti byl
tento: Dachorenetvo počtem 6 — sp. vikářem v čele
vyšlo v dalmatikách a pluvialech ze sakristie pro p.
jubilanta do fary, aby jej slavnostně avello do chrámu.
Ve farní kanceláři před kracifixem kleče očekával p.
jubilár a ostatní dachovenestvo.Místní p. farář v krátkém
proslovu uvedl, že dnes toma 50 let, co p. jubilant
chystal se na cesta k oltáři, aby přinesl Bohu první
obšt měs avaté; nyní podrahé avrelou jej tam,
aby slavil svou zlatou měi sv. po 6) letech. Hned
psk vyšel průvod zs hlaholn zvonů; v čelo drašička
malá na podušce nesla zelenou Koranku a malý
vínek, pak dachovní a konečné p. jabilár nesa vi ky
tici růží. V kostele před oltáfem vykonány příslašné
modlitby a obřady, kde p. vikář vložil jubilantovi na
blavu malý vínek a do rukou pozlacený, ověnčený
kříš na spůsob berly. Pak vystoapil p. vikář na ka
zatelou V promyšlené dojemné řeči vylíčil důstojnost
kněžského povolání, plného zapírání a utrpení, kdy
zvláště za dnešní doby knězi tonoho jest trpěti od
četných nepřátel. Žel, de atařičký, nicméně dosud
svěží a jinak zdravý p. jubilant pro svou choroba
slachovou z celého kázání ani slůvka neslyšel — —
Za to zvučným hlasem zpíval pak svou slaton mdi
sv. za assistenco kněžetva. Zajímavé bylo, že z při
sluhojících kněží byl jeden jubilant, stařičký pensiste
zdejší, p. děkan Ludvík. Chrám byl ve všech proste 
rách přeplněn zbožným lidem, který tak na jovo dal
svou účast a radost dobrotivéma p. jabilároví. — Ze
srdce přejema mu ještě hojná leta, zdraví a požehnání

Božího. —ek
Jubilejní vyšší reálka v Keostelel

m. Orl. ve školní zprávě za rok 1904—05 uvádí ně
kolik listin « měst. musea v Kostelci n. Orl. Na ústavě
působilo 18 učitel. sil. Knihovna učitelská čítá 825 děl
v 953 av. a 261 seš, a 54 obrazů, kniborna žákovaké
924 čísel v 909 sv. Počet žáků 328, vesměs Čechů;
náboženství katol. 331, evaug. 3, israel. 5. S vyzna
menáním bylo 59 žáků, prostěprošlo 199, oprava po
volena 37. Školného zaplaceno 10.725 K. Nadarech
pro chudé žáky přijato 902-206 K, vydáno 71010 K.
Zápis žáků do [. tř. koná se 16. září od 8—10 hod.
dop. v ředitelně ústavu.

Odmesli pemt. Minulouneděli slavili v Úpici
pout. Den před tím, jak se obyčejně děje, postavili
různí prodavači po náměstí úpickém boudy, aby ráno
mohli hned vykládati. Jaké bylo však jejích překva
pení, kdyš ráno na náměstí nebylo boudy ani jediné.
Kramářiprotírali zrak, nemání-li jich snad emysly, při
volali na porada i policii, ale ta snad duchy jsouc
v spánek zmámena neslyšela v noci ani šelestu. Po
městě shon! Konečně po dlouhém hledání nalezeny
boudy v nejpestřejší směsici na hromadě za městem
u břbitova. Nějacívezelí mládenci v bujnosti své n 
věděli, co by účelnějšího mohli vykonat.

O bývalém pokrokovém vodení zá
lošny ve Vápmě. (Z Chinmecka.) Těžko přika
zovat vápno, aby nesyčelo, jestliže se do něho nalije
vody. A ještě jest hůře, jestliže někdo strká do vrou
cího vápna neobratně tyčku a obce mícháním — var
sastaviti. Vápnu stříká pak na všecky strany a po
snamená i šat neobratného — tišitele. Pan Pád by
býval nejlépe udělal, kdyby byl po probrané bitvé
umikl, Ale bdepak? Myslil si, še pokrokovou tyčkou
utiší rázně všecky projevy odporu, jež se proti jeho
vedení Raiffeisenovy záložny ozývaly. Teď platí totiž
pravidlo: ať jest výbojná tyčka sebe primitivnějšího
kalibra, vědycky mnoho dokáže, je-li pokroková a
rýpe-li do „klerikálů“. Ani Diomedes neměl tak dlou
hého kopí, s jakým pan Pád vytáhl znovu srdnatě
v boj. ro by bylo slóé, aby za pomoci pokrokového
tisku nedovedl takový chlapík s dloubým kopím při
vésti Vápno k mlčení. Vždyť přece má každý člověk
ihned smekati před takovým rytířem, který se pro
hlašuje za pokrokového; pokrokovec nemusí jeviti
v šádné záslužné práci obratnost, ale přece mu n.
leží věooka čost a sláva, jakmile začne boj proti kon
servativrcům. — Ale, sjta! Pokrokové kopí prasklo
právě nyní ve dví. Rytíř dříve tolik kurášný sedí nad
ním se smutnoa lící. Ani deset pokrokových listů mu

jiš výbojné kopí nespraví. (Cose stalo? Peali jsmeoni o tom, že se nalezl v zálošně, nad jejímiž finan
cemi pan Pád pokrokově bděl, větší schodek, který
musil býti ovšem uhrašen. Když se dostala celá věc
do veřejnosti, dozorčí rada ochotně vydala panu Pá
dovi nejkrásnější vysvědčení, ačkoliv od měsíce dubna
1902 aš podnesnic nerevidovrla. Dnes po roce našlo
te v „Pokladničním denníku“ na atr. 32., že v měsíci
červenci r. 1904 jest pochybeno o 400 korun; schodek
má vysvětliti nedávný pan pokladník J. Pád. Chyba
onu uznal též úřední rovisor Ústřední jednoty hospo
dářských opolečenster pan Váciav Pokorný dne 37.



července toboto -roku; proto napsali bned dopis, na
pěeě +0 podepsali mimo něho ( dra Členové do
sorěf rady o starostou záložny; v dopise vyzývá
0 pen sby ihned schodek 400 koran, ob
jevebý po roce, ihned zálošně spětodevzdal. Nyní če
úme, jak cepo tomto nemilém vzkaza p.Pád sachová.

Bude se ještě dále představovati pokrokovému i méně
pokrokovému obecenstvu jako dobrodinec lida? — A
teď ještě slovíčko na j.nou adressu. Proč se páni s do
sorčí rady velkobubého p. Páda tolik zalekli, že mu
bned vystavovali nejlepší vysvědčení, ač se o jeho
vsorném vedení Raiffoisenovy záložny nepřeavědčili?
Což rázná žádost „pukrokovoe“ platí tolik, še se před
ní musí bned taždý klaněti? Jek mohla dozorčí rada
tvrditi, še nebylo námi vytčených nepořádků v sá
lužně, kdyš ještě po roce přišlo ee na schodek 400 K?
Vzpumíoáme s:, jak pro svoji puctivost a neohroženost
trpěl jeden pan učitel, še ardnatě vytkl nepořádky
v záložně kopidlenské. Proč to bylo všecko? Že pří
slušní činitelé nechali raději poctivého može odsouditi,
než oy ma byli pomohli proti zlořádům bojovati
Nechtěli we zkrátka „pálit“. Ale bylo to správné?
V takorém případě jest každá bázeň namístná. Vždyť
přece členům dozorčí rady nešlo o vlastní kůži; a
kdyby so byli postarali o zjištění pravého stavu zá

ložny dříve, jo sklidili by u všech nestranných arozumných lidí pochvalu. Jak dloubo se ještě bademe
třásti před komandem „pokrokových“ rytítů?

Z Dvora Králové m. L. „Pokrokoví“
mládenci seskupení kolem „Zvičiny“ dávají se — na
račí pochod. Věra dosti významné! Pokrokáři — vo
toamení raka! Ale mládenci nechtějí prchnouti z bo
jiště jen tak. Chtějí odtábnonti aspoň s trochou cti —
asi jako Koropatkin od Ljaojaogu. Prý jsou „daleci
osobního štvaní“, a t. d. Zkrátka chtějí mocí mermo
uzavříti v příčině prolhaného výpadu na kněžetvo
Královédvorské čestný mír. Ale s nepoctivou a ú
sbočnou „Zvičinou“ se čestný mír neuzavírá. Jest zcela
dobře pro výstrahu jiným přinutiti pomluvačekou tisko
vinu k dokonalé satisfakci. „Záboj“ píše: Vyzýváme
tímto podruhé „Zvičino“, aby beze všech vytáček jme
novala plným jménem kněze, jenž „honil mladá děv
čata v nocí po ulici“, aby věc mobla býti náležitě
vyšetřena a vyšlona jevo, kdo se chtěl broditi v mravní
špíně na potopa kněžského stava“. — My zase povzbu
sujeme samo královédvorské kněžstvo, aby pokroko
vého úboře nanechalo jen tak prokloaznouti, poněvadě
se mu dostane za to vděka pramálo. Vždyť se přece
obecně ví, že takové „Zvičiny“ by ani nemobly vychá
zeti, kdyby katolictvo nejrůznějším způsobem netapily.
Nechá-li se ta pomluva bez brskébo vyřízení, mládenci
se škodolibě aemějí, badou si hráti na vítěze s připraví
pro další kampaň bodláčí ještě pichlavější Zde nutno
provésti obranu do krajnosti v zájmu cti celého stavu.

Osriliské exereicie v Hampolel sta
DOu se, jak se zdá, dostaveníčkom všech přátel církevní
hudby. Minulý týden rozeslány byly programy, z nichá
patrna snaha pořadatelstva, učiniti tato hudební cvi
čení co nejpestřejšími a nejbohatšími. Na pořada prací
k provedení arčených čteme jména prvních našich i
cizích komponentů. Přednášek se ujeli známí čeští
eyrillisté pp. Dr. Mrštík, prof. Orel, Říhovský, Zelinka,

inter, Maximovič, Jarkovič atd. K těmto cyr. exer
ciciím, jež konati'se budou 8. a 9. srpna v Humpolci,
možno so přihlásiti do 6. erpna na děkanství v Ham
polci. Noclehy zdarma. Účastenství své přísjezdu
ohlásil professor na prašeké konservatoři Ó. Hornik.

Z Humpelce. (Výlety, matiční slavnost s
různé.) Všechny výlety, jež konaly jednotlivé zdejší
spolky a korporace, provězeny byly zdarem. Nejpo
febnanější ovšem pro naše národní účely byla matiční
slavnost, kterou za vedení zdejšího „Matičního Od

bora“ pořádaly spojeně spolky humpolecké. V předvečer slavnosti eohráli čilí naši ochotníci Vlastenecké
povinnosti“ od Meubarda-Litoměřického. Herci snažili
te s úloh svých vytvořiti, co se dalo. Kus sám svou
rosvláčností činí upíše nárok na kus knižní. Příhodný
proslov s vervou sobě vrozenou přednesl p. Růžička.
Návštěva divadla byla slabá, aspoň slabší než výletu,
který se konal v neděli na to k hájovaě. Hnedle po
polední, když zavítal průvod spolků z města do lesa,
rozvinul se a hájovny čilý život, který přes vydatný
liják vytrval až do konce. Slavnostní řeč pronesl po
slanec říšský a starosta města p. Filip Bečvář. Pro
mlavil o svópomoci národní, která, je-li upřímná a
vydatná, nese ovoce. Na zdaru slavnosti Iví podíl
měly i zdejší dámy, které ochotně obstarely boffeta j.
Pokladně Ú. M. Š. odvedeno 1044 K. — Husovy
slavnost: dály se u nás letos, možno snad říci,
způsobem důstojným. Neujasněnost názora o oslavě

usově trvá všsk dosud. Jeden zo zdejších kaplanů
súčastnil so oslavy Hasovy. „Co tu ten páter chce?“,
tázal se jeden. — „To je dost, že aspoň jeden přišel!“
řekl drahý. Je Hue majetkem jen určitých politických
kotterií? — Veřejná zkouška chovancůzdejší
dvouleté hosp. školy konala se minulou neděli. Cho
vanci dobře si vedli. Ale veřejnost? Zůstala doma.
Přítomní byli dva tři páni z kuratoria — několik
málo jednotlivců a — dost. Smutný to úkezi —
Hejtmanství v Hampolci jest touhou všeho zdej
šího i okolního občanetva. Vzdálenost některých osad
od hejtmanství něm. brodekého činí 6—7 hodin.
(Senošaty, Vojelsvice, Čihovice atd.). Ký div, že vo
laní po bejtmanství jest čím dále tím mohutnější a
siločjší! Vždyť humpolecký okres dává něm. brod
skóéma hejtmanství největší počet exhibitních čísel!
Parkmistr humpolecký intervenoval jiš v záležitosti
této u ministra ve Vídni. Máme však za to, že by
městská rada neměla přesteti klepati na dvéře pří
alušných činitelů, Deputace k místodržitelství, ke
klabům, do Vídně, diskusse na veřejné schůzi jistě
by upoutela pozornost příslošných krubů k této sá
lešitosti.— Křest. soc. Jednota „Svornost“
zvolila J. M. ndp. P. Sal. Boubíčka, opata v Želivě,
a p. E. Hrabale, sdejšíbo měšťana, čestnými členy.—
Elektrické světlo, ješ do děkanskéhochráma
zavádí dobročinný továrník p. Emerich Dítě, zazáří
jiš tuto neděli naší svatyní. — Sjesd přátel
přesné hudby církevní započne7.srpnapěvo
oko-hudební produkcí v Sokolovně.— Čtvrtý ročník
při sdejší měšťanské chlapecké škole otevřen bude
počátkem nového školního roku.

Z Pnsté Kamenice. Jeoa tihleevangelíci
aření „sluhové Páně!l“ Jeden si vspomněl ne naší

amenici, obdařív zdejší občany názvy tek „křesťan.
skými“, že by se sa né nemacil styděti šádný poban,
který vůbec erangelinm lásky, evangelium Kristovo
nečetl. V „Hlesech ze Siona“ péro ovangelíkovo pra
nýřaje evangelické členy basičského aboru, kteří se
súčastnili slavnosti Bošíhbo Těla. Inu, že se mu ti
hasiči nelíbí, rádi věříme; jest velice trapné, jestilže
se líbí pokojnému evaogelíku víc slavnost Božího
Těla, neš sprosťácké výpady „erangelického“ tisku
proti katolictva. Ale neměl by si ten pán ulevovati
slovy tolik neevangelickými, zvláště kdyš se „ovangs
lický“ tisk stále chlabí svojí svobodomyslností. Ale
k věci: podařený „ovangolík“ nazývá ony orangelické
basiče předpotopními tvory, kteří šli „modlařit a
klanět se svým nopřátelům“. Prý „duchovní a uvě
domělí spolabratří prosili a varovali před podobnou
poskvrnou (I) vlastního štíta. C> platno dobré slovo
proti svůdné kořalce probnaného šenkýře klerikála
velitele hasičů“. Ta to máme. Jak je vidět, ne
řídil se pisatel při psaní těchto „sdvořilostí“ nijak
Písmem avatým; za to však dokázal, že jeut zname
nitým žákem Lutherovým. Tak brabě sice právě ne
psal jako Lother; vědyť těžko učedník nad mistra
vynikne. Ale přiučí se anad brzy ještě „důrazněj
šíma“ tóna, jen co důkladněji „zdvořilůstky“ Luthe
rovy prostuduje ©Talent má k toma výtečný a choti
jeví taky dost. Na své kázání pastoři katolíky zvláště
ve dnech červencových zvou. Neříkají, še to jest po
skvrna štítu katolického, účastní-li se katolík jejich
bohoslužeb. Vtírají se i do sokoloven Čachů katolicky

pokétěných — ale to uš je u nich všecko v pořádka.edivíme se, že se některým ovangelikům více za
mlouvalo při slavnosti Božího Těla klidně se pomo
dliti než člsti štvavou tiskovipu protestantskou. Ne
stranní evangelíci jsou přesvědčení, že jest lépe po
modliti se ka Kristu při katolické pobožnosti než
posloucbati na př. Masaryka, jak popírá Božství
Kristoro. To jest jejich pevné přesvědčení přes to,
že „evangelický“ tisk Masaryka tolik chválí a proti
katolíkům štve, jako by byli nejhorší nepřátelé křes
fanství. Pane pisateli, urážíte aprostácky pana hos
tivakého; napadáte jej bezdůvodně a zároveň nečestně
se otíráte o ty ovangelíky, kteří se odražají také
někdy pastorské komando se sebe sotřásti. Vidíme,
še Vaše péro vedla fonatická zloba; bned neomaleně
mluvíte o kořalce; až budou mlaviti tak brabě jako
Vy, pak teprro můžete říci, že jim je kořalka tolik
milá. — Kdybyste se chtěl poučitidůkladně z Písma
a spisů prvních svatýchoteb, psk byste nemluvil o
Svátosti oltářní způsobem tolik nešetrným. Ale kdepak
Vy — a pončovat se! Justament jest Vám nade
všecko. Zapamatujeme si dobře, jak dovede „sluba
Boží“ peáti; ostatně není daleko od nás; jeho „křes
Čaneká“ láska osvědčila se podobně při jiných pří
ležitostech.

KV. ročník při měšťanské školo
chlapecké v Dobrušce. V příštímškolnímroce
1905-6 otevřen bude při měšťanské škole chlapecké
v Dobrašce IV. ročník (nčebný kurs), jenž pojiti se
bude organicky k JII. ročníku měšťanské školy. Úče
lem jeho je stavěti dále na tom, čemu žáci v mě
šťanské škole se učili, doplniti a probloubiti vědomo
sti v nižších třídách nabyté. Ročník ten bude pro
epššným těm absolventům měšťanekých škol, kteří
chtějí saokroubliti a dokončiti tak vzdělání nutně
potřebné pro život praktický v dnsšní době závodění
na poli průmyela, obchodu, v řemeslech i v hospo
dářství. Velmi dobře poslouží i oněm žákům, kteří
vstoupiti chtějí do různých škol odborných, jako jsou
ústavy učitelské, vyšší školy průmyslné, obchodní
akademie, střední školy hospodářské, lesnické, ka
detní a p. Mimo to poskytuje kurs žádoucího vzdě
lání také oněm jinochům, kteří hledati míní zaopa
tření ve složbě manipulační a neerárních pošt, při
drábách atd, krátce všude tam, kde nevyžaduje se
eslé školy střední (reálky neb gymnasia). Upozorňa
jeme ne kurs ten celou širokou veřejnost, zvláště pak
vratvy móně zámožné z krohů rolnictva, živnostníků,
obchodníků a dělníků, kteří nemobouce na avé syny
veliké náblady obětovati, přece snaží se chválybodně
postarati se jim o lepší budoucnost a tak v dětsch
svých povznésti i sebe. Vždyť v mnohé rodině se u
kásalo, žo důkladné školní vyšší vzdělání po letech
se osvědčilo lépe než zoačné věno, kterého za doby
nynější při větší rodině těžko zabospodařiti lse Proto
kruhům těmto především elouší a sloužiti má škola
měšťanská a tento nčebný kurs. Vítaným bude též
rodičům, kterým na tom záleží, aby syny své déle
měli na. očích a tím i pod svým bedlivým dozorem,
jenš, jak známo, je nejjistější podmínkou zdárné vý
chovy. Ve školním roce 1904—6 byly zřízeny v krá:
lovatví Českém jen čtyři čĎeskéIV. ročníky, za to ale
německých bylo 8. Ejhle, jak krajané naši chápou so
kašdé příležitosti k obobacení vědomosti svého národa.
Kurs tento bude jedním s prvních v severovýchodních
Čechách. Na obecenstvu našem nejen z města a škol
níbo okresu, ale i z krajů vzdálených nyní jest, aby
kurs plně využitkovalo. Veškeré bližší zprávy ochotně
podá a dotasy zodpoví: Místní školní rada v Do
br ce.

Z Kolima Zvláštnípodívaná! „Česká Stráž“
jiš upozorňoje zdejší pány professory na protest proti
dívčímu gymnasiu na Král. Vinohradech. Nepřipojí-li
pánové pod oseiloický protest své podpisy, vystoupí

farářem p. Duškem, ovšem „důrazněji.“ Proti evan
gelickým konfessijním ústavům v Čáslavi a v Praze
ovšem nevyutoopí. Na štěstí však zdejší intelligence
vůbec prohlédla dvojí loket „Ces. Sťráže“, dovede
posooditi násilnický protest nestranně — a tak těch
podpisů „Čes. Stráž“ usi u professorstva mnoho ne
sežene. Jen svobodomyslně,pane Dašku|

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a OBNOVUc!

Rozmanitosti.
Na prospěch Slovenska. NaúpatíTa

ter a pod nimi dije náš bratreký kmen Slovenský, je
muš násilně bráněno jest v rozvoji kulturním s národním,
jenž potřebuje utěšitele a učitele a jenš potřebuje, aby
mu byl otevřen zdroj hmotného a duševního povzne

sení. Národ Český stará se s obětavostí bezpříkladnou
o každou ohroženou posici svými velkými národními
organisacemi a tato ohrožená půda Čoskoslovanského
národa, tento sdravý — toliko v dočssné porobě du
ševní, bmotné a národní úpící — 2milionový kmen
bratrský má stále zůstávati opuštěn bez pomoci bra
trské? Jak vděčná s pro Slovanstvo rakouskouherské
významná práce připadá ta našemu národu Českému
— jenž jest skutečně tak kaltorně i hmotně mocný
— aby tuto pomoc také poskytnouti mohl. Nebaďme
likoaví a konejme svou povinnost! To jest motiv, ne
němě zakládá svou ex stenci a Činnost Ueskoslovanská
Jednota. Pořádáním slovenské výstavy v Hodoníně
naskytla se téše příležitost učiniti zde velký krok ka
předu, neboť svolává ajezd přátel Slovenska na vý
stavě Hodonínské ku dai 13 a 16. srpna 1905 a tímto
k sjezdu tomuto všecky vlastence, všecky ty, kteří
o slavnou budoucnost národa našeho mají obavui
péči, zve a prosí, aby každý, jemuš toto pozvání do
rukou se dostane, vědomost o tom v okolí svém šířil
a pro zdar toho pracoval. Sjezd tento zahájen bude

jiš 12. erpna (keráge večírkem v Měšťanské Bosedě, botel „Besední dům“ v Hodoníně. Dne 13. srpna
ráno v 8 hod. konáno bude v hlavní dvoraně výstavní
aiezdové jednání s tímto pořadem: 1. proslov starosty
Českoslovanské Jednoty p JUDra Jindřicha Rychlíka,
advokáta v Praze, o dosavadní činnosti Českoslovanské
Jedaoty a o všech pracech, které nový výbor zahájil;
2. řeč p. poslance a vydavatele Slovenského Tyždeníka
v Pešti Miláne Hodži o povšechné situaci Slovenského
národa; 3. zpráva o hospodářské situaci Slovenska, 4.
zpráva o školské situaci na Slovenska, podají předáci
Slovenští; 5. rozhovor všeobecný o poměrech na Slo
venska; 6 čtení a hlasování o resolucí. Tébož dně
odpoledne připraví výstavní výbor Hodonínský účast
níkům sjezdu velkolepou národní slavnost s průvody,
tanci a obyčeji národními, kteréžto slavnosti poskytnoo
návštěvníkům ueobyčejně skvostné a pestré divadlo
krásných krojů Slovenských a překvapení, jež výstavní
výbor ta chystá, bude tak velkolepé, že dojem účast
níkům zůstane nezapomenutelným. Přátelé mileného
Slovenska, dostavtež se v počtu přebojném k tomuto
prvvímu manifestačníma sbratření našeho národa
s bratry Slovenskými, kteří na tomto sjezdu zastou
peni budou svými nejvýznamnějšími předáky, abyste
si s aimi bratrskou raka stiskli. Kdo sjezdu tohoto
se hodlá eúčastniti, oznam to Českoal. Jednotě v Praze.

Ústav hraběte Pottinga v Ulomouel,
český pensionát a školy pro vzdělání dívek, zavede
příštím šholním rokem některé novinky. Předně ve
škole jazykové: Sta českých dívek plní každoročně
německé ústavy a pensionáty jedině za účelem na
učiti se němčině. Jest opravdu úžesné, jak malé pro
cento zmíněného účelu skatečně dosáhne. Šetření ve
věci té vedlo k překvapujícím výsledkům. Vysvětluje
se to vedle jiného též tím, že některé z těchto ústavů
mají velkou většinu, některé skoro výhradně české
chovanky, které pak mezi sebou vedou celý rok kon
versaci českou. Tak příkladně známe jistý německý
ústav na severní Moravě, který v r. 1908-04 měl 70
chovanek, mezi nimi 3 Němky, Ždá se býti pravdě
nepodobno, ale je do písmeny pravda. Vyučovár“ j
zykové v některých těchto ústavech nechcsme posuzo
vati, ač by to bylo thema překvapující a naši rodičové
zpravidla apokojojí se s faktem, že dceraška byla rok
dva v německém ústavě, aniž zkoušejí, co tam za ten
čas získala. Vyvraceti domněnku o nutnosti němčiny
bývá u 90%, marno. Nelze též českému ústavu na
učiti jazyku cizímu, zejména němčině a o to na zá
kladě desítiletých zkušeností vážně chceme se příštím
rokem školním pokasiti v ústsvní škole jazykové a
prosíme, aby rodičové, kterým na naučení se cízímu
jazyku záleží, e důvěrou obrátili se na ústav náš. —
V ročníku vyšší dívčí školy (IV. roč. měšťanské) za
vedena povinně němčina a těsnopis. Na škole obchodn*
která letos již páté absolventky vysílá do praxe, za
vedena bude příštím rokem školním zdravověda a na
uka o vychovatelství a slušném chování a obcování
s lidmi. Nejstarší pak školy ústarní průmyslová a
kucbař. bospod. budou v některých drobnějších věcech
reorganisovány. Přihlášky do ústava přijímá ředitelství
celé prázdniny a zašle program ústaru každému, kdo
oů požádá.

Ounamujeme. 5. a 9. číslo „Čas. Úrah“
přináší práci Jana Běliny: „O zázracích Kristových“.
Zajisté jest to spis velice časový. V nynější době, kdy
bromadně se rozšiřají nekritické spisy, jimiž jest .
padáno Božství Krist>vo, zajisté jest nutno, aby ©
tolíci čeliti dovedli jalovým frazím poznanou pravdou
historickou. Autar knížky věnuje širší pozornost
zvláště frazím Renanovým. — Spis čítá 55 atran;
cena 16 haléřů. Při hromadných objednávkách zvláštní
výhody. Objednávky obratem -gřídí administrace „Ča
sových Úrah“ v Hradci Králové.

Dřevěné klobomky nosí v Japonsku,
kdež se vyrábějí v míře rozsáhlé. Ostrými nožíky vy
říznou se s prken dlouhé prahy 40 cm dlouhé, 4—6
mm tlusté; z těch pak pletou se klobouky různých
tvarů. Užívají k tomu dřera smrkového, vrbovéhc.
třešňového, cypřišového, topolového a j. Pletivo je
lehké, měkké a trvanlivé, a může býti barveno libo
volně. Největší továrny jsou v Kombě u Tokia, v 0
sace a Kiotu. Mimo domácí surovinu kapujíse i
u Anglie a Francie již hotové proužky dřeva.

Proti vlečkáma vystoapilo se už na ně
kolika místech, nejnověji městská rada v Moravské
Ostravě vyhlásila veřejně, že se na ulicích, náměstích,
v sadech i ve veřejných místnostech, jako v karár
nách, hostincích, sálech a úřadovrách zapovídá pod
trestem peněšitých pokut vláčení vleček. Stejnépro
hlášení vydal právě magistrát lublaňský. Nemají-li
rozum dámy, jež svými vlečkami rozdonvají spousty
prechu, má ho míti aspoň správa každého mésta, s
vláčení vleček vůbec zakázati.



(Zasláno.)

Řádná valná schůze

pod ochranou sv. Jana Nep.

o 1 hodině odpolední
wAdalbertinu w Hradoi Králové.

Pořad:

1. Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé schůze.
3. Zpráva jednatelská.
4. Zpráva o celkovém jmění družstva.
5. Volbu nového výboru.

řádnou.

předseda.

schůze zahájena o hodinu později.

(Zasláno)

Králové, prodává knibu tato za poloviční cenu,

(Zasláno)

Projev díků.

srdce:
vzácnou mi přízeň auvším dobrým ji odměňl“

Vás vždy u vděčné lásce chovající

kněz církevní.
V LUŽI, dne 3. srpna 1905.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu jaroměřského darovali:

27 K p. faráť Urválok v Kohoutově . . . 27 K
10 K p. farář Chejnovský v Sendražicích, p.

farář Horák v Jasené „< . . . 20 K
6 K p. děkan Kozák v Holohlavech eK
5 K p. far. Jeřábek v Čibazi . . ..... 5K
4 K p. far. Herkner v Bílé Třemešné, p.
prof. Šťastný v Král. Dvoře . . . . . 8K

3 K p. katecheta Vík ve Smiřicích, p. far.
Bosecký v Žírči, p. far. Kavan vZátoňově 9 K

2 K p. farář Pohblreich v Heřmanicích, p.
Frydrych s p. Novotný, kaplani v Holo
blavecb, p. F. Mores, převor v Kuksu, p.
katecheta Martinek v Králové Droře, 10 K

1 K p. kaplan Kolářský v Josefově, p.ka
techeta Evíčera v Král. Dvoře, p.Matonša p.P.VrkočvKuksa. <... 4K

Celkem 51 K

Z vikoriátu litomyšlského darovali
(za dva roky):

20 K p. farář Matzke v Kocléfově, p. děkan
Stepan v Lauterbachu, p. probošt Bier
v Litomyšli, p. děkan Simon v Morašicích,
p. děkan Vlček v Oujezdě . . . .....

16 K p. farář Vyhnálekv Květné...
120 K

16 K
32 K p. farář Křivohlávek v Heřmavicích. 12 K
10 K p. vik. sekr. Klapálek ve Sloupnici,

p. farář Zahálka v Karli, p. děkan StroadvSebranicich 0 30K
8 K p. kaplan Petřík v Oajezdě . uK
7 K p. kaplau Dabec v Oajezdě. . . . 7K
6 K p. farář Kecketein v Jetřichoví . . 8K
6 K p. kaplan Daň-a v Sebranicích, p. ka
plan Zrzavecký v Morašicích, p vik. sekr.
Macháček v Opatové. . . . <... „185K

4 K p. kaplan Váňa v Heřmanicích, p far.
Sobota v Janově, p. kaplanStej kal v Laa
terbachu<. < < < < + + „1

3 K p. farář Kubíu v Kórbra. . . ... 3K
1 K p. farář Filip v Testěnici 1K

ZHradce Králové darovali:

2v0 K p. gen. vikář dr. Frýdek, p. prelátFiala22 0K
50 K p. kanoeník Pogerth. . <... 60 K
40 K p. kanovník Barták. . . 40 K
80 K p. kanovník dr. Soukop. . ..... 30 K

20 K p. kanovník Masil, p. vicerektor Traka 40 K
16Kp.prof.dr.Šalo . . . . . . . 16K
10 E p. prelát Hampl, p.prof. Rath, p.

tof. dr. Jindra, p.rada Kerner, p. dr.
yl, p. sekretářDoskočil o...

5 K p. ředitel Sekera, p. prof. dr. Novotný,
p. srchivář Šolc, p. protokolista Bayer 30 K

2 Kp. voj. kurát Černý . . .-. . . 3K
: Čelkom 6658 K

Z vikariátu jičínského posláno
na Adalbertinum a „Družstva“447 K40

(Podrobný seznam příště.)
hořejších 658 K

230 K
81 K

dříve stvrzených 1501 K 80
Úbrnen 2977 K 70

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 29. července 1906 1

17*00—00'00, hrachn K 23 00—

jetelového

g cerele

pšenice bl 51, žita 75, ječmene —, ovsa
vikve 4, hrachu 2'/,, | olejky —

2.) Zeleniny: petržele — kop,
94 hl, drobné zeleniny.

brambor

4) Drobného dobytka: vepřů 3

Hlavní závod na Pražském Předměstí.

Do Aradce Králové a okolí,

V bluboké úctě podepsaný dovoluje si
velectěnému P. T. obecenstvu tímto uctivě
oznámiti, že otevřel nový

i
izávod *

uzenářský
spojený s vkusně upravenou jídelnou

číslo 138., v domě p. K. Dixe
(dříve p. J. Hutly).

Snabou mojí vždy bude, bych pouze
nejlepšími uzenářekými,4krát denně čer
stvými výrobky za ceny nejlevnější po
sloužil a solidností i jakosti «boží plné +

Ruznání nejen všech starých P. T. pp. zákaz
níků atvrdil, nýbrž i přízeň nových si získal.

Doufeje, že veškeré ct. obecenstvo ča
stými nákupy moji dobrou snahu podporc
vati bude, poroučím se k službám ochotný

i
a 8 úctou nejblaběí

Jan Potříček,:
majitel velkozávodu uzenářského.

+břhbbhbP

L filiálka v Hradci Král., Velké vám. č. 138.

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

US 8 Ohlouboukaždéhospo- pSA dyuějest dobrákáva.RSA <SS|-ČC
Sa3LA K)|

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
a

=

/
s neměla by pří přípravě den
EU niho kávového nápoje v žádné
Z — domácnostivíce ohybětl —000

Žádejte výhradně jen původní ba
ličky 80jménom »Kathrelner« a nikdy

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ocbranoou známkou,

ZlatámedaillePardubice

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které Jediněkupujte a žádejte!
+MONOPOL.“

akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.

kupní pramen v Rakouska veškerých

koslal, párameniů
prádla, praperů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

Tisíce uznávacích referenel a odporačení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Lehkou"3
fo | čistěviněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny

V. J. Špalek
v Eradoi Králové.



Velkozávod |

sklenářský
hodně prodá.

Veškerézboží sklenářské a tru
hlářské prodávámzs

ceny velmi snížené.
| Výhodná příležitost koupě pro výbavy nevěst

a pp. obchodníky.

Žofle Skuherská,
Hradec Králové,

Sw.-Jameké nám. č. 87. Vedle hostince „U zele
ného stromu“.

=
OLTÁŘ
l

poučná a modlitební kniha i

zpěvník pro diecési královéradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

V plochých aržích při odebírce nej
méně 560kusů frankoza 20 K, 100

kusů za 40 K.

N

brošovaný-< -+ + *
vázaný v poloplátně . - + 
vázaný v celoplátně |. - « 
vásaný vcěloplátně s6-sleteným“

em
vydání na velinovém

brvy dí v kůži se ziacenýmem a ořízkou . . . K

74h

180

Užívání „Oltáře“ J. M.

BBE“ 130 čín m ©UMÍ
sel.: álezm.o*

(O

A MažŤízexTu.o.
(O

(VisOrdin.- list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /

Prmní 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, kříže

a td.

Vídeň,
VO. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

hrobů.

"A |Božích G

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařeký a
řezbářský pro práce ko

stelní odborně zařízený. — |
Vlastní malířské atelier.

Parostrojnítruhlářství. — Nákresy a rog-.
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j..

a «"
Založeno 1853.

Provedeno přes 500 oltářů a

A ší jakoKáva===
Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

Surová:"E K „ pražené:
Bourbon, jemná . Perlová, jemná . .. Ju 156—
Jamaica, velejemná. 19-50| Liberia, obrovaká . 16—
Scemanic,M) chut. 13— ? čel:
Onatemala, velejem. 1520 s .latá Java, volojem. 14.—| Kavárenaká, velej. . 1675
Portorico, spec. Piz. 16.—| Pařížská, ap . 1776
Ceylon, výtečná . . 17- Pražská, výtečná —.1970
Menadoa,specialita. 17-—| Čaj, jak příbal40,60,80 h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Přímýdovosa velkopražírna.| Pesuďie!

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král
nabísí školní knihy:

l Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 830h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO h.
Katechkémny jsou y ma valné schůzí biskupů

kouských ve j dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu. « 184/, ou proti hotovému'saplacení.

sků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež po jednom vlepeny jsou s příslušným vysvětlením do ého výtisku — vydají še 2 výtiskypří.

Bo druhukatechismugn chudé.Die poměru,v jakémtechismů pro tu kterou ákoluzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce okatechismu a Olláři
vydaná

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

Roasdílení

jagvěl

JEOKOOHOKOKOEMMATNI

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn.
| (protokolovaná firma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, laráře vo Yýprachticich)

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramen tů,

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

se na požádání franko zašlou. .

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Chemické
cidění a barvení šatů

i jakýchkoliv láfek

JAN MACH,

s |SSS
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedeni velice
vkusném,dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. —=PSE
Krásný byl

v parteru
3 velké pokoje, kuchyň jasná, předpokoj
s balkonem, příslušenství, pod jedním uza

vřením; lázeň v domě.

EhHščino nábřeží č. 322.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hromově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,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 korunu 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Mřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

je | Důstojným duchovním Sprárám. vé

Na skladě chováme v jemném |
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam 34
Gratiarum actio post Missam, $%

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

gp Nové:W
Casus reservati dioecesis

Reg. Hradecensis
(juxta 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
ohování v ohrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 90 h, 5 kusů za K 1.20.

Blsk. knihtiskárna v Hradci Králové.p zPRPERELTCEN

mález, pístentní franeouzský výrobek s aříže,
Jevný, elegantní a praktický. Vrhá značný zisk
národním účelům. — Vyorek zasílá se za 20 kr.
Adresa: Patent Gustav Toušil, Praha-Žiškov,

Horčbovatřídai II a



Akciový kapitál K 2,000.000-—.Besorvní
a pojist. fondy ca. K 500.000-—.

-A Založenoroku 1868.
ky s 30ti denní —

POKUKOKOKOOUKOKUK

přijímá vklady a zůrokuje tyto8%
ode dne vložení do dne vybrání,

Za dobu od. ledna
do 80. června 1905

tedy za posledních
6 měsíců obnáší

čistý zisk K 416036.

JAN KALIS,
hodinář a zlatníkv Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechovýchskříních,

řetízky a stříbrné skvosty, Joklfetízky, prsteny,náramky,jel
aj v nejmodernějším ení

8 úplnouzárukou/

ŘEZ Solidní obsluha při mírmých
2. cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin

na požádánízašle.

bar rojení m. Zaldeno r. 1"1045

gn0000000000000003První Královéhradecké

parní a vanové

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer,

Parní lázněpro pány v pondělí, ve

čtvrteka v 80ob přro dámy v pátekcelý
Na přání P. T. obecenstva jjsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 8 hodin odpol.
SHP>Lázněvanové denně.i

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr Hlávka,
majitel lázní.

————
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- icizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťenského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemnélátky na taláry.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGB XCB XG6I XCBDXCBI X

Velectěnému obecenstva Hradce Králové a
okolí pokládám si za čest oznámiti, že zařídil jsem

závod

cukrářský||
v Hradci Král., PalackéhotřídaČ. 80,

Bude mojí jedinou snahou, abych jak dobrým,
chutně upraveným, vědy čerstvým zbožím, 'ak i
svědomitou obsluhou vzácnou přízeň velect. obe
censtva si získal, prosím tudíž, aby tento můj
podnik bojně byl podporován.

Upozorňuji zvláště na vlastní výrobu jem
ného a čajového počiva, zmrzliny a svatebních
výprav, všeho druhu jemných (divadelních) ben
bonů, zavařenín, kompotů a různých druhů cu
krářského zboží v obor ten spadajícího. Weljem

šídruhyčokoládyvždy maskladě.Prodej

nemnoho Vplnéúctě
Josef Červený,

cukrář.

ZRODGRGX BRODGEXBOKOO G8XG6DXGDI]6DXGSBX ON
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PENSIONÁT
císaře Františka Josefa I

v Hradci Králové,
řízený kongregací Školských Sester

„de Notre Dame“,

pro nábožensko-mravní a vlaste
neckou výchovu dívek.

V pensionátě jest pokračovací literní i Šicí

V budební škole vyučuje se bře na piano
a harmonium, na bousle a citeru jakož i zpěvu,
nauce o harmonii a dějinám hudby. Dle přání po
skytuje se ve škole této celá příprava vevšecboborech ku státním zkouškám.

Také vyučuje se v ústavě jazyku německému,
francouzskému i aoglickému. (Chovanky mohou
také navštěvovati školu obecnou, měšťenskoa A
městskou obchodní školu.)

Mimo to připravují se kandidátky ku zkouž

se podrobit. — Kurs ku vzdělání pěstounek
otevře se jen tehdá, když přihlásí se určitý počet
žákyň; proto je žádoucno, aby přibláškya dotazy
dály se již béhem prázdnin.

Ústav položen jest za městem uprostřed
veliké zahrady a vyhovuje veškerým pošadavkům
zdravotním.

Měsíční poplatek za stravu, byt a veškeré
ošetření obnáší 36 torun. -.

Přiblášky a dotazy přijímá a programy zasílá
Správa penslonátu

v Hradci Králové.

MN Veškeré kdekoli vydané neb oznámené :KNIHY
hudebniny
a časopisy

SRB“českéi jinojazyčné"i
mé sále na skjadě a může okaměltě

dodati

n pntr Eaatlověknkkupestrí 4 antikvariát

CSEMS
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av.
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©) Anlikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařisování kniho
ven. — Ve ý výběr dopisnic umě
leckých, místních a s bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
livýchi celýchknihoven.— Výměna
kmh. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamykníh a první sošíty vycháze
ji ch dělnaukásku

IRP“ Denníprodej novin. "B
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Reforma církevní v Ilalii,

(14) Jinověrci a: protivníci církve kato
lické vůbec vyčítají jí, že nepřeje pokroku
lidstva, aby mohla snáze ovládati neuvědomělý
lid, že se vybýbá všem reformám i ve vlastním
táboře, Ipíc houževnatě na svém zkostnatělém
organismu a jak se všecky ty fráze jmenují.
Tito lidé ovšem nikdy nepochopí, že by kato
lická církev přestala býti církví Kristovou,
kdyby přestala býti apoštolskou, t. j. kdyby
ztratila ten pevný základ, na učmž založena
byla a přizpůsobila se i v základní své orga
pisaci duchu času. Jako instituce časová a
viditelná, t. j. pro lidi založená a ne pro duchy,
má své sociální potřeby a své společenské po
stavení, jež si mosí bájiti, jež však může dle
časových potřeb upraviti; jest-lí to nejde při
jejím světovém prostranství tak rychle, jak
by si toho ten neb onen přál, jest li církev
dříve uvažuje a zkouší, než jedná, nebude se
tomu nikdo diviti, kdo sám se přesvědčil, jak
mnohá, jako pokrok vyhlašované novota ob
jevila se býti neužitečnou, ba škodnou. Není
vědy vše dobré, co je nové.

Zvlášť za nynějšího papeže troufají si
muži, kteří to zajisté upřímně s církví myslí
a proto rádi by reformy viděli ve věcech,
v nichž ony jsoa přípostny a možny, náhledy
své otevřeně vysloviti, což je důkazem, jakého
smýšlení je papež Pius X. Německé listy píší
mocho o t. zv. reformním katolicisrou, v Římě
samém pak vyšly z téže příčiny nedávno dc
konce tři brožury za sebou, z njchž zvlášť
zajímavou je „libro verde“, nazvaná tak od
zelené obálky, v níž vyšla a pocházející z péra
-prý vysokého preláta. Jak ani v Italii jinak
býti nemůže, našli se ibned, kdo knížku chtěli
dáti na index (seznam knih zakázaných), papež
však tomu nedovolil, naopak připastil o vě
cech těch volnou výměna nábledů; ba jsou,
kdo tvrdí, že brožura vyšla z popadu av. otce.
Obsahuje názory vesmés zdravé — až na ná
vrh přeložení římské kurie do Jerosaléma —
a bylo by si přáti, aby ji někdo přeložil do
češtiny.

Kapitola 1. jedná o reformách 8 ohledem
"na klerus vůbec, 2. o retormách seminářů, 3.
o řádech, 4. o kanon. právu, 6. o kongregacích,
6. o sboru kardinálů, 7. o prelaturách, 8. mon
signorátech, 9. biskupech, 10. nontiatarách.

FEUILLETON.
Kvildova sázka.

Dobytčí trh v Kašicích se končil. Volkaři,
koňaři, dohazovači a rolníci naplňovali prostranou
zájezdní hospodu Lapákovu stále hustěji. Pily se

htkupy, fukalo se na přátelství a jiní pili na zlost.
— Teď dvéře silně bouchbly. Do učazené nalévárny
vstupoval pomalý, zavalitý muž s tváří zarudlou

"s tuřím krkem; pod oholenou bradou měl tučný
lelok. Jediné načervenalé oko mu blýskalo vítěz
ným úsměvem, sebevědomě. Tři řetězy houpaly
se mu na kabátě.

»A Kvilda, Kvilda [< voláno s několika stran.
„sPojdď, sedni si mezi nás, šelmo stará,« volal do
bazovač Bárta. »To's měl dnes kšefty, viď, te
škáři! Mohl bys dát něco k lepšímu.«

Volkař Kvilda místo odpovědi boukl na ho
spodského chraplavým hlasem: »Talíř polévky a
půlku husy! Ať to je tady bned!«

e[ dej si, celou, nic se nestyd, vždyť tě
známe všichni,« pošťuchoval dovádivě Bárta.

»Dej pokoj, hovorko,« usmívavě odbýval
mluvku Kvilda a sedal si.

Ale Bárta pokoje nedal a rýpal dél: »+Před
námi, Francku, nemusíš dělat upejpavou slečinku.
Jo, milí sousedi; on si Kvilda doma sedne, obíré
busu, až je v něm celá a potom: »Snědl jsem
ptáka, snědl jsem ptáka.« No, řekni sám upřímně,
zdali takového ptáčka v půlhodině nespořádáš.«

+To by bylo zle, abych nespořádal busule
přisvědčoval zavalitý volkař bez dlouhých roz

Klerus italský zvykl prý si připisovati všecky
nebody církve zednářům, aniž by se tázal, jak
dalece on má na nich vina sám. V příčině re
vise kanon. práva píše: „Nový kodex kano
nického práva je nutným 4 potřebou dávno
cítěnou. Mnohý vamítne, že máme již dost
zákonů a předpisů, ano máme jich více než
dost, tolik, že si navzájem odporují a že se
v nich ani kanonistu nevyzná. Jen tak dá a>
vysvětliti, proč máme tolik nepořádků v ně
kterých věcech; náš „corpus jaris“ je pravá
archeologie.“ Obzvlášťostře kritisaje spisovatel
systém udělování kardinálských porparů takto:
„Systém spojování kardinálskýca | hodností
8 jistými úřady působí, že se mnozí za úřady
těmi ženou a ničeho nešetří. Tato houba by
přestala, kdyby se k parpuru mohl dostati
kněz odevšad, předpokládaje ovšem přiměřené
záslohy. Či nezaslahoval by purpor spíše kněz,
který mnobo studoval, učené spisy vydal, než
prelát, jehož celé stadium záleželo v tom, že
studoval na to, aby postoupil?! To se rozamí,
že preláti a monsignoři, jichž je zvlášť v rc
mánských zemích nad počet, dostávají teprv
co proto a nelze se diviti, když se uváží, do
jakých rakou ae hodnost ta někdy dostane. I ta
platí přísloví, že méně bylo by více.

K otázce římské praví se v brožaře cel
kem toto: Papež Lev XIII. byl tvrdošíjným
bajitelem samostatného území papežů a v tom
jej podporoval Megr. Farabalini; potom však
nabyl na něho více vlivu P, Tosti, který na
psal spis, čelící k smíření se 8 italskou vládou.
Pak přišla opět protipára — ovšem následkem
politických poměrů v zemi — a mosty ku
Guirinálu byly strhány na dobro. Co 8e mů
státi nyní? Jiné otázky zajímají dnes život
církevní nejen v Ktalii, ale v církvi vůbec,
tak že otázka římská musí ustoupiti. Nejlepší
její rozluštění does je vyčkati, jaké meziná
rodní poměry se vytvoří, neboť otázka ta za
jímá nejen Italiany, ale všecky národy katc
lické, jimž nemůže býti lhostejno, v jakém
poměru žije papež s italskou vládou, poněvadž

koucertu více nebo méně vyniká. Až tyto me
zinárodní poměry svým časem nabudou formy
trvalé a klidnější, bude otázka římská roz
luštěna tak, že to snad překvapí. „Dnes máme“,
píše pisatel brožury, „na obzora volby a to
nastává otázka: smí-li, neb může-li církevní
moc stanoviti hranice politické činnosti kato

vbys věděl mrzáku! Rádi byste jedli žebráci, jen
kdybyste na to mělile A plácaje se širokou dlaní
do vesty, pronášel zvýšeným hlasem: »Já si pe
níze vydělám a mohu si je utratit jak chci.«

»Inu, šikovnost žádné čáry, pravda«, vpletl
se do rozhovoru volkař Berný; »každý neumí
dělat z patnáctileté krávy čtyrletou jako tyl A
teky jsem nedovedl prodat židovi jednookou krávu
za dvouokou jako ty. Ty's tenkrát uměl opravdu
šikovné držet krávu za roh, že žid na druhé oko
té krávy neviděl. Máš jen jedno oko, kamaráde,
ale vidíš dobře, moc dobře, líp než žid oběma
očima.c«

»No, no«, omlouval se Kvilda,« však jsem
tebdy nenapálil nějakého chalupníka; a ostatně
lepší dobrá dojnice s jedním okem, než špatná
s dvěma očima.«

*[ nezamlouvej, nezamlouvej, jsi přece jenom
vždycky duše taškářská, všemi mastmi mazaná,«
pomáhal výmluvnosti Berného strejc Hubský.«

»Rádi byste napalovali«=, odpovídal Kvilda
pomalu, »kdybyste měli tuhle, jako já.« Při tom
se tukl palcem do čela. +Ostatně, sousede, ta
jednooká kráva neudělala bankrot, rozumíte? A
já taky ještě ne.« Teď Hubský ztichl, jako by do
něho střelil. Ale hned přejal slovo Berný; navá
zal rozhovor na rozprávku o apetitu Kvildově,
aby si shromáždění handlíři nezačali vyčítat po
pořádku, kdo je v obchodě obratnější. Látky by
bývslo příliš mnoho, Berný měl také několik
vroubků — a tek by možná vznikla ze zábavy
hlučná hádka. »Ale žaludek máš roztažitelný jako
harmoniku, to zepříti, Kvildo, nemůžeš, Vy nevíte,
sousedi, co se tady v Kašicích minulý týden při

Inserty se počítají levně. ,
Obnovavychásšív pátek v poledne. | Ročník XI.

líků. Nechť se dá katolickým voličům plná
svoboda, stanoviti si politický program, aby
nepřišli do rozporů ve své vlastnosti jako ob
čané a jako katolíci.“

Že brožura vyvolala polemiku, dá se my
sliti; jest také v serchované míře i pro nás
mimoitalské katolíky zajím vou; poněvadž 86
pisateli dává v moohém za pravdu, je to nej
lepším důkazem, že v Římě a ve Vatikáně
samém reforem je opravdu třeba a že k nim
co nevidět dojde. Sv. Otci pak náleží hlavní
zásluha, že to k volné diskussi na tomto poli
došlo. Ten konservatismas nazýváme pravým
aupockrokovým, má-li smysl pro pokrok a ča
sový vývoj; církev jako instituce časová po
třebnje oprav ve směra pokrokovém jako každý
jiný ústav. Sv. Otci přejeme, aby měl v tom
ohledu šťastnou raku.

Sdružení katolických zemědělců.

(3) Dovodili jsme, že proti smělým švindlé
řům, proti zúmyslnému oblapování českého
národa katolictvo k organisované sebeobraně
povstati musí; řekli jsme, že musí spoléhati
výhradně na sebe. Nerozhodne-li se k sebec
braně samo, pak ať se nediví, nezastanou-li se
jebo přesvědčení jiní. Pokřikuje se na nás,
že jsme zpátečníky, že modernímu světu nero
zumíme. Jestliže se však zcela poctivě chceme
hájiti moderním způsobem, organisací, již se
ozývá protest; taková sebeochrana prý kato
líku nepříslaší. Máme stále choditi k našim
odpůrcům pro milostivé poučení, co jest nám
činiti? Máme ve vlastní domácnosti se smek
nutým kloboukem škemrati o pomoculidí,
kteří sice nás netopí, ale skatky svými oijak
nedokazojí, že by k víře katolické přilouli?

Jak se chceme hájiti bez řádné organi
suce? Jestliže se zaplavují i vesnice prolha
nými protikatolickými letáky, jest nutnou po
třebou, aby náš lid čet) větší počet brožur
obranných. Každý jednotlivec ©nemá tolik
peněz, aby si sám vzdělávací četbu katolickou
mohl opatřiti. Je-li však v obci spolek, ta
jednotlivec za nepatrný spolkový poplatek má
vzdělávací četby dost. Jedna brožura koluje
po členech spolku celého, drah druha upozor
ňuje na zajímavé články. Jakým způsobem
(S

hodilo. Jdu k uzenáři Sejčkovi a chci si kourit
dva buřty. Odbvl mne: Nemám teď nic; právě
mi d šly. K večeru si zašel pro buřty kmotr
Borský. Sejček mu povídá, aby si šel jinam, že
teď nic prodat nemůže. To jste pěkný lenoch, hu
buje Borský. Tolik lidí k vám chodí a vy se o
nic nepostaráte, jen si hovíte a zkrámu vyhánite,
A uzenář na něho: Copak si myslíte, že mám
čtyry ruce? Byl tady ráno strejc Kvilda a to víte,
co spotřebuje. Kdyby sem chodil každý den,
musil bych si přijednat chasníka. — Teď už se
Borskému v hlavé rozbřesklo; Kvilda vyjedl Sej
čkovi krám. Kdepak se měl potom Sejček buřtů
nabrat! — Poslouchej, Kvildo, kdybys se dal
pozvat na křtiny za kmotra a dal dva zlaté do
vínku, to by tatík dítěte pochodil| Snědl bys mu
v chalupě za sedm jednušek!«

Kvilda se jen řehtal; kdykoli si někdo do
bíral jeho apetit, nehněval se ani za mák. Ještě
byl rád, když se o tom hodně mluvilo; myslil si,
že se aspoň každý dozví, jak si může popřát. Ta
ková duše, která od rána do večera zachází vý
hradně s hovádky, bned tak se nerozčilí drsnějším
šprýmem. A kmotři využívali trpělivosti Kvildovy
do vůle. Po Berném smočil si hned Bárta znovu.
"To já vím oKvildovi ještě jiné věci. Přišel jednou
domů a bručel, kde je stará; zlobil se, že už není
večeře na stole. A tak vzal z vařenky půl boch
níku chleba, začal krájet, a než se jeho Barča
vrátila, už udělal z půl bochníku mrzáčka, že to
nestačilo k večeři ani jeho dvěma dětem. Tobě,
Kvildo, takhle dát na vychování berana| Za dva
dny by z něho zbyly sotva růžky a kopejtka. Ty
bys mohl dělat po velkých městech se svým ape
titem hotové koncertyl«



dokáže se na venek, že ještě širé magey rol
Dictva upřímně Jnou k náboženství svých otců?
Nevystoupí-li se hromadně, tedy organisovaně,
proti smělým odpůrcům, ztropí si nepřátelé
z jednotlivých projevů jen smích. Pevná or
ganisace pomohla odpůrcům k tomu, že se do
rukou jejich dostalo vedení různých podpůr
ných spolků, na něž i upřímný katolík platiti
musí. Že pak naši odpůrci z jmění spolků ta
kových podporují hlavně cíle své vlastní i na
úkor kstolictva, o tom svědčí přece mnoho
křiklavých dokladů. Nemusí se tedy nikdo
diviti, jestliže uvědomělé katolíky takové po
draží mrzí; má-li katolík býti považován
v takovém spolku za nájemníka z milosti
trpěného, dokáže organisovanou Bvépomocí, že
finančně obstojí i bez vedení svých nepřátel.
Na př. všeodborové adražení katolického děl
nictva jest teprve v počátcích, ale s podpo
rami členů to jde líp než u sociální demo
kracie.

Zdaž jediná kazatelna dovede účinně roz
ptylovati tmy, do nichž uvádějí náš lid 80
cialistické letáky a protikatolické schůze?
Není to možné, i kdyby se kázalo v osadě
proti tisku nepřátelskému každý den. A pak
přicházejí věřící do kostela proto, aby zde
slyšeli výhradně o Bohu, aby 8e potěšili, oklid
nili a k zbožnosti povzbudili. Kazatelna není
universitní kathedrov. K odrážení nespravedli
vých nájezdů nutno přibrati prostředky mo
derní, orgacisaci. Jen jděte na schůzi sociali
stickou v místě, kde není katolické organisace,
kde katolíci svých brožar nečtou a k sebe
obraně před schůzí se nevzchopili. Taková
schůze nejlip nás poučí, cv- všecko potřebí.
Má-li kuěz odvabu do schůze přijíti bez orga
nisovaného Šika, pokřikoje se na něho: „Proč
nejdete mezi dělný lid? — Proč se utíkáte
s celou svojí vědou na kazatelnu? To so vám
to hezky mluví, protože vás nikdo opravovat
nesmí.“ A ti taky-katolíci, kterým nedávno
kněz dobrodiní prokazoval u kteří třebas na
ulici před ním i poameknou, volají hlučně:
„Výborně !l“ Starci nad hrobem se třesoncí,
kteří před rokem do kostela chodili, svítí ne
návistně zrakem a pronášejí proti církvi po
známky, až vlasy vstávají. Vzadu se krčí pět
šest zbožných katolíků, ktoří se neodváží ani
slovem zastati se svého kněze, ač dobře znají
jeho upřímnost a dobrotu. Teprve za dveřmi
si pohubují na ty nevěrce. A po schůzi člověk,
který sotva psáti dovede, chlubí se v hospodě:
„To jsem tomu páterovi zatopil; já jsem wu
pověděl, kde je pravá vzdělanost a pokrok.*
Za to v místě, kde je eilnákatolická. organí
sace, mluví i socialista tak opatrně a přátelsky,
jako by chtěl s katolíky i srdce rozdělit. Při
tom ovšem lze mužně poukázati na socialistický
tisk a poačiti, koma takový „beránek“ vlastné
slouží. A poznají-li socialisté, že za katolickým
řečníkem ve schůzi stojí organisovaná četa,
neodváží se tak snadno jej překřičeti. Jen tak
jít na veřejnou schůzi a poznáme hned, jak
neorganisovaní katolíci v případě násilných
převratů by si počínali.

A měli bychom i to rolnictvo nechat na
pospas socialistické záplavě? Někdo poukazoje
na to, že leckdy katolický spolek spíše dobron
věc poškodil, než aby jí prospěl. Na to odpo
vídáme, že každý spolek, každé sdružení jest
zbytečné, které nejedná podle dobrých stanov

S
Kvilda zařehtal se znovu, »Tof je toho! —

Pól bochníka chleba! Člověk vyloupne třídku a
— nemá pomalu nic. Kdybych tolik pil jako ty,
Bárto, možná že by mi už tolik jídlo nechutnato,
víme! Ale že nejsem taková houba jako ty, mám
žaludek v pořádku. Mohli bychom chodit po těch
velkých městech spolu! Ty bys se presentoval
s půllitrem a já zase s mísou. Ale já bych dovedl
ještě něco jinšího, o čem sotva víš.«

»Hm, a co by to bylo?«< ©
3Coť Polknu celou homolku bez kousání.<
»Í neprašl«
»Bodejť bych nepolkl. Vsaďme se a uvidíme,

dokáže-li to někdo po mně.«
Nechť se laskavý čtenář nediví příliš ani

těm volkařským hovorům ani Kvildově sázce,
Tací venkovští handlíři nescházejí se v hospodě
k vůli rozhovoru o Dantovi nebo Šekspírovi, Jejich
duch nepluje v čerovných sférách Zeyerových
románů, Verlainovým Lasním by ani za mák ne

rozuměli; a kdybv je někdo chtěl přinutiti, aby
dobře prostudovali Goethova filosofického »Fuusta«,
řekh by, že raději budou dva měsíce lámat skálu.
Zpotili byse. při tum víc než kdyby honili za
toulané hříbě, Ze sázka Kvildova působila na spo
lečnost velikým dojmem, možno si lehce předsta
viti, >Teda se vsázím«, smál se Bárta;« kdo pro
hraje, zaplatí jednou kolem po půllitru piva.«

- aPlatí“, zachraptěl otylý Kvilda; „a teď si
běž k Lapákovi, ať mi sem přinese nějakou ho
molku$ šel právě do kuchyně,«

Bárta se škodolibě ušklíbl; byl to starý šibal.
Objednávku hospodskému pošeptal; a šeptal nějak
dlouho, jako by objednával čtyry kupouny. Ho
spodský se zasmál: »No, tohle bude legbace; jen
buďte bez starosti.c Hospodský, který byl stejný

a Kde převládají osobní zájmy nad prospěchemcelku. ;
Jest však rozamno k vůli chybojícím jed

notlivoům zavrhovati dobrou věc sama? Má
se na př. bojovat proti stuvu duchovenskéma
vůbec, že někteří kněží pochybili? Má Rasko
zrašiti důstojnický stav proto, že jistý počet
důstojníků ve válce svojí pohodlností a nepo
slušnosti zavinil roské porážky? Vzorný kato
lický spolek, který postupaje ideálně a který
při sebeobraně nikomu neubližuje, nemůže
nikdy církvi škoditi a rozhodně podporaje ší
ření pravé zbožnosti.

Popatřme za hranice do Německa. Co
všecko pevná katolická organisace správným
postupem již vykonala! Maří tyto spolky čas
malichernými hádkami, nepoctivoa rozpínavostí
a světáctvím ducba církve odporným? Tisíce a
tisíce lidí radují se v Německo, že jim poskyt
nuta katolickým svazem finanční podpora; celé
zástopy uchráněny před zhooboou nevěrou. Málo
který katolík v Evropě vyniká tak vroucí, u
přímnou a uvědomělou zbožností jako organiso
vaný katolík německý. Co by z německého kato
lictva nyní zbylo, kdyby se bylo spoléhalo na
snášelivostliberálůa protestantů a kdyby se bylo
oddalo sladké dřímotě? Příkladem odstrašu
jícím jest Francie. Zde olupojí ae o lidská
práva obrovské massy neorgauisovaných kato
líků hrstkou organisovaných zednářů. Důvěři
vost francouzským katolíkům zle se vymetila.
Proto pracujme, pokud jest čae. Katolický
rolníku, vzmuž se, neváhej otevřeně pronésti
své mínění o proudech podvratných! Organisoj
se a hleď de v katolické organisaci vzdelávati.
Povzbaď svým příkladem soudruhy podřimující!
A v organisaci postapuj v před bez bázně.
Budeš-li hájiti srdnatě svoje práva, nemusíš
tím nikoma obližovati. Považ, že v celém svém
životě musíš býti katolíkem celým! Proto po
třebí, abys vstoupil do spolku upřímně kato
lického. Co dobrého v jiných stranách nalozfieš,
přijmi za své, ale neuč se od stran odporných
nepoctivosti a násilnosti! Vyhýbej se zbytečným
bojům s agrárním sdružením, ale ovidíš-li, že
se dějí se strany té proti tobě savržení hodné
útoky, postav se směle i v tomto případě na
obrana! Poznej svoji sílu, která jest dosud ve
liká, využitkuj jí a po pilné práci uvidíš, že
máš budoucnost daleko lépe zabezpečenou naž
strany jiné, byť by vo svém okolí sebe více
hlaku nadělaly!

Volné listy.
(Na místě celé university jedna fakulta. — Proč

dr. Fgel opustil říšskouradu.)

(8) 8 uzavřením brány sněmovní potuchl
bez toho chabý zájem na věcech politických.

feráty jeduání sněmovního jen hltali, n4 nej
výš přečetli si nedbale, co nového na bojišti
mandžarském a nyní v politických prázdninách
novinových rozkladů politických si ani ne
všimnou. Přispívá k tomu vědomí, že s veli
kými politickými cíli, v něž vloženo bylo tolik

Jindřich Clam-Martinic v osmdesátých letech
ve sněmovní jedné řeči o politice státoprávní

šeimu jako Bárta, nemohl řádněvysloviti hlásky
»ra a ře, Když chtěl někdy přece ty dvě blásky
ze svého hrdla vynutiti, zachrastělo mu v ústech
jen asi tak, jako když chrastí řetízek pří nataho
vání starých hodin, Proto obyčejné nabražoval la
ciným a pohodlným >h«. Za chvíli se vykulil
z kuchyně s talířem v ruce: »Víte, Kvildo, měkčí
bomolky' už všecky došly; tedy phináším jen
tvbdí.<

»I to nic nedělá,« ozval se Kvilda rytířsky,
jen s nimi sem.c

Ale když měl talíř před sebou, prodloužil
obličej. Nějak se mu do žongléřství nechtělo. He

kost a na okraji rozprýskané, ostré jako struhadlo,
Panečku, takovou bomolku polknout bez kousání
— to by 'sotva dokázal pařížský žonglér ve Va
rieté, Ostatně i rozkousání takové tvarobové zka
meněliny' by bylo velkým uméním. Když Kvilda
v rozpacích se zádíval na nepříjemné nadělení,
pobídi Bárta: >A jen do tobol Máš li žaludek
tolik prostorný, snad tvůj krk jest taky o něco
širší než u jiných lidí.«

»Lebko se to hekne«, šklíbil- se hospodský;
»ale kdo bysi chtél takovou bomolkourozhížnoat
kbk? Já vezmu pilník a trochu jednu obbousím;
chcete?« 2

>Ne — ne — ně«, odmítal prudce Bárta;
»Kvilda si nevymínil, jakou homolku chce'polknout,
Ať se teda do toho dá anebo ať se poddá. Pod
dáváš sele

Hromový smíchozval se znovu. To podráž
dilo hrdost Kvildovu na nejvyšší stupeň. Bouchl
na stůl pěstí a houkl si: »Uvidíte, tlampači, že
se nebojím; nepoddávám se.« Teď zas vyjevili
překvapeně zraky spolubodovníci Kvildovi. Volkař

řekl, že fandamentální články byla vlua, ktorá
mínola, snesl se na něho příval výčitek a vla
steneckého hromobití. Když dnes někdo pravdu
tu opakuje, nikoho již nerozčilí a výrok jeho
mizí jako docela všední ve spoustě obýčejných
projevů jiných.

Všeobecnou lhostejnost politickou také
podporuje vědomí, že i sliby vládní, v posled
ním zasedání v příčině university a práv ja
zykových dané, jsou ceny velmi pochybné a še
nemáme moci, ubychom si jejich uskutečnění
vynatili. Nejistota poměrů skličoje vládu a
myslící poslance, neboť jest zřejmo, že v říši
naší vyvstávají síly, jež přerůstají vůli těch
činitelů, kteří prohlédají k celistvosti a jed
notě rakousko-uherského mocnářství. Mezi
málo těšícími předpovědmi vyskytlo se táž
proroctví, že na podzim říšská rada bude roz
půštěna. Vláda, mladočeští a agrární poslanci
začínají 8 možností tou počítati. Chmary ba
doucího podzimu shromažďají se na základě
pravděpodobnosti, že Gautech vzpomenutých
slibů nebude moci úpluě aplniti a že tudíž
mladočeší budou naceni sáhnoati k obstrakci.
Domnívát se ministerský předseda, že novými
volbami Se sněmovní poměry zjednoduší a
mimo to počítá na ochablost mnobých dele
gátů, kterouf jeho úvahu živí české zprávy
o budoucích poslaneckých resignacích. Herold
a Grégr již se vyslovili © není tajemstvím, že
po přikladu jejich sto chutí mají vypřáhnooti
1 jiní. Stálé nezdary, veliká zodpovědnost a
obtížné vůdcovské povinnosti vynutily i loni
dru Pacákovi v Chotěboři slova, že by podě
koval svým voličům, kdyby bo již ani nevolili.
Herold rozhodnutí své, nepřijati mandát, odů
vodnil neslučitelností zemského výborství s fank
cí říšského poslance a samo seboa se rozamí,
že jest to jen zastírání, protože o této neslu
čitelnosti věděl již dávno před tím. Všechny
tyto a podobné zjevy povídají jen, že v řadách
poslaneckých plíží ee obavy před dalšími ne
sdary a proto lidé, kteří nechtějí setrvati až
do konce a padnooti čestně, zabazojí flioto a
uchylají se v zátiší domácího krbu.

Tím páchán dvojí hřích: utíká se z bo
jující fronty a nepovidá se širšímu obecenstvu
pravda, která ovšem zní docela jinak, nežli
boořlivé poslanecké řeči a výhrůžné články
novinářské. Schází vůdčím poslancům stále
odvaha k plnému apřímnéma elova pravdy,
jež by přinesla jisté vystřízlivění v mysli vo
ličstva, jež svým nazíráním vzdáleno jsouc
skutečných poměrů, potácí se v mlhách poli
tické romantiky. Zatajováním pravdy po léta
připravována půdu pro strany radikální, které
většinu mladší inteligence v-sebe již pojaly.
Ovšem mýlí se i radikalismos, ujišťující, že
obstrukce musí býti konečně koranována vý
sledkem. Odtad si vysvětlíme, že tak snadao
se ujímá odsudek, že mladočeši se nechali na
páliti a že se stali slabošskými oportunisty.

vaha o politické nutnosti, která uvedla mla
dočechy na zatracované draubdy dráby staro
české, dostaví se a musí se dostaviti i u ra
dikálních dědiců jejich mandátů, jenže čas,
v jehož průběhu zkušeností těch bude nabsto,
s mochými ztrátami nenahraditelně uplyne. Že
radikalism při budoucích volbách vzroste, jest
jisto, neboť náš lid při zanedbané výchově po
litické jest přístupnější více mluvě ráznější
než úvaze O tom, čeho za daných poměrů do———————
vzal bomolku, strčil do úst, zahobloval obryzkem,
ale marně, — Nový smích. Kvilda polkl podruhé,
tentokrát důrazněji a — s větším účinkem. Ale
mrška homolka posunula se dojícnu jen tak na
polovic; dál se jí nechtělo. Volkař začal modrat,
»Vbazte mu tu homolku dál, vždyť vidíte, že sama
nechce dolů jít,« zašprýmoval Lapák, ač druzí už
hrůzou trnuli. Ale hospodský — sotva vypustil
poslední slovo z úst — zmáčkl Kvildu dvěma
prsty u hrdla tak obratně, že homolka pružněvy
letěla ven jako šipka s tětivy. Teď si volkař z hlu
boka vydechl: »Už jsem myslel, že bude po mně.«
»Prohrál's, probrál's,« vřískel vítězné Bárta za ve

na řád Kvildův«. A volkař dodal: »Třikrát kolem,
abyste věděli, že mám peníze. Je to brynda! Celé
husy se nebojím a homolky bych sebyl najedl
do smrti dost. Ty jsi, Bárto, taškář; tohle jsi sám

molky.«
0 buď rád, že ti aspoň hospodský pomohl.Bezněhobys....© 320

»Však on šelmaví, že "by od jiného hned
tolik za jídlo neutržil jsko ode mne. Pómohl-mi
jen k vůlivlástnímu- kšeftu.Jste“oba stejnítaš
káři.e—— — M ©

A kmotři pili s gustem dlóubo na radost,
že ta sázka tak dobře skončila. Bylo -jiš véhku
hodné tma, když je Lapák propouštěl z pohostinné
fizby s obvyklým «dobhou hoce -———-
„— Kvilda jedl i následující dny s veliko chutí,

všecko, ale homolku mu nesméla ani žena doma
předložit.

Proti bomolkám cítil odpor až do smrti už
proto, že si ho známí stále s homolkovou sázkou



síci lse a čeho nikoli. Nových politických my
šlenek a hesel ve volby radikalism také oepři
nese. Ačkoli se mluví při volbách o společném
postupu všech utran, přece pravděpodobně lze
předpovídati, že pro strannické a agitační sře
tele skutečné prospěchy národa bodon odsta
veny a volby ovládne politika výbradně man
dátová. ©

— Poštavení mladočechů bude můdho osla
beno úmyslem Gautschovým, o němž zvěděl
pisatel těchto. řádků z pramene velmi bodoo
věrného. Ministerský předseda oznámil v mi
nulých dnech čelnému českéma poslanci, že
vláda jest odhodlána zříditi za pět roků práv
nickou fakultu na Moravě. Tedy na místě celé
university jen>m jedou fakulta. Při neustálých
tabačkách a vládou a Němci tento úmysl vládní
nikoho nepřekvapí, neboť my Čechovév politice
úvykáme takovému duševnímu stavv, že nás
toto málo ani již překvapiti nemůže. Spíše
bychom byli překvapení, kdyby vládu prohlá
sila, že k vybadování české university v nej
bližší době rázně přistoupí. Tedy, jak již bylo
řečeno, toto málo, nestane-li se z něho dalším
vyjednáváním více, poskytne posily při bu
doncích volbách radikálům, protože bude ví
taným předmětem strannichého vykořisťování.
Zvítězí-li však směr radikální, budou posleduf
věci horší prvých a ozřejmí, že český národ
za čtyřicet roků ničemu 8e nenaučil. Když bo
jojeme o své cíle po čtyřicet let, když boju
jeme různými prostředky a různými obraty
taktiky, aniž co podstatného jste dosáhli, ač
národ značně pokročil, když zápasíme i pro
středky nejráznějšími, ta zkušenost nás zajisté
s.dostatek poučuje, že oevymohbou nic opěto
vané pokusy radikální a že spíše jest hledati
cestu novou. Půjde-li se za zhoršených poměrů
cestou radikální, bude to také důkazem, že
není ani inteligence dosti, která by dovedla ze
zkošenosti těžiti, ani s dostatek odhodlanosti
k vyvození důsledků, z lepšího poznání ply
noucích. Podráží-li mladší strany nohy straně
starší, že není dosti radikální, pak musí nám
podati bezpečné záruky, že splní sliby, které
projevují již obviňováním dosavadního vedení.
Česká veřejnost od radikálních stran tádati

to právo má, protože bez přesvědčujících záruk
obnovení radikalisma jest skok do tmy a pří
prava k novým sklamáním.

Mladočeští poslanci mohli by mnoho vy
pravovati, jak chybováno bylo nepromyšleným
radikalismem v jejich řadách, kdy dostavovaly
se okamžiky dalekosahajícího významu. Tak to
na příklad bylo s oním radikalismem, jeož
přinutil dra Eogla, že vzdal se předsednictví
klubu a vystoupil z říšské rady. Tehdy jed
nalo se o získání naší delegace klidné parla
mentní práci a ve vyjednávání zasáhl sám
mocnář. V rozmluvě zaročil dru Euglovi, že Češi
dostanou dva odborové ministry, jestliže odloží
zbraň obstrukční. Engel plnou vahoa svého vý

véto rozluštění, ale hrstka jeho věrných a pro
hlédavých byla přahlasována těmi, jejichž je
diná moudrost politická v té době záležela
v naprostém odporu a jediná politická práce
jevila se v podobě pradkých řečí. Hlavní od
půrce Eoglův v klabu byl poslanec Doležal,
jenž strhl na svou stranu většinu. Známé věty,
že svět by užasl, kdyby se dověděl, jakou
trochoa moudrosti jest řízen, možno užitii
v tomto politickém případě. Dnes bychom rádi
měli své ministry, ale nemůžeme jich dostati,
když jsme jimi moh:i zasáhnouti ve správa
státní, nafoukaně jsme je odmítli. Tak se nám
vyplácí radikalism! Náš radikalism, jako každý
jiný, má za základ několik hesel, na nichž bez
hlavě ulpívá, nestaraje se nic o to, aby v prů
běhu doby nastrádanou zkušenost přezkoumal
a volil nová východiště.

Jak již podotčeno, radikulism pozvedne
opětně hlava při budoucích volbách a nic ge
neděje, co by jej mohlo zmírnit. Poslanci,
které vyzval předseda Pacák k četným schůzím,
oddali se klidu a rozjeli se po světě do lázní
a výletních míst. A přece jest naděje na roz
umný výsledek voleb jen tehdy, jestliže poroz
umění skutečné situaci najde oblas v lidu. Na
žornalistiku není možno spoléhat, neboť po
většině kritisuje 4 snaží se rozdmýchat plamen
nespokojenosti. Pro poslance jest tedy nutno
navázat přímé styky 8 voličstvem a působiti
nejmocnějším prostředkem — živým slovem.

Ubrana.
(3)Rozšiřovatolům Lšípogiova pam

fletu Odůvodnili jsme jasně pravdu, že spisek
„Pogia, očitého svědka upálení Husova“, jest
podvodným pamfletem, a že ten spisek jest
Sepsán od člověka, který Husa nikdy neviděl
a který životopis Husův ani neprostudoval,
Sepsal tento spisek novověký protestant, který
Husapřebarvilna protestantskoa notně církvi
vyčipil. Užil osoby Husovy za prostředek
k zvýšení cti a slávy — protestantismu. Dr.
Kalousek píše o tom neobratném pamfleto: „Kdo

se sná v dějinách doby Husovy, pozná hned
prvním zběžným pohledem, že ty listy („Po
giovy“) nemohou býti psány od žádného oči
tého svědka. Že při tolikerých pokrocích, jež
v posledních 60 letech učinila známost doby
Husovy, ten banebný pamflet mobl býti tolikrát

českým; nebof nelzesi vysvětliti ten zjev jinak,
než buď náramnou neznalosti u vydavatelův,
anebo snahou, abyctitelové Hasovi byli oba
lamaceni.“ A toto ostré odmítnatí nemotorného
padělku také dr. Kalousek odůvodnil pádnými
příklady, které nepřesvědčí jen toho, který
chce zůstati stále slepým. A takovými zúmy
sluými slepci jsou „Hlasy ze Siona“ s p. vy
davatelem Horálkem.

Pan Horálek si stýská, že jsme mu vytý
kali vydání Lžipogia „způsobem rízkým.“ Po
znamenáváme, že to vytýkání platilo vůbec
těrn, kteří vědomě spiskem Lžipogiovým
ohlupovali a dosud oblopojí. Opakujeme zcela
rozhodně ty „nízké výtky“ ; opakujeme, že ší
ření spisku Lžipogiova po kritických vývodech
Kalouskových jest balamocením národa, ohlu
pováním lidu, zámyslným zpátečnictvín: a že
jest ten podvodný spisek ničemným pamfletem.
A že šíření toho spisku dosud kvete, toho dů
kazem sdělení pana Horálka, že po něm vy
dali spisek ještě dva jiní.

Zaznamenáváme, že pan Horálek sděluje
o tom spisku: „Nevěděl jsem při vydávání
jebo, že jsou o jeho pravém původu nějaké
pochybnosti.“ Rádi Vám věříme ; takový znatel
života Husova, jakým jste Vy, ovšem nedovedl
postřehnouti, jak se ten snisek nepravdami jen
hemží. Ale po kritice Kalonskově mohl jste
nabýti správného názoru — kdybyste se byl
vůbec poučiti chtěl. Pravíte : „Kojím se nadějí,
že osvědčeným našim badatelům podaří se na
jíti rakopis spisu Pogiova, a pak bude možno
nepřesnosti a nesrovnalosti a případné odchylky
od bistorické pravdy vysvětliti, jako se to
stalo jinde“ Drahý pane, vysvětlivky by ne
pomohly nic. Aby spisek ten místo balamucení
poučoval, bylo by potřebí dvě třetiny prostě
Škrtnouti. A byl-li přece nějaký původní spis
„Pogia, očitého svědka“, co říci protestantskému
vydavateli, který si tolik lží k němu nemotorně
přibásnil? Kdyby podobný pamflet šířilo české
katolictvo na potopa církve protestantské,
zazněla by válečná polnice ve všech listech
evangelických a pokrokářských. Tu byste se
dal od dra. Kalouska poučiti hned. Ale přiznati
se utevřeně k chybě vlastní — to už jest méně
vděčnou věcí. !

Opakujeme: proč jste si, pánové, hráli po
kritice Kalouskovětak dlouho na schovávanou?
Jestliže jste byli již r. 1902 přesvědčeni, že
odsazující kritika Kalouskova není správná a
že Lžipogius jest pravdomlavným Pogiem, proč
jste nezabájilí věcnou obranu hned? Čas, Hus
a jiné listy Vám velice příbuzné — chytře
mlčí dále. Zato však brožarka se prodává dál
a dál. Zeptejte se na to na př. evangelického
knihkupce p. Nenberta z Jilemnice.

Ku konci svého „Zaslána“ jste proti nám
chtěl vystřeliti hl.vní náboj tvrzením, že my
děláme hůř než onen „Pogias“ otěním sv. Jana
Nepomuckého. Hlásáte se zápalem: „Celá
osoba(!) vylhaného světce fest velikým histo
rickým podvodem“ Tak! Nato odpovídáme:
„Snad ani Vy tvrditi nebudete, že přísežní
svědkové — odborníci, kteří při otevření hroba
světcova byli a neporušený jazyk jeho nalezli,
chtěli zámyslně klamati. Rozhodně nespřádali
takové sámyslné bajky jako Vámi hájený Lži
pogius. Pochybení v letopočtu nedokazuje nijak,
že by „celá osoba byla podvodem.“ Kdybyste
si chtěl přečísti nejnovější kritickou úvahu Fr.
Štědrého a kdybyste se zamyslil nad nově ob
jevenou zprávou vána z Posilge, vretevníka na
Šeho světce, pak byste mluvil jinak. Ale ta
kové věci se „pravdomluvným“ evaogelíkům
nehodí; o těch budou mlčet a raději se po
staví na obranu svého miláčka Lžipogia. Ne
chtějí-li se dáti přesvědčiti Drem Kalouskem,
kdež by teprve ge chtěli poučovati z obranného
tisku katolického!

(3) Opětovná výzva k „pokrokové“
žurnalistice. Tvrdíte, pánové,stále, že chcete
šířiti pokrok, osvětu a pravdu a že chcete bo
jovsti proti tmářství. Zatím však Vaše osvě
tové snahy jeví se blavně v tupení katolicismu,
ve shánění a vymýšlení různých skandálků,
jichž by se dalo užiti za zbraň proti nám. Již
jeme vícekráte poukázali na to, že právě v tá
borech protikatolických pěstnje 8e soustavně
mrzačení českých mozků a že by bylo nejlíp
odklízeti oblupující literární smetí, které se
kopí zrovna před Vašimi zraky, ve stranách
„pokrokových.“ Ale Vám na vzdělání lidu pa
trně nezále:í; odpouštíte sebe prolbanější bro
žuře, jen když tato buší do katolictva. V ata
tisících ŠÍŤÍse mezičeský lid prolhané brožury
proti církvi katolické čelící; a mezi nimi jest
plno brožur zřejmě podvodných. Ač jsme na
bezcitné Ššvindle „pokrokových“ brožur často
poukázali, zachováváte chytré mlčení. Prodává
se horlivě dále protikatolická „řeč Strossma

yerova,“ kterou Strossmayer nikdy neproslovil,
šíří se mezi lidv tisících paličská „Řeč ge
nerála jesuitů,“ kteron žádný generál jesuitů
nepromluvil, rozšiřuje se „Zpověď papeže Ale
xandra,“ kterou od onoho papeže nikdo ne
slyšel, atd. Jednou z nejtrapnějších ostud če
ského písemnictví jest horlivě šířený pamflet
Lžipogiův, který s» prodává na potapu české
vědy dále i po odsuzující kritice universitního
professora dra Kalouska, který pojmenoval onen
protikatolický pawíflet nemotornonu podvrženi
nou a hanebným parnfletem. Proč jste wmlčeli,
když dr. Kalousek pronesl slovo rozhodné?
Vždyť přece víte, že náš lid z větších knih o
Husovi se nepoučaje, moohý na to nemá ani
času. Ten pamflet byl hlavní studnicí lidových
vědomostí o mistra Husovi. A Vy, pánové,
kteří se tváříte, jako byste o lidové vzdělání
tolik stáli a kteří odporučajete lidu zvláště
poznání Hasa, necháváte týž lid dále balamatit
podvodným protestantským patuflotem, který
lže o církvi i o Husovi. Neznáme žád
ného „pokrokového“ lista, který by byl hned
po přednášce Kalouskově své čtenáře o pro
testantském lbaní uvědomil. Teprve po delším
čase jsme četli v „Čes. Učiteli“ skromňoučkou
poznámku pod čarou. Vyjste dokázali zkrátka,
že jest vám i křiklavé oblopování lidu dobré,
jestliže to slouží k pobaně církve.

Vaše pokroková práce! Píšete o jesuitech
stále, že měli zásadu: „Účel posvěcuje pro
středky.“ Ale o tom jste byli zticha, jak do
padl odpadlík Hoensbroch, když chtěl tuto po
iluvu dokazovati. Katolický dějepisec Vavřinec
Wintera dokázal, že protestantská revoluce
nepovstala v Čechách následkem zavření pro
testantského kostela v Broumově, poněvadž
ten kostel před válkou třicetiletou vůbec za
vřen nebyl. Jistě to bylo sdělení pro každého
přítele pravdy velice zajímavé; ale Vy jste
o něm mlčeli. Děláte si posměch z naší úcty
k sv. Janu Nep., ale nové historické objevy,
jež svědčí ve prospěch náš, nikde jste neave
řejnili. Vy dokonce prolbané pamflety vychva
lajete, za to však katolické spisy místo ne
stranného kritisování ©panšálně tupíte bez
udání věcných důvodů. Odsuzojete je ibez
přečtení. Kdo to tedy vlastně má zásadu, že
účel posvěcuje prostředky?

Víte dobře, že zvláště prolhanými a pod
vodnými brožurami socialistickými — hlavně
pokud tyto čelí proti církvi — lid se pranic
nevzdělává a že jest jimi spíše veden k mosle
mínské zášti proti všemu katolickéma; víte,
že tyto brožury rozučcují svými sprostými vý

are přímo barbarský vztek proti církvi naší.aké jste přesvědčeni, že by neurvalost těchto
brožur byla ještě drsnější a smělejší, kdyby
státní paragrafy nečinily jistou závoru. Ale Vy
necháváte kalné proudy téci a mohutněti beza
slova pokárání. Spíše zřejmě nepoctivé bro
žary pochválíte. Přejete-li si podrobnějších dů
kuzů o tom, co jsme zde napsali, podáme je
bez váhání. Hausí se člověku nestraunému a
pokojnému žíti v tak dusném ovzduší. Na jedné
straně pokřikujete vášnivě proti vzdělavacímu
ústavu jeptišek, na druhé straně necháváte
bujeti ve vlastní domácnosti býlí tolik otravné.
Následky takové výchovy již se dostavují. Kdo
se přímo hlásí pod prapor katolické církve —
jest pronásledován jako psanec, i kdyby jak
koli vědomostmi vynikal a žádnému protivníku
neubližoval. Zpytujte kouečně v zájmu národ
ního pokroku také svoje nvědomí a vytrhejte
plevel z pole vlastního; právě zde upřímně
pokrokového člověka čeká práce největší.

(3) K obraně! Aby se mařil otravný
účinek protikatolických prolhaných letáků,
nutno hromadně rozšiřovati poučnou četbu ka
tolickou. Spolek sv. Bonifáce činí tak vydává
ním „Sv. Vojtěcha.“ Měsíčník „Sv. Vojtěch“ za
krátkou dobu svého vycházení zasloužil se
znamenitě o uvědomění katolického lidu če
ského; přinesl celou řada článků, v nichž po
stavena agitace protestantská do pravého světla,
a jež katolickému lidu odhalují o protestantismu
takové pravdy, jichž bychom se nikdy nedo
věděli z protestantského a liberálního tisku.
Kdo se stane členem spolku „Sv. Bonifáce",
tomu se dává měsíčník „Sv. Vojtěch“ zdarma.
Prosíme své přátele, aby za nynějšího vášnivého
boje protikatolického věnovali „Sv. Bonifáci“
zvýšenou pozornost a hojně k němo přistupo
vali. V sevřených, svorných řadách bude se
nám pracovati daleko lépe, než kdybychom
obranu zahajovali jednotlivě. V době, kdy za
pomoci německých marek překročilo hranice
naší říše na 90 proských pastorů, aby zvláště
v Čechách proti katolictvu pracovali, nutno
z lásky k církvi brániti se organisovaně. Ne
žádají se ve spolku „Sv. Bonifáce“ oběti veliké,
takže i ten, kdo jest členem jiného katolického
spolku, může dobře ve „Sv. Bonifáci“ spolu
působiti. Podporojme tuto organisaci, získávejme
ji nové přátele, radme výboru, co kde třeba
činiti. Až spolek přiměřeně vzroste, budeme
imponovati i nepřátelům.8 88



Politický přehled.
Jisté rozechvění způsobilo rozhodnutí mi

pisterské, jímž české pobočky při něm. učitel
ském ústava v Opavě zrušeny a zřízen nový
český učitelský ústav v Polské Ostravě, mě
stysu to 8 18.805 obyv., z nichž až na 2118
Poláků a 690 Němců jeou všichni Čechy;i
správa obecní jest v rukou českých. Městys
Polská Ostrava tvoří s velikým městem Mo
ravskou Ostravou, s Přívozem, Vítkovicemi 8
okolím velice značné hospodářské a duševní
střediště okrouhle se 100.000 obyvatel, 8 to
hoto hlediska má nový učitelský ústav jistý
význam, jejž mnozí uznávají a o němž ge také
německé noviny rozepisují, jakého prý se tím
Češi domohli úspěchu, ač i mnozí slezští Němci
jsou tu nespokojeni obávajíce se počešťování.
Pravdou však zůstane, že Čechové rozhodnutím
vládním vlastně odkopnati a že vláda podlehla
tu nátlaka všeněmeckéma. Všeněmciprohlásili,
že český učitelský ústav nesmí býti v Opavě,
jinak že v den císařských narozenin způsobí
velké demonstrace protidynastické a vláda tedy
— povolila. Gautsch jako Kórbor. Tak Mlado
češi zase pohořeli, nic se jim nedaří.

Italští studojící na sjezdu v Tridentu se
vyslovili pro zřízeníitalské aniversity v Terstu
a prohlásili, že právnickou fakalta v Roveredě
vůbec pominou.

V Uhrách vše spěje do náručí oposice.
Dle přání jejího daně se oevybírají, nováčkové
neodvádějí. K tomu rozklad liberální strany
maďarské každým dnem pokračuje; členové
stále vystupují. Dle listů maďarských dal už
mocnář souhlas k předloze zákona o zavedení
všeobecného volebního práva v Uhrách; jenom
radikální změna volebních řádů může za ny=
nějších okolností platně přispěti k vyjasnění
politických poměrů v Uhrách. Jen že to ani tu
vláda upřímně nemyslí, Vždyt mioulý týden
při užší volbě v Lipt. Sv. Mikuláši zavládlo
zase známé zuásilĎování nemaďarských voličů.
Jen tak se mohlo státi, že zvítězil vládní kan
didát ministr spravedl. Lanyi 1578 hl. proti
glovenskéma národ. kandidáta dr. Stodolovi,
jenž dostal 1545 hlasů. I Košutovci, kteří sli
bovali Slovákům podporu, v poslední chvíli
dali hlasy své Maďaronu. —V arcibiskopské
zahradě v Jageru v Uhrách při lidové slav
nosti došlo z bádky k bitce mezi sedláky a
vojskem, při čemž 8 selských bochů zastře
leno a 18 poraněno.

Francie bratří se 8 Anglií. Francouzské
loďstvo připlalo totiž do vod anglických u
města Portsmoathu, aby oplatilo Auglii ná
vštěvu jejího loďstva ve franc. Brestu. K uví
tání francouz. loďstva dostavil se sám král
anglický Eduard.

Tato neděli provede se v Norsku všeo
obecné hlasování lida, přeje-li si lid odloučení
Norska od Švédska. Vyhlídky na zřízení ře
pabliky v Norsku den ode dne vzrůstají.

V Rusku zatím nastalo jakési ulišení. O
opravách se dosad pouze jedná. Vše točí se
kolem vyjednávání o mír, jehož první jednání
právě započalo v americkém městě Portsmouthu.
Japonci už napřed světem dávají hlásat, kolik
miliard náhrady musí jim Rasové aložiti, na
fukujíce se až příliš. Miliardy by jim ovšem
velmi posloužily k novým činům a už proto
se strany Rusů nesmí se vlastně dáti válečná
náhrada. Japonci, kdyby si v Mandžarsku
troufali, již by dávno na Rosy vyrazili; ale
melou už z posledního.

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a vOBNOVUcl

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: p

Fr. Schrčtter, kaplan v Pecce, za kapl. do Lim
berke; p. Karel Valenta, kapl. v Limberku, sa
kapli. do Lužan; p. Arn. Šternberaký, kapl. v Lu
žanech, za kapl. do Pecky. Neomysté: p. Hugo
Bittermenn za koop. do Vrbice, p. Aug. Cihlář
za II. kapl. do Nov. Města n. M., p. Al. Dolák
za kapl. do Nížkova, p. Aut. Doležal za koop. do
Hradištka; p. Jos. Huráň za II. kapl. do Lun
škrouna, p. Frant. Paplham za koop. do Třebonína,
p. Jan Poepíšil za kapl. do Žehuně. V Pánu ze
snul: p. Vil. Sladomel (V. Vuln.), farář ve Slati
nách, + 28. července 1905 (naroz. 1858, vysv.
1884). Uprázdněné místo: Slatiny, fara patron.
hrab. Ervína Sohlika, od 2. srpna 1906.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 7. t. m. asneseno: Provedou 8e
některé nutné opravy v budově obec. a měší.
škol. — Správě vodárny 86 uloží, aby čtvrtletní
účty za spotřebovanou vodu u soukromníků do
plňovala novou kolonou, v níž by bylo u každého
odběratele uvedeno kvantum spotřeby vody. —
Jatečuí řád na vyzvání c. k. místodržitelství do

plní se novým řádem o prohlídce dobytka a mass.— Žádost Josefa Šípy, povozníka, za odprodání
stavební parcely č. 6. v bloku IV. postoupí se
tech. kanceláři k návrhu, pokad se týče formy
stavby a nezastavitelnosti plochy. — Vzataby.
na vědomí zpráva pana policejního komisaře na
anonymní udání stran neoprávněného užívání zá
chranné lodky na chytání ryb na řece Orlici. —
Vsata byla na vědomí uabídka jednoty ku po
vzbuzení průmyslu v Čechách k zavedení nor
mální smlouvy stavební pro veřejné budovy a
stavební podniky. — Tělocvičné jednotě Sokol
v Kuklenách uděleno povolení k uspořádání výletu
do obecatho lesa Boroviny u Březhradu dne 3.
event. 10. září t. r. — Uděleno bylo povolení ku
změně (asady Danu staviteli J. Laboufkovi na
domě p. K. V. Skoherského a p. Ant. Petrovi,
natěrači, na domě jeho v bloku II. — P. F. Pod
horovi, sabrudníku zde, uděleno bylo povolení ku
zřízení krámu v domě jeho č. p. 318. — Vzato
bylo na vědomí díkůvzdání isr. nábož obce za
účast při pohřbu zemřelého rabícu Abrahama
Khona a sdělení praesidia c. k. kraj. soudu
v Hradci Králové, že c. k. ministerstvo sprave
dlaosti ueschválilo návrh na pronajmutí místností
ve starém paedagogiu pro c. k. okresní soud. —
C. k. okr. aejtmanstrí podá se žádost za svolení
ku propuštění z bypsteky pozemku č. 176/2 a
177/4 v Lochenicích pro pohledávání kostela av.
Ducea per zl. 16:20 s přísl. — Obecnímu úřadu
na Pr. Předměstí se sdělí, že k žádosti jeho za
úpravu chodaíku po Jevé straně silnice k Praž.
Předměstí vedoucí a sice od dílay p. Samka až
k hraničnímu kamena vezme se zřetel při Besta
vování rozpočtu na rok 1906. — (C. k. okr. hejt
manstvím k vyjádření předložená žádost pí. Terezie
Vackové za udélení koncesse bostinské postoupí
se živnostenskému odboru. — P. K. Štěpánskému
uděleno bylo povolení ku postavení výkladní
skříně na domě č. p. 76. a 77. — Pí. A. Fult
nerové uděleno bylo povolení k obývání nového
domn postaveného ua místě domu č. p. 80. —
Vzaty byly na vědomí výkazy služby policejní za
měsíc červenec. — Okr. výboru předepíše se ka
nálová taxa a nábrada zabrané plochy uliční ri
sality z přístavby u Grandhotelu. — Návrh po
žárního odboru, aby znovuzřízen byl hydrant, kte
rýž před domem pana Uhra při zhotovení nového
chodníku byl zazděn, postoupí ge technické kan
celáři k obstarání. — Ponkásány byly některé
účty k výplatě.

Měst. bistorické musenm v Hradci
Králové. Sbírky městského historického musea
v Hradci Králové obohaceny byly četnými novými ná
lezy, koupěmi a dary. Největší vzrůst vykazuje sbírka

Po o oké, Z pohřebišťa ufdelních jam ne nákladistorického musea většinou prozkoumaných dostalo
se do ní četně nádob, nástrojů a milodarů kamenných,
bronzových a železných. Pan L. Šnajdr, c. k. vrchní
kontrolor a býv. konservator ve Smiřicích, daroval
svou abírku kamenných nástrojů a keramiky předhi
storické. Místnost v býv. budově učitelského ústavu,
jež věnována jest předhistorii, je dnes již přeplněna.
Slepování nádob předhistorických a koneervování
předmětů kovových "provádí se ve zvláštní místnosti
v II poschodí téže budovy. Sbírka historicko-archeo
logická rozmnožena byla četnými nádobami a památ
kami kovovými, kamennými a skleněnými, nalezenými
v základech nových staveb a při bourání pevnostních
bradeb. Connou sbírku 120 odlitků sádrových ze
zvonů, litých většinou zvonaři královéhradeckými, zí
skalo museum od pans J. Matějky, cukráře v Jose
fově. — Od p. Vil. Kupfera v Poděbradech koupen
byl nábytek, nádobí, sklenice a jiné památky po V.
Klicperovi, který o národní probuzeuí Hradce Králové
a o jeho zvelebení velké zásluhy si zjednal — Kou
pena byla sbírka 426 otisků starých pečetí a různé
památky ze XVII století. Sbírce historicko-archeolo
gické dostelo se též mnohých darů zvláště od měst
ského lékaře pana Dra O. Klampara. Obtížnou práci
uspořádání sbírky numismatické vykonal p. Vincenec
Paulus, ředitel v. v., který vestavil i seznam její. Do
sbírky této přibyly různé mince v Hradci Králové pfi
stavbách a v hradbách nalezené a z některých hro
madných nálezů zakoupené. Archiv musejní, sbírka auto
gramů, mrtvá knihovna a studijní knihovna rozmnošeny
byly rovněž novými přírůetky. Pro archiv musejní hojně
výpisků ze staré městské apisovny učinil p. ř. V. Paulus.
Ročníky časopisů, jež v Hradci Králové vychácely,
pokud bylo možno jich získati, a časopisů, jež dosud
ta vycházejí, byly svázány a v mosejní knibovně ulo
ženy. Sbírka památek z roku 1866 obohacena byla
zvláště darem pana Dra Klumpara, sestávajícím z 235
čísel, a koupí některých zbraní a jiných předmětů na
bojišti nalezených. Na výstavu v Hořicích zapůjčena
byla část této ebírky, jež vystavena byla v tamní
nové školní budově. Panu A. Cechnerovi, prof. a ar
chitektu, poskytnuta byla potřebná data historická a
zapůjčeny byly některé fotografie pro soupis památek
© politického okresu královéhradeckého. „Nákladem
mocejním vydán byl spis L. Domečky „Zpamětí M.
Ublíře, děkana Holohlarského“> Historickému museu
zapůjčen byl nejprve průmyšlovým museem a pak
pro městskou policii zakoupený fotografický aparát,
z něhož mělo nemalý zisk. Fotografovány byly různé
pohledy ze starého Hradce Králové, mnobé památky,
vykopané broby předhistorické, staré dřevěné stavby
atd. Sbírky musejní navštívilo rokn 1904 šest škol.
Celková návštěva roku toho byla 1189 osob. Obec vě
novala městskému historickému museu na rok 1905
příspěvek K 1000 — a spořitelna K 500-—. Mimo to
obec přispěla na vydání kancionálů K 100— a spo
řitelna K 200"— Votupné do sbírky památek z roku
1966 s do sbírky archeologicko-historické činilo roku
1904 K 77-16, Na zhotovení plastického plánu pevnosti
královéhradecké uloženo jest K 22537.

v Pruský prine sa královéhradee
kém bojišti. Dne 4. t. m. v pátek zavítali do
Hradce Králové 4 vyšší praští důstojníci a obytovali
se v Grandhotel na zepřenou. Odtud vydali se na

pemátné bojiště s roku 1866, aby si je prohledli.eden z důstojníků podepsal se do pamětní knih
v ohblamaké rozhledně vyložené jako princ Jindřic
pruský.

Návštěva Hradce Králové z Uhor.
V pondělía dva dny následující meškali zde hond
védští kadeti s Buda-Peští s jedním hejtmanem. Uby
tovavše se v Adalbertinu, podnikli studijní výlet na
bojiště,

Granáty s války r. 1806. V historic
kém moseu v HradciKrálové bylo ve sbírce památek
s války r. 1866 uloženo též 15 granátů, jež na bo
jišti královéhradeckém byly nalezeny. Poněvadž nebyla
vyloučena možnost, že při náraza nebo v případě
obně mohly by vybachnouti, byly v minulých dnech
na požádání dělostřelecké správy v Josefově na vo
jepském avičišti v Hradci Králové rostrhány okrasito
vými patronami.

Přiznání k výmosn nájemného C.k.
okres. hejtmanství v Hradci Králové vydalo následa
jící vyhláška: Vlastníkům domů dodány již potřebné
tiskopisy k podání přiznání výnosu nájemného z domů
na rok 1906., a veřejně také vyblášeno poačeví, dle
něhož tato přiznání mají ve sepsati, a že |ze všem
majitelům domů do tohoto poučení a parkmistrovakého
(obecního) úřadu nebo u c. k. okresního hejtmanství
náhlednonti. Majitelé domů, kteří unad posud neobdr
želi tiskopisu přiznání k výnosu nájemného a je podatí
povinní jsou, vyzývají se proto, by se přihlásili o ti
ukopie v osmi dnech zdeúředně neb u purkmistrov
ského (obecního) úřadu, ješto opomenutí přiznání nikdo
nemůže omluviti tím, že poučení neobdržel, a zakročí
se proti majitelům domů, kteří v ustanovené lhůtě
přiznání nepodali.

Z Březhrada. Žapní sjezd dobrovolných
hasičů (župa Albrechtická) konati se budo v neděli
dne 18. t. m. Sjezd jest spojen s veřejným cvičením
a odpoledne s velkým koncertem v zahradě p. velitele.
Přátelům hasičstva naekytá se příležitost, aby účast
něním se sjezdu a zábavy osvědčili svoji známou
přízeň V případě nepříznivého počasí koná se ejezd
dne 20 t. m.

Krádež v sastavármě. V pardabskéo
becní zastavárně v noci z 8. na 4. srpen 1905 odci
Zeno 128 čísel zástav, ponejvíce pratenů, řetízků a
náněnic zlatých v odhadní ceně 5097 89 K. Před koupí
podobných předmětů od neznámých prodavačů varuje
pardubský obecní úřad. ©

Výstraha. Fo Polné a v okolí potuloval se
jskýci Jaroslav Urbánek; tvrdil před kněžími, že prý
byl spolupracovníkem Obnovy v letech 1894 a 1895,
když ji + p. Štábl redigoval. Prý se musil chudinka
vzdáti svého místa pro nemoc a tak jest odkázán na
milosrdenství kačží. Důkazů na své dojemné řečíovšem
tento člověk neměl, Připomínáme vld. dachovenstvu,
že Jaroslav Urbánek jest individuum „Obnově“ úplně
neznámé a že tohoto člověka sotva asi kdo vůbec
v Hradcí Král. zná. — Při tom ještě upozorňojeme,
že se takových „žurnalistů“ potlouká poČechách vlo.
Individua, která se sotva podepesti dovedou,žebrají
docela i v redakcích o podporu, dašujíce se, že byli
redaktory. Před několika lety celá dražina tekových
chytráků byla v Praze uvězněna pro růsné podvody
s nyní časopis „Slovo“upozorňuje ještě na jiné taky
— žurnalisty. Že takový chlapík nejdříve se obrátí
v obci na kněze, jest snadno pochopitelno. Dejme ra
ději almužna poctivému nazákovi.

Rodiané. Pan František Farcb, učitel vČe
ladné, rodilý z Příbramě, se slečnou Mařenkou Žoťá
koron z Chlamce nad Cidlinou. slavili sňatek avůj
dne 5. srpna t. r. ve chrámu Páně nejsv. Trojice
v Chlumci n. C.

Krajinská výstava v Chradimi.
První český spolek pro zvelebení včelařství, zahrad
nictví a chovu hospodářek. zvířectva pořádápod pro
tektorátem městské rady král. věnného města Chru
dimě odbornou výstava krajinskou ve dnech 28., 29,
80. září a 1. října 1905 v městském parku v Chra
dimi. Výstava bude obsahovati: A) Uddělení zabrad
nické. 1. Ovoce všech druhů, čeratvé, sušené, zavařené,
jakoš i mošt. 2. Veškeré draby zeleniny. 3. Víno
v hroznech i labvích. 4. Květiny a rostliny medonosné.
5. Ovocné stromky, krsky a podložky k nim a koře.
6. Nářadí a stroje z oboru štěpařekého, zahradnického
a ku zpracování ovoce. 7. Školeké zahradnictví. B)
Oddělení semenářské. 1. Semena zelenin, květin, ro
stlin medonosných a jiných plodin. C) Oddělení ho
spodářekého zvířectva. 1. Včeletva živá,úly, včelařeké
nářadí, med a vosk a výrobky z medu i vosku. 2.
Ptactvo zpěvné, klece, budky pro ušitečné ptactvo a
přístroje ku krmení ptactva. 3. Králíky a výrobky
z kůže králičí. 4. Drůbež, zejména kary, Kachny, husy
holaby, krůty, perličky s pod., vejce a stroje na
líhnutí. D) Oddělení pomůcekučebných všech uvede
ných oddělení. 1. Česká literatura o zahradnictví, se
menářetví, včelařství, chovu drůbeže, ptactva zpěvného,
králíků i ryb. 2. Pomůcky ačebné zmíněných odborů,
sbírky užitečného a škodlivého hmyzu, sbírky semen
a napodobeného ovocea hub, sbírky vycpaného ptactva,
diagramy a j. Přihlášky k výstavě přijímápředee
dnictvo výstav. výboru v Chradimi do 15. září t. r.
Tamtéž pfijímají se inseráty pro výstavní katalog.
Poplatek insertní za celou stranu 6 K, zs půl strany
3 K, za čtrrt strany 1:50 K. Vstupné do výstavy za
jednu návštěva 30 h. Dítky do 14 letv průvoda ro
dičů mají vstap volný. Výstavní řád, jakož i přibla
šovací list sašlo se pánům vystavovatelům vědy ne
požádání zvlášť.

Velk žár. Jeden = největších závodů
dtovatských Čřehách, pila nálošející firmě J. Mali
jovský v Borobrádku, lebla minalý týden popelem.

isíce na hromadách ta navalených klad a kmenů
různých drubů zničeno. Přes 80 bacičských sborů,
s okolí rvalo se s dravým divlem, ale vše merno.
Škoda pojištěním na 800.000 K přece ještě není kryta.



Z Restelce m. ©. (Několikslor k problá
čení obecního úřadu o koupi mlýna). 1. Koupě mlýna
v předposlední schůzi zastupitelstva smařene odcho
dem oposice. Koupě dána znova sa pořad schůze za
stěpiteletva dne 16 července 1906, Oposice sase odešla.
Před odchodem ohlásila protést a minoritní votum
proti koupi proto, že p. Hollaka, řezník, nedodržel
slovo a svou přítomnoatí ačinil dobůsi schopnou n
enášeti 60. Koupě přijata 16 blasy. Oposice ojchodem
a zsdršením se sfejmě protestovala proti koapi. Není
tudíš pravda, co zdá se tvrditi obecní úřad, že
jeden toliko člen výbora byl proti koapi, nýbrž

avdou jest, še koupi odporovalo IB výborů a tudíž
oupě byla přijata použe většínou jedaoho hlasu z ce

lého zastupitelstva. Neboť odchod a zdržení se je
sřejmější protest neš nezdvihoatí ruky při hlasování.
a. Spořitelna koupila mlýn sa 56.100 K ee všemi po
semky. Z těch dlepřiznání obsoního úřadu prodala
tři posemky rolnické škole za 6660 K. Táúžemese,
proč spořitelna neproda a obci mlýn o týchž 6650
K laciněji, tedy za 49450 K? A proč prodává jej
nyní obci za 57803 K, to jest o 8353 K dráše než
jej koapila? DÁ ae vysvětliti, by obecní ústav jako
spořitelna, jejíž všechen čistý užitek obci přísluší, na
obci chtěl v roce vytěžití 8363 K, kdyby o ně spo
fiteloa nepřišla ať již prohospodařenímnebo jiným
způsobem? Jest tudíž věcí vedlejší, eda spořitelnaod
rolnické školy peníze dostals či ne, — jisto jest, fe
asi o peníze zmínéné nějak přišla, ješto jiný výklad
není možný — zkrátka peníze jeou pryč. A tonšíme
po vysvětlení a uvítáme s radostí důkazy, kterými
vysvitne, že poníze ty pryč nejsoul 3. V kostelci n.
O. nyní nikdo dřívější velký mlýn č. 168 nepojmenuje
Jinak než spáleniště. Neboť mimo chlév a budovu na vý
robu vaty, jichž cena nepatrná a zisk ještě nepatr
nější, ostatní reality, stroje a vše k mlýnu náležející
jest v popelí a esutinách, z nichž kouká několik
Špatných zdí, z nichž ani materiál k nové stavbě se
nehodí. Pila je v takovém stavu, že ani věrný přítel Na
cův J. K. Sedláček za poloviční cenu nechce řezati. Znalci
tvrdí totéž o turbině — ovšemjsouto jiní znalci, než
které volal Hájek. Avšak ani síla vodní není tak 0
bromné ceny. Viděti z toho, že jedna velká továrna
po vyžádaném dobrozdání zualců poslala k drašbě
zástupce a dovolila mu koupiti mlýn jen za 42.000
K, kdežto Hájek zaň dal 68.100 K. Z toho vidno, zda
možno říci „koupě spáleniště mlýna“ neb „koupě
mlýna“. Mlýn to není, a když řekneme spáleniště,
netvrdíme tím, že voda či lépe síla vodní nebo právo
Os ni shořelo! 4. Jest pravda, že A Hájek jako před
seda spořitelny v okamžika koupě stanovy spořitelny
přestonpil, neboť tvrdí členové výboru spořitelny, že
měl dovoleno jíti jen o 1000 K výše než byla kryte
pohledávka a nikolir o 10.000 K: dále místodržitel
ství konpi neschválilo, a když páni ze epořitelny re
kurovali, ministerstvo výnos místodržiteletví achválilo.
Řekne nestranný člověk, že ministerstvo a mfstodrši
teletví, strážci to zákonů, neschválí koapi, kdyby ji
Hájek uzavřel dle stanov spořitelny? A konečněkdyby
byl výbor v onom okamžiku dal moc Hájkovi, jakon
praví, byl by to skatek stejně nezákonný, ježto i výbor
stanovy apořitelny zachovávati musía stanovy kousek
Hájkův odsnzojíl 5. Mimo jiné věci, jež mezi obe
censtvem proti řízení spořitelny proskakojí, pro ten
tokrát pro krátkost uredeme tyto: 1. proti všeobec=
nému zákonu o spořitelnách zasedají vřiditelství spo
řitelny její vlastní dlažníci Fr. Nne, koncipient, V.
Dvořák, bostinský (jebo obor lesní přijde příště na
řadu), Fr. Bie, pekař; 2. celá nahoře uvedená koapě
není úplně dle stanov; 3. nevidíme, že by spořitelna
jako v jiných městech činí, měsíčné uveřejňovala bi
lanci v novinách a jiných obvyklých místech; 4.
proti volbé Padriána do ředitelství spořitelny a ještě
jiným věcem podal stížnost do Praby Pišta; 5. Dr.
Langer z Rychnova v zastonpení rodiny Škopovy vede

stížnosti různé v pluém prouda; 6. jinými občanypodány stížnosti k hejtmanství, k okresnímu výboru
(ke 350 podpisů poplatníků) proti koupi mlýna obcí,
v nichž nepřímo také stížnost na spořitelna. | Viděti
tudíž, že starostovi Hájkoví jde o hájení osob a ne
tak o vyložení skutečného atavu věcí. — A poněvadž
„Obnova“ bez ohledu v pravo v levo chce věděti
pravda celou, občané kostelečtí jsou přesvědčeni, že
i těmto řádkům dá v příštím čísle místa. Nejde nám
o vykracování někoho, nýbrž o pravdu celou.

Do Kostelce m. ©. Táší nás, že dopis u
veřejněný v 30. čísle našeho lista tlomočil věrně pře
svědčení veliké části občanatva. Leč nesmíte se pranic
mrzeti na opravu, kterou jsme purkmistrovskémo ú
řadu uveřejnili. Tolik sami víte, že oprava na základě

ě 19. uveřejniti se musí, i kdyby Be zřejmě dalo doúzati, če oprava obsahuje nesprávnoati. Ale taková

zatušuje nic, i kdyby třikrát za sebou byla aveřej
něna. Vědyť se to v samém Kostelci dle Vašeho sadě
lení ukázalo. A pak 8e může dáti — jak je vidět —
oprava na opravu. Uveřejnili jsme na př. také opravu
ověstnéma p. učiteli a pokladníka záložny p. Pádovi,
ím však p. Pád nepomohl si ani za mák, poněvadž

pozdějším šetřením, jež konáno na základě zprávy u
veřejněné v Obnově, okázalo se zřejmě, kdo měl pravdy
víc. Napsali jeme předešle, že chce náš list bez ohledu
© pravo v levo vždy pravda věděti i pověděti; na
psali jsme, že přesvědčivé vysvětlení nám stačí esmo
sebou a že tedy nebylo potřebína námchodits $ 19,
Ale teď už vidíme, proč parkmistrovský úřad bral
přece jenom útočiště k toma paragrafa; a Vy to vi
díte také, Jen ať ae celá věc pěkně dohovožíl Při
natí li nás parkmistrovský úřad k opravě nové, a kte
rou nestranní soahlaviti nebudou, neprospěje mu to

vědycky na stráši.

8. hod. snesla se nad Slemenemo Rychnovan Ko,
bouře, při níž blesk udeřil do chalapy Frant. Píče,
kterou zapálil. V několika okamžicích bylo celé sta
vení v jednom plameni, že nebylo možno pomysliti na
nějakou sáchranu a pohořelí děkají Bohu, že vyvázli
aspoň s holým životem. Mimo stavení, chlév a sto

dola dravému živlu za oběť padly také 2 krávy, prasnice, 3 prasate, slepice, veškerá letošní úroda, hospo
dářské a domácí nářadí, čatstro, prádlo atd. Škoda

páčí se na 6000 K a byla jen nepatrnou částkou na
obytné stavení kryta. Bolnojest pohleděti na sdrce
nou rodinu, která naříkajíc kolem apáleniště bloadí
a lomí rakama, nad stibnavším ji neštěstím, kde ve
škoré přičinění u veškeré naděje její jsou zmařeny,
V této bídě obrací se nešťastní pobořelí ke všem šle

chetným lidumilům a Přasbon u milodar, vzdávajícepředem upřímné zaplať Bůb! Milodary ochotně při
jímá obecní úřad ve Slemeně u Rychnova n. Kn.

Do 7porka a okolí. ObyvatelůmKyúperka s okolí odporučajeme pojištění na Šívot a na
umrt, protože se v posledním čase příliš rozmohl sport

motooyklistický, který u odrášností pravých amatérůprovosají někteří mladí páni bohatých měšťanů, nic
we na to neohlížejíce, še obrožnjí šivoty ditek ve ve
vnicích ano i givoty dospělých, jak ae stalo na př.
minulou neděli, kdy porašil jeuen takový jezdec pě
šáka dělníka a přejel mu noby.

Z Bohdanměe. V sále lázeňském v Bobdanči
bude 15. erpna na svátek P, Marie pořádána budební
a pěvecká akademie, při níž účinkovati bude mimo jiné
mladistvá virtuoska na housle, sl. Hyacinta Dostálová,
žákyně školy Ševěíkovy. Veškerého výtěšku použito
bude k opravě mariánské kaple v parku lázeňském,
Začátek o 4. h. odp. Vstupné 1 K, 60 bal. a 40 bal.

Manifestační schůze polabských
imteressontů konati se bude v nedělí dne 20.
srpna t. r. o 10. hod. dopol. v král. městě Kolíně
v místnos.och divadelního eálu „Zvmeckérestaurace.“
Program: „O nutnosti současného provádění meliorací
* úpravou a splavněním Středního Labe“ Ref pan
Richard Šantrůček, vrchní inženýr rady zemědělské
král. Českého. 2. Návrby stran další akce, zejména
proti ohrožení zájmů zemědělských nově uvažovaným
súžením profilu Středního Labe. Ref. předseda JUDr.
Fr. Ulrich, 3. Volné návrhy. — Pp. interessenti, kteří
si přejí státi se buď členy Středolabského komitétu
nebo odběrateli časopisu „Střední Libe upravené a

Václava Pilaře přihlásí.
Hrab. Anenské slatinné lázně vBě

lohradě v Čechách dnem 1. srpna 1906čítaly 1061
hostí (tedy bez hostů na letafm pobytu a paasantů).

Maš práce. Tento týden slavil svoje 85té
narozeniny vynikající pracovník, prostý sice muž z
lida, p. Josef Kaunický, zakladatel a nynější správce
musea král. města Čáslavé. Narodil se v Černínách;
v Žehušicích u Čáslavě vyačil se trahlářetví, načež
odešel do Vídně, kde vlastní pílí vycvičil se na obrat
ného mechanika. Obohatir se vzácnými vědomostmi
po mnobaletém pobyta v Anglii, vrátil se do vlasti,
kde již čtvrtstoletí bdí nad sbírkami v muteu čáslav
skóm. Pamětibodno, še tento muž práce z vlastních
úspor pořídil ei bohaté sbírky přírodní a průmyslové,
jež nezištně na vzdělání svých epolnobčanů věnoval
města Čáslavi, s položil takto základ k dnešnímu mu
sea čáslavskému. Jen více podobných zářivých vzorů
z prostého lidu! I tek bez zámožných mecenášů
vzroste národ náš.

Německá škola v Gtolé. Jemíkově
konečně doklepala. Koncem právě minulého školního
roku zrašena, ježto tamní židé nemohli prý až snésti
vydání se školou spojená; vydržovalit si ji sami,
vlastně jedině podporovali ji křesťanští obyvatelé
místní i okolní, kteří hojně navštěvovali obchody ži
dovské. Němectví tamní udržovali a dosud tak Činí
toliko židé s bezohledností jen sobě vrozenou, třeba
Že ai jen výbradně z českých mozolů plnili a plní be
zedné kapsy avé. Dokud jim v Jeníkově a širším okolí
kvetla pšenice, bylo hej. Golčův Jeníkov, v jehož
středu trůní židovská synagoga a židovská něm.
škola, byl svého času eldorádem židovským. Ovšem
neavědomělým křesťanům se konečně rozbřesklo, po
znaliť, že jest jejich mravní povinností, aby podporo
vali také epolabratry křesťanské. Odtud kapsy ži
doveké se tak neplnily, na rabína nebylo již peněz,
a konečně zrušena i něm. jejich Bkola, Někteří židé
posílají děti své do českých tamních škol už několik
Jet, nyní tedy učiní tak všichni.

Střední veřejná obch. škola gremia
v Kolímě. Dle výroční zprávy za šk. r. 1904-56na
větěvovalo ústav tento ve všech jeho odděleních 149
jinochů a 19 děvčat. Učitelských sil působilo 10. Do
střední (dvouleté) obchodní školy přijímají ae jinoši
od 14 let, kteří odbyli « prospěchem třetí třídu mě
šťanské neb etřední školy, anebo kteří přijímací
zkouškou prokáží rovnocenné vzdělání. Do jednoroční
obch. školy dívčí, která e ústavem jest spojena, mohou
vstoupiti dívky 14leté. Pro absolventy ústavu zřízen
jest zvláštní kurs, kde připravovati se mohou ka
zkoušce způsobilosti pro jednoroční službu vojenskou.
Podrobné prospekty každému zašle ředitelství ústava.

Různé zprávy.
Sjezd boboslovců českoslovamských

vwPraze zahájen za hojného účastenství dne 8. t. m.
po 5. hod. odp. v hotela „Orient“. Před zahájením
schůze zapěn chorál „Sratý Václave“, načež novosvé
cenec vip. Al. Dolák uvedl, že se čeští bohoslovci sjeli
také proto, aby dokázali, že dosud v klera i lida čo
ském žije idea cyrillomethodéjská a že kráčíme v jas
ných stopách nezapomenutelných biskupů Jirafka,
Brynycha a Strosemayera. Za čestného předseda zvolen
J. M. rektor české university prof. dr. Vřešťál, za I.
čest. místopř. prof. dr. Nábělek z Kroměříše, za II.
místopředseda prof. dr. F. Šulc z Hradce Králo7é a
za skatečného předsedu kaplan Fr. Kroiher. Po té
prof. dr. Fr. Kordáč promluvil „O nezměnitelných zá
sadách a stálém pokrokuvědy a víry.“ Jádro řeči kotví
ve větách: Čím hlouběji vniká věda, tím výše může
stoupat budova kultury a blahobytu, drží-li i ušlech
fování vůle « rosumem stejný krok. Pravda zjevená,
v lůno společenského organismu církevního Kristem
vložená, netolíko pokroku je schopna, ale pokrokje
nutný. Velmi poačnou řeč měl vidp. dr. Fr,Šalo,
professor bohosloví z Hradce Král., objseňuje nynější
sitnaci katol. bohoslovce a katol. kněze, Řečník po

soudil život katol. bohoslovce, zmíoil se o důležitosti
latiny. Dnešní ústavy bohoslovecké jeou skostnatělé,
třeba i rozmnožení míst professorských. Kněz má ee
vadělávati po celý svůj život. Není nešťastnějšíbo člo
věka nad nespokojeného kněze. Řečník posazuje dále
život kněze katechety na školách ob., měšť. a střed
ních, zmiňuje se o existenčním postaveníkněžetva, o
otázce patronátní atd. Dr. R. Horský velmi poutavě
vyložil thema „Spiritus apostolicus — eacerdoti unam
necessarinm“, v němé líčil divot katol. kněze. Cenné
byly také přednášky prof Dr. F. Nábělka: Jak soudí
o náboženství přírodozpytcové, faráře J. Kousala „O
nutnosti politicko-sociálního vzdělání bohoslovce“ a
novosvěcenec Eag. Okona z Přemyšla „Poměr boho
slovců polských k ostatním boboslovcům slovanským“
Mile působil na osvěžení v pátek pěvecko-hudební ve
čírek. Sjezd v sobotu před polednem ukončen a účast
níci odjeli na ponf na Sratvu Horu u Příbramě.

Pamětihodná slova přinášíposledníčíslo
„Věstníku katol. docbovenetva“, kde se praví: „Pra
covati veřejně, nepatří k žádným slastem, nýbrž jest
to práce plna těžkostí, protivenství a bojů a skoro
vždy bývá práce veřejná smýkána pomluvami, pod
kládáním špatných a sobeckých úmyslů a nejčastěji
závistí jistého drubu lidí, kteří neštítí se Často žádné
zbraně, aby na mušku vzatý objekt úplně zničili a
udapali. Do toho trpce si stěžoval Palacký, Riegr,
Kaigl, do toho stěžují si skoro všichni naši přední
pracovníci, a často otrávení zlobou lidskou, opouští
dějiště veřejné působnosti, takže mnobo pravdy do
sebe mají slova jistébo našeho předáka, který pravil:
Kdo se chce dáti u nás pořádně zostuditi, kdo si
chce svůj život dokonale otráviti, ten af začne býti
veřejně Činným a dostane se mu toho dosyta. Chce-li
národ hráti nějakou roli, a míti nějaký vliv, pak
masí míti své lidi na vysokých a rozhodujících místech.
Avšak u nás v Čechách existuje jistá kategorie lidí,
která puzena jest závistí a záští proti všem veřejným
pracovníkům, kteří svojí prací, svým nadáním a
zásluhami vynikají, a ta si vytkla za životní cíl, naše
nejlepší lidi ubíjeti a blátem jimi emýkati a dopra
coval-li se kdo z našinců nějakého vlivného postavení,
snaží ve ho za každou cenu seraziti. A to jest hlavní
příčina našich neúspěchů v každém eměru. Kterak
jinak tomu rozamějí Němci! A proto oni mají ve
Vídni své ministry, sokční chefy, dvorní rady atd. a
my tam mámo v kancelářích i u dvora tolíko —
slaby a topiče. Jest to učiněné naše národní neštěstí,
že dotčená kategorie lidí vůbec u nás nesnese a ne
připustí, aby Čech hrál vynikající roli, anebo nějaké
vysoké místo zastával a proti tomuto druha lidí měli
bychom bojovati beze všech ohledů až do vyhlazení,
poněvadž jsou vinni vším naším národním neštěstím
a nezdarem.

Statečné ženy. Purkmistr francouzského
městečka Montpellieru záviděl Combesovi vavříny,
jichž si získal v boji proti církvi, proto nařídil
odstraniti s náměstí kříž a sochu Panny Marie, jež
stály na obecním pozemku. Poněvadž se k této práci
žádný z místních zedníků nechtěl propůjčiti, povoláni
zedníci přespolní. Tito dali se chutě do práce, ale
dlouho nepracovali. Ženy montpellierské obklopily
křížeborce tak těsně, že byli tito nucení práce zane
chati a utécí k purkmistroví, Teprve, když purkmistr
na místě slíbil, če budou sochy postaveny na pro
stranství před chrámem, rozešel se tisícihlavý zástap
čen. — Kdyby měli francouzští maži tolik sebevě
domí křesťanského, co ho tu daly na jevo ženy mont
pellierské, nemuailo to ve Francii dojíti k těm smut
ným koncům.

Dr. F. L. Rieger na svém zátiší
v Malči. Ve Vlčkově Osvětě jsou pěkné vzpomínky
na dr. F. L. Riegra, které ožařují jeho povahu. Když
Riegra nejvíce sužovaly starosti veřejné, bledal oavě
žení na svém statku v Malči. Tu vyptával se také po
denních odálostech hospodářských, ale často ai vymi
ňoval, sby to nebylo nic nepříjemného. „Vypravujte
něco o hospodářství — ale veselého“ říkaval. Dával
si i zapřáhnouti, aby ge podíval na bospodářství;
avšak i zde chtěl raději viděti jen to, co se dařilo a
vedlo. „Daea mi okažte, co máte kde hezkého — to
nehezké si nechme na jindy, mám toho v politice a
životě tak dost“ V takovém rozpoložení dacha jel i
kolem úrody zřejmě poškozené, na př. mrazem, mo
krem nebo přívalem, jakoby toho nepozoroval, Až po
zději se o takových věcech rozhovořil na př.: „Měli
jste tu těžké bouře. Ale příroda si někdy úžasně po
číná; to,co zkazí, zase sama napravaje. ... A je-li
někde nějaká škoda, není nic platno rmontiti se tam,
kde není v naší moci to napraviti. Ta lépe na to ne
mysliti. Zbytečné se užírat žalem nad tím, co již
ztraceno, jent zase jen škoda nová.“ Arci veselíl ae
dvojnásob z toho, co pěkně atálo. Avšak i když na
výletech takových nebylo možno nepozorovati něco
veselého, uléhal klidně, časněji než jindy, a drahého
dne vstal osvěžen, posilněn, a klidně procházel se po
své zahradě. Tak neztrácel mysli ani při neštěstí.
Když r. 1880 tehdejší překrásná úroda ve žních ne
přetržitým deštěm takřka zhnila a po dlouhé zimě
mokré jaro a léto r. 1881 úplnou neúrodou hrozila,
počala paní Riegrová jednou večer v nejažším rodin
ném kroužku hovořiti o natnosti prodeje Malče,
Ostatní přítomní tvářili se k tomu smutné a přisvéd
čovali. Ta vstal Rieger vůčíhledě netrpěliv a řekl:
„Prosím vás, děti, jen se tak nestarejte a nemučte
mne. Po mlynářeka ne říká: I když dub na hřídel se
oseká, však ještě třísky zbudou. Dobrou noc!“ A šel
klidně apat. Také bývalo jeho zvláštností, že právě
v dobách, když byl veřejnými záležitostmi, či jinak
nespokojen, anebo když osvěžení po úmorném napjetí
duševním potřeboval, pustil se náhle a neočekávaně
do nějské stavby. Tu měl záminku vycházeti na do
zor k zedníkům, sám udílel rozkazy po svém rozamu,
nanejvýš pohovořiv se starým zednickým mistrem
Křivským. Přitomschválně zapomínal na ostatoí sta
rosti, meškal stále na ataveništi, i nebylo ta radno
plésti se mu do toho. Za to usmívalo-lí se, jak se říká,
slunéčko ať již v hospodářství nebo na nebi záleži
tostí veřejných nebo zdařilo-li ae Riegrovi něco v jebo
činnosti veřejné, ta v pravdě zářila celá jeho bytost,
i chtěl, aby se všichni veselilí, a nsbádaljk veselosti.



Počítání v uaších domácnostech.
Málo jest rodin, zvlášť ve stavu rolnickém a řemesl
nickéto, kde by as přihlíželo k řádnémo účtování. Tu
a tam zapis“ji si ovšem příjmy a vydání, ale to jest
všechno. Na srovnávání příjmů u vydání, na sjištění
pravého stavu jmění atd., na to prý se mnohým ne
dostává času, ač denně při řádném rozdělení práce a
zvlášť v neděli naskytá ve každému volná chvilka na
zaznamenání. Počítání prospěje i poslednímu baráční
kovi; máť přece jmění nějaké, které roste nebo zase
klesá a ta vždy třeba kontroly — účtování —, která
ukazuje, jak dále hospodařiti. Bez účtování jest rolník
a řemeslník jako lodník bez vesla na moři. Za klid
ných časů zachovají ni jaké takž avůj atateček, ale
coš přikvapí-li řada nehod, pohrom? Židzačne mnobdy
pranepatrný obchůdek, ale ve volné chvíli za svým
pultem nebo v noci při lampě moří se počítáním, kde
a jak co konpiti, z čeho by mu plynul větší zisk atd.
a výsledkem jeho snaby jest vzrůst jmění. Jaou ob
čané, kteří « prostých, nepatrných rolníků a řemesl
níků svou podnikavostí a počítáním vzrostli v milost
pány statkáře a továrníky. Jsou případy, kde pouzí
nádenníci svou přičinlivostí a šetrností vzmobli
se na rolnický statek. A proč by nemohli postupovati
i jinde, zvlášť kde by i žena s dětmi v duchu pokroku
a v Šetrnosti spolopůsobily ? Nenadarmo se říkává,

násob počítati, vždyť domácí hospodářství jest tak
složité. Kde muž ruku v race se vzdělanou ženou
pracuje, kde není před nimi obapolných tajemství,
tam se nejen hospodářatví daří, tam i štěstí man
želské vzrůstá. Z rozumoého vychování s vzdělávání
vzejde jistě zdatný dorost, který už najde cestičku
k lepším časům.

Kam s dětmi. Nesčetnírodičovéa noračníci
uvažují nyní, kam 8 dětmi po prázdninách. Žs tu po
všechně vládne enahu, aby se dětem lépe vedlo než
rodičům, aby ee nemasely tolik dříti a namábati, aby
měly živobytí lehčí, sumozřejma. „Nejvíce jedná se
o to, aby si synek zajistil nějaké teplé místečko
někde v kanceláři, třeba sobe meuší, jen kdvž stálé,
Naproti tomu každoročně ozývá ao varovný hlau zá
stupců různých povoláuf, ať se týká práce tělesné
nebo duševní, že ten a onen obor už přeplněný, noví
vychovanci že nenajdou v něm jistě žádoncího zaopa
tření. Tau starostí rodičům přibývá a děti bez roz
myšlení leckdya odkazují se na takové povolání, v němž
pak jen živoří. Dobře praví něm. spisovatel Nordau:
Povolání samo o sobě neznamená dnes jako za dob
cechů pro nikoho jistý chléb, nýbrž nejvýše možnost
vydělati si naň Diplom doktorský nedává lékaři
žádných nemocných. Otevření dílny krejčovské nebo
obuvnické nepřivolá žádných zákazníků. „Není žádné
hloapé živnosti, jevu jen hloupí lidé“, praví staré
přísloví francouzské a jest ka podiva případným. Není
také, do slova vzato, žádné dobré a špatné, žádné
přeplněné a zanedbané živnosti, jsou jen zdatní a
méuě zdatní, čilí a těžkopádní lidé. Bez štěstí a bes
nadobyčejné schopnosti lze v každém povolání, ať
jest přeplněno nebo ne, dosíci prvních míst, dbá-li se
jistých, velmi jednoduchých pravidel do krajnosti.
Svědomitostí, důkladností a vyvarováním se všeho
švindlování, veškeré chvástavoati, veškeré bezdůvodné
osobivosti lze se na každé dráze životní dopracovati
tak daleko, aby mohly býti ukojeny všechny rozumné
nároky na život. Směr k povolání dětí dává vycho
vání, jemuž však rodičové věnují pramalou pozornost.
Dobytku, rostlinatvu a všemožně jinéma věnuje se
často vzorná péče, jen aby odtud připlynal hojný
užitek. Ale aby otec, matka zkoumali povahu dětí a
náklonnost jejich k té neb oné duševní nebo tělesné
práci, na to nemají Času a také choti. Jinak by se
děti úředníků a jiných lépe postavených tříd mobly
věnovati řemesla nebo obchodu, kdež by lépe uplatnily
síly své a schopnosti. Přílivem schopných a majetných
dětí zvýšila by se důležitost řemesel a obchodů. Co
je nám platno, může-li se český národ honositi řa
dami proslalých učenců, umělců a dovedných pra
covníků ve všech odvětvích, když na drahé straně
široké vratvy v cizích slažbách se ztrácejí z našich
šiků, posilajíce síly nepřátel. Velkoobchody, továrny,
dráhy, doly a pod. nejsou v našich rukách a nedo
stanou li se, není budoucnost národa českého zabe
zpečena. Peníze vyzískají se jen v obchodě a ve vý
robě. Je-li povolání zvoleno, budiž jinoch přidržován,
aby si co nejdůkladněji osvojil všechny potřebné vě
domosti a zručnosti, uby se uespokojil se žádnou vě
domostí polovičatou. Bade lí takto synek veden v po
volání odborném, pak směle může i s Nordanem zvo
lati: „Nuže, sem, uvěte! Jsem hotov k zápaeu!“

Lázně u Japonců, KaždýJaponec,at s
lepších krahů nebo chuďas, koupá se nejméně jednou
denněve vodě38 až 45 etapňůCteplé, v ziměv láz
ních ještě více vřelých, což se pokládá za národní
mrav. V japonských městech jest velký počet veřej
ných lázní lidových. V hlavním městě Tokiu jest na
př. na 800 veřejných lázní, v nichž se denně vykonpá
na 300.000 osob. Dospělí platí v lidových lázních za
koupel dle naší miny 8 hal., děti polovic. I na ves
nicích bývají vzorné lidové lázně a kde jich není, ne
rozpakuje se Japonec postaviti si vanu před své
obydlí, aby se osvěžil koupáním před zraky svých
spoluobčanů. Japouské vauy jsou nejvíce dřevěné a
zasahuje do nich mřížovím opatřená měděná roura,
kterou se voda zahřívá, Jedna a táž koapel masí elou
žiti všem členům rodiuy, kteří vstupují do vany buď
dle „hodnosti“ či dle otáří, děti naposled. I cizinci
v Japonsku žijící přivykuou těmto pro nás neobyčejně
teplým koupelím a tvrdí, že tímto způsobem vyhnoa
se rbeumatismu a nachlazení. Japonci koupají se často,
jen oby re zahřáli, a děti jejich jdvu do téže lázně
několikrát za sebou, dokud se voda nezchladí. Proto
1 borká mineralní zřidla, jichž v zemi hojuvst, těší se
z neobyčejné návštěvy.

Srdeční vady. Přes pokroky vědy lékařské
vad srdečních přece přibývá, ježto nynější moderní
Životouprávu Častěji podává podněty, z nichž vady
srdeční puvatávají. Nejčastěji vznikají vady srdeční
z rheumatisru, který jako choroba uvulstva zachvátí
i erdce, jež jest rovněž svalem, A rheamatismus z na
chlazení uhostfse u bohatých i chudých, zu blabobyta

i nedostatku. Vada srdeční přivádí se i zkoraatěním,
jež jest obyčejně následkem moderního nepoměrného
požívání mase a vína. Venkovan při své domácí s'ravě
nemusí se obávati zkornatění srdečního jako labužník,
jenž so léměř výhradně diví stravou masitou, a tělo
svoje pramálo prací nebo chůzí uamáhá. Jinak pří.
činou urdečních vad bývá ztučnění, jež se vyvinuje
z nepřiměřené životosprávy, z pobodlného života za
přebytečné výživy těla. Tak zvané organické vlaatní
urdeční vady pozůstávají v různém porašení pravidol
nosti: v nepravidelné poloze srdce, v nepravidelné
podubě a. velikosti srdce celéhonebo jednotlivých částí,
v rozšíření dutiu urdečních, ve zvrhlosti srdečního
svalu, který tukem prorostlý ztrácí pražnost a vý
konnou aflu a v porašení chlopuf. Vylíčené tuto vady
srdeční neprozrazají ee cítem bolestí, takže nemocný,
třeba několik roků vadou tou atižený, nemá o ní ani

pořašením výkonu, porušením celóbo oběhu krve.
Kdyby se při nedomýkavosti chlopní jen deuetinu
kapky na pf, ze srdeční žíly vrátila do levé komory
při rozšíření tepen, tak ae vrací za minutu 8 kapek při
80 úderech erdečních, za bodinu 480 a za den a uoc
11.520 kapek, což možno asi porovnati u velkou lžicí
polévkovou (1 dacilitr). Když se obyčejná hojnost krve,
pravidelně v levé komoře obsažené, tfmtu způsobem
rozmnoží o decilitr, tu při stehování levé komory

máhati, následkem tobo povstane Zivější příval krve
do svalu a tímto přívalem mohutnější výživa uvala,
tak že ho na objemu a na alle přibude, jako pozora
jeme zmohutnění svalů na ramenech, lýtkách atd. (Po
kračování). Dle Š. Kneippa.

Ceská továrna ma papír. Podobnéto
váray v zemích českých dosud nemáme. Všechen lepší
papír musíme kupovati od Němců. Proto mile pře
kvapí zpráva, že na Táborsku zřízena budo akcová
továrna na papír s kapitálem K 2 mil, která ae proti
většině rakouských papíren stane poduikem zcela mo
derním. Nový tento podnik bude také v každém obleda
poduíkem českým.

České mlého do Berlímu. Koncemměs.
srpna počno ve vzhledem na velikou spotřebu mléka
dovážeti do Berlína mléko z Čech, odkodž we bude
dopravovati ve zvláštních vozech. Vida, Prašaci už
si oblíbili naše ovoce, zeleninu a nyní jim také za
chutnalo české mléko.

„Milosrdný Samaritám“. KnihaDádictví
Svatojanského na rok 1906. Velmi záslužnou práci
vykonali všichni, kdo přispěli, aby v rouše českém ae
nám objevila tato kniha poučná a modlitební pro ne
mocné ajejich ošetřovatele. Muobému bývá nemoc
důležitým činitelem ve příčině upásy. Záleží arci vše
na tom, jak se na ni Člověk dívá a jak ji z rakou
Božích přijímá. A k tomu právě poslouží kniha tato.
Vezmi a čti, jai-li nemoceu, v knise této! Důležito
jest, což se příklady dotvrzuje, aby nemocný poznal,
že právě v nemoci své se má k Buhu obrátiti a ue
kráčel-li pravými cestami k spáso vedoucími, aby se
na ně vydal aspoň v nemoci. Vzácné jsou pokyny,
jak by se zdraví chovati měli k neduživým, jak pe
čovati mají o tv, by 8e nemocnému dostalo potřeb
ného vzdachu, teplu, světla aklidu. Záchranná pomoc
při náhlém nebozpečenství smrti (str. 62), jakož i při
spání umírajícíma (str. 74) jevu výborné. Dil drubý
„Skola pro nemocné“ jest vzácná snůška všeho, co

nemocného poučuje, oč by 8e měl nemocný nejvíce
starati. Vyvrácení rozličných námitek proti včasnéwu
zaopatření jest úplné uu místé a nemine 8e účinkem,
přečte li si nemocný buď sám, buď nechá-li si pře
čísti odstavce (od str. 121) tyto. V každé rodině by
měla býti knrba tato, jako do kuždé rodiny se do
stavuje občas uemoc. Čeho pak potřebuje nemocný
nejvíce, jest útěcha; neboť, má-li: útěchu, pak snese
vše. A o tom pojednáno důkladně v díle třetím, kde
poakázáno na zřídla útéchy jak lidské, tak duchovní
nadpřirozené v nejrozmanitějších způsobech. Originelní
jest 12 rozmlav Ježíše Kristu, nebeského lékaře, une
mocným, jemuž dáva výborné rady a předpisuje nej
lepší léky. O této přílež tosti budiž dovoleno upozor
niti na Dražinu dobré emrti, kterou zatizuje řad To
varyůstva Ježíšova podobně jako draživy Marinnské.
Co bývalo vozdy každému smrtelnika důležitějším
nad dobrou hodinku smrti? Za naší pak nevěrecké
doby výhbradué bývají poslední chvíle života pozem
ského teprve důležité, protože maozí proudem života
časného uchvácení, věčnosti nedbají, nechávají vše na
poslední chvíle, až bývá pozdě. A přece vše záleží na
tom, aby byl šťastný přechod na véčnost. Upozorňa
jeme tudíž jak dacnovní aprávce, tak věřící lid, aby
sobě povšimli této jednoty, a kde by se hodiia, aby
se O Di ucházoli a ji zaváděli. Jaký užitek by při
nesla! Kolik duší vy zachránila! Scházívají se pak
členové v určitý den měsíce, kdy se jim činí rozjí
wéní o umačení Páně, neb o posledních věcech člo
věka u pod. Podobný směr mají společné modlitby,
při nichž we děje zbožuá vzpomínka člonů v Pánu
zesnulých, jakuž i těžce nemocných. Závazku pod
hříchem není: avšak povzdazují se údové, aby ča
stěji svatých svátostí přijímali, zejména v jisté dny,
kdy se schůze konají, neb hojných odpustků lze získati
buď pro sebe, buď pro duše v včistci; aby i všed
ního dne, pokud možno, rádi na mši svatou cbodili,
skutky dobré konali, jako nemocných uavštěvovati,
starati se, uby v Čas těžce nemocní ovátostmi umí
rajicích zaopatření byli. modliti we za zemřelé a pod;
jestiť emrt všem stavům i všelikému věku společná
Takováto dražina je zřízena na př. a sv. Ignáce
v Praze a prospívá utěšené. Rádi dají členové Tov.
Jež. pokyny potřebné.

Děsně drama odehrálo se v nedělí noci
v Umělecko-průmyslovém maseu v Praze. Hlídač mu
sejních sbírek Shaněl nalezen ráno v jedné síni mu
sojní mrtov, zvhaven nesčetnými boudnými ranami a
vrah jeho F. Sandnor, 26letý kaudidát professary, od
voudti se sám na dvorku musejním oběsiv se. Sandner
byl velikým milovníkem sturožitných věcí. Do musea
cuodíval často, obkreslaje si tu některé věci. A vášní
O starožitnostech aveden, dal so zavřít v museu, a0y
enad některou věc si př.vlastnil .. . Byl sice bez
zaměstnání, ale nežil v bídě; od tchána podpory

však nepřijel. Překvapen blídačem, při pomyšlení na
následky svého jednání ztratil veškerou rozvahu. Vrah
i oběť jeho JíčČÍae jako pořádní lidé. Vlastní příčina
brozného onoho dramatu zůstane nevysvětlitelnou.
Činem tím krutě postišena rodina Sandnerova i
ubobého blídače.

Protl drahoté masa. Městskáradarídeň
ká nenesla se, že zřídí na zkouška obecní. prodejny

masa r jednotlivých okresích. Zároveň nařízeno magistrátu, aby konal šetření u řezaíkůa prodavačůmasa
ohledně nespravedlivého zvyšování. A naše obecní
představenstva o podobné ani nezavadí.

Posbude-li člóvěkschopnosti důvěřívé a silně
v Boha a duší věřit, přichytne se fantomu po
vrchního šivota a sprostého požitku. Shání se po
úřadech a slatě, pravdou jeho je lo co je popu-.
lární. jeho dobrem, co má okamšitý výsledek. Po
něvadě nemá Boha ma věčnosti, věří ve vesdejší
lidskou chytrost a ne 'v sílu pravdy.

3. L. Spalding:

(Zasláno.) 1 0

ádná valná schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep.

budo pořádána v pondělí dne 21. srpna 1905
o 1 hodině odpolední

wAdalbertinu v Hradci Králové.

Pořad:
 . Zahájení schůze.
2. Čtení zápisníku minulé schůze,
3. Zpráva jednatelská.
4. Zpráva o celkovém jmění družstva.
5. Volba nového výboru.

. Volné návrhy, mezi nimiž návrh výboru, aby
pořádány byly ročně 2 valné schůze, z nichž
prvá v lednu by byla řádnou a v srpna mimo
řádnou.

©

Václav Uhlíř,
předseda.

Pozn. Za nedostatečného počtu členů bude
schůze zahájena o hodinu později.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 5. erpna 1005. 1

tl pbenice K 18:00—14 20, šita K 9-'80—11-00, ječme
ne K 800-920, ovsa K 500—780, prosa K 00:00
—00 00, vikve K 00-00—0000, brachu K 16.00—
00-00, čočky K24-00-2800, jahel K 27:00—00'00, krap K
18:00 —386:00, bramborů K 3-30—3-40, jetelového
semene červeného K 48-00—00'00, jetelového semeno
bílého K 00'00—0000, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 32-00—00'00, Indného semene K 1600 —0000, 10)
kg žitných otruo K 1300—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 13:00—0000, 1 kg másla K 240—0-00, 1 kg sádla
vepřového K 1:80—0'00, 1 kg tvarohu K 032—0000,
1 vejce K 0'05—0'00, 1 kopa zelí 8'00—12-00, 1 kopa
kapasty K 2:00—400, 1 kopa salátu K v0:00—0000,
1 hl oibale K 6'00——8'00, 1 kopa drob. zeleniny K
0-80—1:00, 1 pytel mrkve K 400—600,1 hl jablek
6-60—10'00, 1 hl hrašek 6-00—8-00, kopaokurek 2-40
—400. — Na týdenní obilní trh v HradciKrálové
dne 5. měs, 1906 arpns odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 467, žita 542, ječmene 2321/,, ovsa
140'/,, čočky 6, vikve 9, brachu 2:/,, olejky 111/,,
máku —, jahel 6, krap 7, jetelov, semínka růž. —,
lněného semene —. 3%.)Zeleniny: petržele — kop,
kapasty 58 kop, cibule 67 hl, drobné zeleniny,
668 kop, mrkve 29 pytlů, okurek 620 kup, brambor
151 bl, zelí 11 kop. 3) Ovoce: třešní v beček, jablek
81 hl, hradek 46 hl. 4) Drobného dobytka: vopřů 0
kusy, podevinčat 246 kusů, kůzlat 21 kusů.
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OChlouboukaždé hospo
dyně jest dobrá káva.

|

ID

|

|

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
niho kávového nápoje v žádné
— domácnosti více dhyběti. —

000
Žádejte výhradně jem původní be
ličky se jménem >Kathreiner« a nikdy
nekupujtesbošíotevřoné(vyxášené).
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Založeno r. 19860.

Vyznamenán státní medailií.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

o Barel Zavadil,
zlatník a pasíř

w Hradci Králově, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýaklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, broneu a 6
ných kovů

vše'olině v.ohnizlacené
a stříbřené, sač še 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 svěcené Be SLYr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati četnýmipochn iným přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje ge tedy k za
konpení 4 opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií

< ářů. nácobek na sv. oleje,

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

- =

První nákupni pramen
látekprodomácnost,jakožidámskýcha pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmíhe spole
čonstva „Vzájemnost“ v Hromově. Téžlže
obdržetipnrtie zboží 30mt., obsahujícíkaždá

"různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasyatd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

BOKTUNUTINTIMmEmmm:

sa K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

Biskupská. knihtiskárna v Hradci Král
nabízí školní knihy:

l Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázamého 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného SO hb.
Katechumy jsou na valné schůní biskupů

kouských ve i dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 18%,elavou proti hotovému zaplacení,

Rosdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k, okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vyp .

Do druhukatechismu prechudé. Dle poměru,v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, scela spraveů.
livě dostane se poměrný počet (přes 189) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrakce o katechismu a Olláři
vydaná

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

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [5
se na požádání franko zašlou. 5

MCMKENENMIIETIMÍT

pianina,
harmonia

avarhany
M nejnovějších

7 soustav — lovně,

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL. HEUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

g Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalbá uznání od

Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Vždy 60 žiněných matraci Velkolepý výběr vzorů povlaků ©
© na skladě. na žíněnky. o: MATRACE ě© M o
8 | žíněmi plněné od zl. 17- do zl. 60:—, lesní travou plněné od zl. 550 do Ž

, zl. 860, dřevitou vlnou plněné od zl. 450 do zl. 760. o
» + «žBB“Slarmníky U;
h „.., plněné čistou dlouhoužitnou.slamou .od'.zl 250 do zl. 350. < :
vk Za čisté plnění žiněmi se ručí. Cenniky zdarma a franko. ©*Jam Víoupa:* i jĎ 73
© v Praze, Václavské nám. č. 32. ©
© o = L ©
©D0+*D00B00Do0D00Or+O00Oo0ODo+Do+Do0Do0Do0Do+0

—————————
Ka va nejjemnějšíjakost,výtečnáaroma.

Zásilky franko dobírkou do všech stanic.

Surová:"E K o" Pražená:
Bourbon, jemná . . 1%—| Perlová, jemná . . 16—
Jamaica, velejemná. 1250| Liberia, obrovská . 16—
Scemanic, zvl. chut. 15 - Směsl:
Ouatemala, velejem 18-20 moe
Zlatá Java, velejem. 14 —| Kavárenská, velej. . 16:76
Portorico, spec. Piz, 15.—| Pařížská, specialita. 17-76
Ceylon, výtečná . „ 17- | Pražská, výtečná —.1970
Menados, specialita. 17— Čaj, jak příbal 40,60, 80 h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Přímýdovoz a velkopražírna.—Posuďtel

:
ooOo0o

Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní jakož

i jemná tabulová vína atd.
— doporoučí —

oidolf Bařtipán,
HradeoKrálové, Adalbertinum.

* OoO0o006*

Navštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

>>

duchovním Správám.

: Na skladě chováme v jemném V%
missálovém provedení:

W Praeparatio adMissam n
r (ratiarum actio post Missam, **
Jé Obé za 1 K. Po přání prodá se V
L dei jediné Gratiar. actio za 60 h.

Op>Nové:B
Casusereservati dioeoesis

Reg. Hradecensis
A (uxta fol. Ord. Nr. 30. pag. 186,18«) ZF

pro zpovědnice. a
Na tuhémkartonu,přiměřenéhofor- 2%

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 b. 14

| Připomenutí o slušném se A4
Ju © ohování v ohrámu Páně jd

k ku připevnění u dveří chrámových. AA

V provedení sličném, formát foliový; 4
1 kus za 30 hb, 5 kusů za K 1.20,

0 Blsk knihtiskárna v Hradci Králové. 7%

© Ghemické —
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levné provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACE,
na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.



Akciový kapitál K 2,000.000-—,
Reservní

a pojíst. fondy ca. K 500.000-—,
PRE“ Založeno roku 1868.

M x

Zápis žáků
do veřejné střední (dvouleté)

obchodní školy
gremia v Kolíně

koná se pro příští školní rok od 15. čer
vence v ředitelně ústavu. Ustavtento jest
jedním z nejstarších toho druhu. O jeho účelné
organisaci a prospěšnosti svědčí nejlépe státe
stoupající aávštěva žactva (parallelky).

Přijímají se do I. ročníku jinoši od 14 let,
kteří s prospěchem odbyli třetí třídu mé
šťanské neb střední školy, anebo kteří pro
káží rovnocenné vzdělání. Zvláštní zřetel béře
se na uchazeče 8 obchodní praxí.

Absolventi mohou se připravovati ve
zvláštním kursu ku zkoušce pro jednoroční
službu vojenskou.

Při ústavu jest také

jednoroční obchodní skola pro dívky
poskytující mimo řádnou průprava odbornou
zároveň příležitost k všeobecnému vzdělání;
přijímají se do ní dívky od 14 let,

“ © Školbé ročně: pro I. a II. ročník po
K 100--, pro školu dívčí K 90—.

Podrobné prospekty zašle na požádání
Ředitelství ústavu.0

Proti holohlavosti
jest nejlepší

uměle zhotovená vlásenka.
Vyrábí je pro dámy i pány

KAREL MARVAN,
vlásenkář v Hradei Králové, hotel „Zelený strom.“

P. T. divadelním ochotníkům prodám asi 100 di
vadelních vlásenek všech různých druhů, krátkých

i dlouhovlasých, za nejlevnější cenu.

| SRB> Vlásenky zašlu též na výběr. "if

|Kočáry.
Doporučuji velectěným pp. majitelům koní

svůj velký sklad nových a málo ojetých kočárů
všech soustav,jako: elegantní landauery,

polokryté faetony, faetony bez střechy,
učírky, spy, bryčky na pérách | bez

péro pro pp. lékaře jednospřežní, polokryté korky 5 oddělávacími kozlíky.

Velký výběr nových i málo opotřebovanýchcelo- i poloplatovanýc n chomoutových, jakož
i nápraních postrojů na koně;Jezdecké ná
činí, jednotlivá sedla a velký sklad přikrývek
na koně za ceny tovární. Takékupuji ojeté ko

čáry, postroje na koně, jakoš i colé ekypáše za

zast Jindř, Balzar
ae" VJOSEFOVĚ.

Též mám na skladě jednospřežní,zánovní valník
na pérách.

9

Při rozsahu závodu, který dle prvních
světových ateliorů zařízen a opatřen
úplbým nejmodernějším © komfortem
z oboru techniky i pomůcek, prorádí
firma veškeré do oboru fotografie „pa
dající práce v provedení čistě umě
leckém při cenách nejpříznivějších.

Tableaux
Svatební skupiny

Zvětšení
v každém
pigmentu a

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
láním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.

©
O

8
Oo
63

©

8
3
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První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

ro pány v ponděli, ve

čtvrtek a v80 ohu,pro dámy v p tekcelý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 8 hodin odpol.

gaP*>Lázně vanové denně. ij

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

OOOOCOOOO0007

PENSIONÁT
císaře Františka Josefa I.

v Hradci Králové,
řízený kongregací Školských Sester

„de Notre Dame“,

pro nábožensko-mravní a vlaste
neckou výchovu dívek.

V pensionátě jest pokračovací literní i Šicí
Škola,kurs ku vzdělánípěstouneka hudebníškola.

V budební škole vyučuje se bře na piano
a barmonium, na bousle a citeru jakož i zpěvu,
nauce o harmonii a dějinám hudby. Dle přání po
skytuje se ve Škole této celá příprava vevšechoborech ku státním zkouškám.

Také vyučuje Bev ústavě jazyku německému,
francouzskému i anglickému. (Chovanky mohou
také navštěvovati Školu obecnou, měšťanskvu a
městskou obchodní školu.)

Mimo to připravují se kandidátky ku zkouč
kám industriálním, jimš u komise zdejší mohou
se podrobiti. — Kure ku vzdělání pěstonnek
otevře se jen tehdá, když přihlásí se určitý počet
žákyň; proto je žádoucno, aby přibláškya dotazy
dály se již běbem prázdnio.

stav položen jest za městem uprostřed
veliké zahrady a vyhovuje veškerým požadavkům
zdravotním.

Měsíční poplatek za stravu, byt a veškeré
ošetření obnáší 36 korun.

Přiblášky a dotazy přijímá a programy zasílá
Správa penslonátu

v Hradci Králové.
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ce nkepectní a antikvariát (©3

DULDANÁ MELIGHAŘA
Antikvariat. — Školní knihy.

Psacípo yvbi denim knihoven. — Velkývýběr jse umě
leckých, místních a s bojiště. —
Koupě amtsikvarních kmih jednot
livých 6 celých knihoven. — Výměna
kmh. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vazbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
Jících děl na okásku

SR“ Denníprodejnovin.l
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Literatura.
Sv. Vojtěch. Obranný měsíčník pro katolický

lid. Redakcí P.M. Vojáčka. Roč, II. vyšlo právě č. 8.
(srpnové) a tímto obsahem: „Nanebevzetí Panny Ma
rie“. Báseň od Prokopa Zaletěla. — Církevní rok. —
Protestanté a katolické hřbitovy. — „Však mně roka
neapadne!l“ (Dokončení.) — Pončení o manželství do
voleném a manželství bříšném. — O av. Svátostech.
— Nepoctivá práce. — Drobné zprávy. — Upozornění.
— Literatnra. — „Sv. Vojtěcha“ dostává každý člen
spolku sw. Bonifáce zdarma. Doporačajeme. —

Nákladem „Unie“ v Praze. Dějiny umění ná
roda českého. Napsal F. J. Lohner. Sešit 36. za 70 h.
— Spisy Jal. Zeyera XXIII. Dramatická díla, Seš. 4.
a 6. po 40 b.— Obrazový zpravodaj. Vychází dvakrát
týdně redakcí J. Hejreta. Ročník II., čís. 43. Cena
čís. 10 h. — Válka rasko japonská slovem ijobrazem.
Vychází redakcí J. Klecandy týdně v sešit. po 30 h.
Dosud vydán seš. 34.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Ottova
Laciná knihovna národní. Robotou života. Povídky od
J. Šípa. Seš. 4. a 5. pe 20h. — Slavische Roman
Bibliothek. K. V. Raise Kalibův zločin. Přeložil Kl.
Běhal. Seš. 3.—6. po 932h. — Čechy. Nádherné illu
strované dílo. Řídí AL. Jirásek. V seš, 287. Zd. Wirtb
vede čtenáře z Něm. Broda přes Rozsochatec, Okrou
hlici, Lipnici, Světlou, Ledeč, Lučici, Habry do Golč.
Jeníkova. Ta jsou skvostné obrazy Liebacherovy na
N, Brod, Sázava, Světlou atd. Sešit za 1:80 K.

Nákladem I. L. Kobra v Praze. Rakojeť
dějin všeobecných (Starý věk). Sepsal Dr. J. V. Prášek.
Sešit 2. Celé dílo vyjde asi v 16 sešitech po 40 h. —
Velká vzorná česká kuchařka. Úprava všech drahů
pokrmů a nápojů. Dle nejlepších spisů a za přispění
osvědčených kuchařek upravila Boh. Jermáfová. S čet
nými vyobrazeními. III. vydání. Sešit 7.—10, po 32 b.

tější Svátosti oltářní. Řídí V. Roadnický. Nákladem

čís. 5. a 6. Vychází jednou měsíčně za roč. předpl.
120 K.

Serafinské Květy. Časopie terciářů Českoalo
vauských. Pořádá P. J. Rabringer. Roč. IV., čís. 11.
Roč. předpl. 2:40 K přijímá administrace v Olomouci.

Causeries francaises. Besedník francouzský,
zábavaý i poučný. Na prospěch škol i samouků pořádá
a vydává J. Kubín, c. k. profespor v Jičíně. Roč. III.,
čís. 10, Vychází měsíčně kromě prázdnin za 3 K ročně.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový. Vy
dávají a vedou členové řádu Tovar. Ježíšova na Sv.
Hostýně u Bystřice pod Sv. Host. Vychází každého
měsíce ze předpl. ročně 70 h.

Vychovatelské Listy. Časopis věnovanýsjmům křesť. vychování. Řídí Al. Adamec. Ročn. V.,
čís. 12. a 13. Vycbázejí dvakrát měsíčně za 6 K. roč.
v administraci © Brně, na Petrově č. 1.

9 přílohou „Obrana“ pravdy křest. ve veřejném životě.

V. Kotrba v Praze.

Vychovatel. Časopise věnovaný zájmům křest,
školství. Majitel a vydavatel družstvo „Vlast“ v Praze.
Roč. KX., čís. 16 a 16. Řídí Dr. R. Horský. S Kate
chetskou přílobou, roč. VIII, čís. 7. a 8. Vychází
dvakrát měsíčně za 6 K.

Křesťanský Dělník. Měsíčník pro rodinu a
řemeslo křesť. lidu. Řídí a vydává Frt. Waldmann
v Praze 1538.[I. za předpl. roč. 1:70 K. Ročník IV.,
čís. 1.

Obchodní Obzor. Orgán obchod. jednoty pro
Morava a Slezsko v Brně. Řídí Bob. Holman. Roč. I.
Vseš. 1. jsou čl: Situace reformy živnost. řádu v pat
lamentě, O některých doložkách faktarních, O daních

řípady nekalé soutěže dle vládní osnovy, O přiráž
kách atd, Vychází jednon měsíčně za předpl. 6 K roč.
Administrace v Brně, Radolfská ul. 20.

Mezi barevnými světly. Román J. O Kralovce
ze života železničního. Nákladem Edv. Leschingra
v Praze. Seš. 6—8 po 30 h.

Rádce duchovní, časopis kněžstva českoslo
vanského (red. Fr. Vaněček), ročník XII., č. 9. přináší

Duchu a Ehrenbergrova řeč příležitostnou, což vítati
Jze jen s radostí. Mezi přispívateli nalézáme jména:
A. Dostála, J. Gótchnera, Fr. Vaněčka, Kl. Markraba,
a j. v. Část drahá vědecká obsaboje články V. Olivy
o národním jazyce při slušbách Božích, Fr. Vaněčka,
Thdra Lva Řebáka, dra Brychty, mimo obeažný a
velmi zajímavý přehled. Bylo by dobře Rádce rozší
řiti tím, že by věnována byls také pozornost dobrým
pracím homiletickým cizím a pak že by si všímal
vědeckého ruchu literárního v cizině. Neníf dnes
každému možno, aby sledoval v dachovní eprávě ča
sopisy cizí, byla by tedy podobná rabriks, podáva
jící hlavně homiletika a novinky praktické theologie,
všemu čČtenářstvn vítanou.

lidněji a nejvkusNábytek
a y e nějive vlastních

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
Šti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod truhblářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 308.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

zaručeně co nejso

voskové“iž

dle liturgických před
pisů vyráběné,

měty promístapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové< zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,
svíce kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní "If

ve všech velikostech

svíčky ke křtu, polovoskové,
LS jakoži veškerédo obora

. přij toho spadající výrobky do

Ko imnánístohami poručnjevoledůst.kruhům: . chovní jvětší i
a případnýminápisy, " S elní . vod: ně

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

| Filiální aklad: Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.3.
: Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

u Jo
Založeno 1853,

9 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. —

—n6 ——————a———————

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma,

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.

a Gr (O

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
. kupní pramen v Rakousku veškerých

osla, paramentů
. prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

———mm-—

Josefa Neškudly
-v Jablonném n. Orl. č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 5.).

i Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
, Obrázkové cenníkv, rozpočty, vzory a hotové sboší

k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

JAN KALIS,.
hodinářa zlatníkv Rychnověu. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech

v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny. náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným zásilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843 .

| KRB2 X 60 REGO X CBD XCBD

Jan Horák,
|ý soukenník
NY Rychnově nad Kněžnou

X zasílá na požádání vždy

178 dle roční salsony kollekcl
. Č nejnovějších druhů pravých
| vlněných látek
; své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele

» W 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 eplátky bez zvýšení cen!

| KGP2 X602 XGBIXCBDXGB X

| Podnikatelství staveb
„a technická kancelář
| stavitele

MD
|

doporučuje se

-ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku

„zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

| v obor ten spadajících,
»Technická kancelář nalézá se v Ji

. říkově třídě v čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem.

4
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|

Krejčík
V PRAZE,

9 umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

spovědníce elny, konsoly, sojový: lustry,
kyke „dle Re one, Fan mcenaobrasy,premie, grafie a diplomy. saný ek a

růsné předmětyhodící se sadárky“
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.
Renovacestarých oltářů akostelních sařísení.

Lehkou"3
fo| čistěvlněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny

V. J. Špalek
v Hradoi EKrálové.



Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské

látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Baf nákrčníky, Be

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

WM-kanafasy, "B
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, gárni=

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 čis. 136. č

.-02.PPWOOOO0BPP0

Veledůstojnému

duchovensáóvu!

JanStaněk,Zš,
Konviktskéul., ený pasé. spe
cielné na korižinínáčíní dovoluie

8 doporučiti svůj hojně nýA sklad ve vlastní dílné ručněp
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, cibona,

lampy, svícny, kaditelnice,kropen
ky, atenky, nádob: at. d,pře sném slohu církevním. táré

předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem © ohm slatá a střídřá. 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 od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JME Jos. FomášekTovárnaPer=
ve Vysokém Mýtě,

K dříve eivod na sušitkování ovoce, salošený
EA 7. 1866, nejstarší svého druhu vČechách

— 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).

o pozorňujeme zvlášť ně výtečný a ýb takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastníhoPdlení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medaillí

A státní a diplomemslaté medaille, a mnohýmiji

l nými diplomys právem rašení slaté: modo,„Vzorky zdarma a Iranko.Čo ČN

První český katolický zárod ve Yldní

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, křížea td.
>|

Vid CŇň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Nf
OLTAŘ————

poučná a modlitební kuiha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 knaů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkopecká:brožovaný- . -< < 42.2 42h
vázanýv poloplátně -58h
vázanýv celoplátně -68h
vázaný v celoplátně se zlaceným

em
vydání na velinovém papíře vá

saný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořískou . . . K 180

nynějším nejdůstoj. panem-E biskupemDr.J.Doubravou msol.váleno *

74h

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MaAŤízemo.
(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
ho /EDC“

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobně
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářaký

== JosefaSoudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírní

První výroba

věžních

/ hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných ji.ých věžových kodin, na
městské jatky v Praze atd.,odpořučuje se(
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

nulou Aulačudala Ju ol-Suža knčbula! BLAudměuíNuladů kdipěuéhlohu Medal A ZZN

S7SPYIPTO3

a treskové
provádí přesně dle kým ně

Veavků s uměleckýmlížením £ PříslušnémuM

Anionín ČÁLODÍA,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavojí zdarma.

mMM"

AAAVAVAVAVANAVAVAaaomalaAloslaldudalmámuladíbděníloadMmloanbolniky

7977977377797T777777GIGI7GI7vaVave"“.

PTY papa vATavaTaa" K8 VAvATavoVavaYavaYava“.,

Vychovávací
ústav

Školsk, Sester JII. ř. sv. Františka

v Kocléřově u Svitav
přijímá dívky Škole odrostlé, aby se
vzdělaly v jazyce německém, ale tak
aby vlastenecký ducha národní smý
šlení budoucích českých žen a matek
nijak netrpělo. Zároveň se učí ručním
pracem, jako: šíti prádlo i šaty, bráti
míru, kresliti střihy, vyšívati a prová
děti ozdobné práce všeho druhu. Rovněž
lze se učiti i frančině, hře na piano,
housle či citeru, vařiti, žehliti s leskem.

Krajina je lesnatá a proto zdravá
Divky se přijímají mezi r. a 15.zářím.

Prospekty zasílá

správa ústavu.

Páni idámy
všech stavů

mohou všade

vedlejší
výdělek

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučnje ze veledůstojnému dachovenstvu a s). patronátním úřadůmku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoloje sí upozorniti na svůj sklad
plan a planin,

ospočty zdarma afranko. Nejvyššívyznam,na výstavách.

písemnými ji ručními
pracemi, psaním a vý

kazem adres atd.

Bližší pod „U 46“ sdělí

KAREL WÓRFEL,
Norimberk,

Austrasse 76.



Může-li se kněz míchati do politiky?“

(14) Na tato otázku dostalo se již mnoho
odpovědí a projeveno mnoho různých náhledů.
Sama sv. stolice nezaujala k předmětu tomuto
určitého stanoviska, ponechávajíc to biskupům,
aby se řídili místními poměry a tak ge stalo,
že co jeden vrchní pastýř kněžetvu své dioe
cése míchání se do politiky zapověděl, jiný
sám se jí činně zúčastnil,

Zeptáme-li se liberálů, co oni o tom sondí,
odpovědí nám jedněmi ústy: „Nikoli; kněz
ať zůstane u svého oltáře“; což je pro nás též
odpovědí, ježto co naši nepřátelé nám radili,
nikdy nebylo k našemu prospěchu, naopak od
čeho nás zrazovali, to jistě bylo k našzmu do
brému a jejich věc poškozovalo. Proto těch se
ptáti. nebudeme; vidíme-li, jak se dnes lid
soustavně vede k materialismu, tu nemůžeme
k tomu mlčeti my, kteří jej máme k ideálům
povznášeti. Jim se nikdy nezachováme, kdyby
z našich slov nevyšlo žádné jiné slovo, než
Boží, ježto pak řeknou, že v semioářích k ui
čemu praktickému nejsme vedeni, že životu
nerozumíme, krátce, že nenmíme, než to káza
níčko a tau mši, kdežto účastníme-li se spole
čenského života a chceme-li býti společensky
činni, provozajeme klerikalismna. Proto nej
lépe jíti svou cestou. Kdyby náboženství mělo
pokoj ve veřejnémživotě, nepotřebovali bychom
se míchati do politiky, což by nám zajisté bylo
to nejpříjemnější, ježto bychom mohli pak
sloužiti pouze svému povolání, s nikým bychom
nepřišli tak snadno do rozpora a prospéli by
chom své věci zajisté více, než celou politikou;
poněvadž však nejen v životě veřejném, ale
dokonce i ve sborech zákonodárných vysazeno

nic jiného, než toto náboženství a tuto církev
před veřejností hájiti. Neníť ona zkostnatělým
organismem, na nějž by ge chodili lidé dívat,

») Úryvek z řeči na sjezda bohoalovců.

FEUILLETON.
Za + Vilémem Sladomelem.

Napsal Frt. Jiří Košťál.

Zase tak smutná povinnost, psáti — nekrolog I
Ano povinnost! Vzpomínky na léta mládí, na léra
ve studiích ztrávená pudí vzíti péro do ruky, byť
při tom cos u srdce bolelo.

Sladomela, té duše na pohled kdysi nepří
stupné s dívající se tak ponuře v život a zas u
smívavé jsko pravé české dítě a rozhazující kolem
sebe přímo skvosty svého sršícího humoru a i
trylky svých písní; Sladomela, který takto jevil
se v mládí a zůstal tak asi i do doby nejposled
nější — je škoda pro jeho nepopíratelné na
dání. U něho se sic mnoho ještě kvasilo — ale
také perlilo. Šum i jiskry v jedné a téže osobě,
Tak jako tam na potoku u »buděského mlýna«
pod Skalkou v kolátuře běloújezdecké, kde se na
rodil! Za bouře a rozvíření na potoce, rozvíření
i ve mlýně a na hladině pěny a šum a za klidna
a jasu slunce potok samá vlnka smavá a perlička
za perličkou na čisťounké sluncem ozářené hladi!
To bylo okolí jeho kolébky, bohužel, že ne na
dlouho. Nepříznivé poměry rodinné vyhnaly ro
dinu ze mlýna a jej jako útlého chlapce z toho
okolí čarokrásnédo, kde nám mohl vzrůst na bás
níka. Rodina jeho se přistěhovala do Solnice —
v podruží. Že valnou část mládí prožil v Solnici,
považován byl za Solničana. —

Byli jsme spolu on o rok mladší mne ve
škole solnické pod vedením pana učitele Hrušky
v jedné třídě. Já takový drobný snílek a on plný
vzruchu, černooký, povytáhlý. Vzpomínám, jak
kdysi, když rozvířila se bouře nad Solnicí a jeho
to postihlo v tom, co před ní utíkal s bub kdes
od »vrchoviště« — jak druhý den před vyučová
ním postavil se ne podium k taboli a rozkládal
o tom, v čem byl, jak blesk za bleskem kolem
něho švihel a rachot za racbotem ho děšil — jak

nýbrž ústavem viditelným a lidským, jemuž
se jedni obdivují, drazí brutálně napadají, jenž
mezi lídmi a v občanské společnosti musí si
své společenské postavení hájiti, jako každý
jiný ; a poněvadž je to osobu morální, kdo ji
má chrániti, kdo bájiti, než ti, kdo ji fysicky
představojí? A to jsme my kněží. Kdybychom
měli katolické intelligence, která by se jí
všade, zvláště však, když se o ní ve sněmov
nách jedná, ujali, mohli bychom si blahopřáti
a jim to přenechati, což by bylo zajisté účin
nější; poněvadž však této intelligence nemáme,
musíme na to pamatovati sami a katolickou
intelligenci si v politických klubech a kato
lických spolcích vychovati. To všecko ale před
pokládá pěstování politiky, čili míchání se do
politiky.

Má-li pak kleros k tomu práva? Dle při
rozeného práva je každý dospělý občan k ži
votu politickému oprávněn, ač není-li duševně
neschopným, nebo jestliže 8e sám mravně
z práva toho nevylončil. Kdo by chtěl tedy
práva toho aplrati knězi, jenž je také člově
kem ?! Naopak: kdybychom o politická práva
nestáli, si jich nebájili, dokazovali bychom, že
jich ani nezaslahujeme a že nám občavská
společnost byla příliš štědrá, když nám aktiv
ního i passivního práva poskytla. Kněz však
není jen člověk, on je spolu občan, který do
sáhl jistého věku, jistého vzdělání, který zau
jímá v společnosti jisté postavení a platí své
daně jako kuždý jiný občan, jehož sociální po
stavení a potřeby přicházejí ua přetřes, jako
každého druhého, a od kterého nikdo nemůže
žádati, aby k tomu mlčel, jedná-li se o uěm,
či aby se jednalo o něm bez něho.

Kněz je však nejen občan, ale intelligentní
občan, k němuž pohlíží lid jako k svému vůdci,
jehož to je tedy svatou povioností, aby se toho
lidu ujímal, dokud ten bude chtíti, t. j. dokud
o svou důvěra ke knězi nebyl připraveu.
Má-li se zájmo lidu s prospěchem ajímati,
musí jej kněz dříve znáti, musí věděti, čeho
ten lid potřebuje a jak svých potřeb dosíci

V
pak ku konci toho vyprávění udeřil se v prsa a
ten černý lesknoucí se zrak maje upřený ke kříži
zvolal: »Hoši, je nad námi Pán Bůh a ten je
všemohoucíl« —

A jiný výjev mám z té dobv ješté před o
čima. Bylo to tuším r 1866 (?), ale už i po vy
stěhování Prušáků z Čech, A ješté v parné ne
dělní odpoledne. My hoši hráli si ve volné teď
po žních přírodě na kopcích, Pojednou upoutá
naši pozornost veliký, rozlehlý sloup dýmu zlo
věstného v tu stranu k Dobrušce, A brzo se roz
lehlo: »Dobruška hoří.« Rycbnované jedou se
stříkačkou na pomoc, nutí Solnické k pomoci.
Leč tentokráte byl »pánem od stříkačky« příliš
rozvážný muž, který se kdysi tak komicky nu
tíval do správné češtiny a ten odbýval i pobíze
jící na pomoc Rychnovany i ostatní k pomoci
ochotné Solničany tím, pánové, všechno marno jest
— v Dobrušce není ani kapka odyl« A všechno
kolem dívá se na Dobrušku, jak sloupy zlověst
ného dýmu se šíří, jak celé okolí zahaleno jen a
jen v dým a všechno kolem volá s»tam musí být
zle.« A to slyší i Sladomelů Vilém.« Dobruška hoří
s tam má tetičkal« vzkřikl a už bez čepice a bez
kabátu letí k Dobrušce, Dívali jsme za ním, až
zmizel v prachu té dlouhé silnice k Ještěticům,
chtěje asi dohonit rychnovskou stříkačku. Solnická
pro »odu« přece nejela. Pán »od střikačky« byl
mocným pánem i v městě. Ano dívali jsme se
dlouho na hořící Dobrušku až do noci, kdy roz
lila se po obloze ohnivá záře a zaklopila celé
okolní podhoří. Dobruška mívala druhdy ty své
požáry tak příšerně grandiósní! — A Vilím Sla
domelů pak vyprávěl o tom požáru zss tím svým

soucitu, ale v očích černých to přec svítilo —
jako odlesk té smutné záře, Tak by) Sladomel už
v mládí! —

Na studie do Rychnova odešel jsem dřív
o tři roky. Pro poměry rodinné snad nebylo se
mu možno rozhodnouti ke studiím dříve. Já wi
odbyl praeparandu, primu, sekundu a on bez prac
parandy odbyv dobře přijímací zkoušku přišel do
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může a poněvadž doba naše nadarmo nejme
naje se sociální, ježto všecky třídy pracují
na zlepšení svého henotného postavení, musí
kněz hledati cesto k srdci toho lida nejen
s hora, od hlavy, ale zároveň z dola, t. j. od
žaludku, masí býti nejen vůdcem lida k věčným
ideálům, ale i v boji za jeho spravedlivá práva“
krátce kněz musí daes pracovati i ua poli ná
rodohospodářském, chce-li čeliti těm, kteří
přes svůj neuskutečnitelný program takého
vlivu na lid nabyli jen proto, že si hmotného
jeho postavení všímati počali a že proň ve ve
řejném životě kopí lámali, třeba že to vždy
poctivé s ním nermyslili a jen své prospěchy
osobní, neb stavovské na zřeteli měli. Poučvadž
ale celý náš občanský život je dnes paragrafy
sešněrován, tak že člověk o paragraf narazí,
uf se bne kam chce, je třeba knězi, aby se
politicky vzdělával, zvlášť znalostí politicko
sociálních si osvojil. Tato potřebu poznali naši
biskapové a založili stolice pro vědu sociální
v kněžských seminářích, kde, jak s potěšením
jsem o jednom takovém ústavu slyšel, i 80
ciální politika se pěstuje, aby mladí kněží
vycházeli ven do duchovní správy nejen od
borně vzdělaní, ale i pro život nesli si znalost
aspoň nejnutnějších zákonitých předpisů, jež
zrovna do politiky snad nepatří, k vůli nimž
však sveden byl zpravidla kratý boj politických
stran, prve než své zákouité platnosti nabyly.
Bylo by žádoueno, aby zrovna tuto stolici dc
stával maž, který nejen slyne odbornou uče
ností, ale který hlaboko do života nahlédl,
aby mohl, jak se říká, ze svéno nabrati a bn
doncím knéžím bezpečnou cestu ukázati, po
které se mají bráti v životě veřejném; bylo
by však spolu si přáti, aby bohoslovci věda
tuto nepanšalisovali, za mimořádný předmět
nepovažovali, nýbrž aby mu tím více pozor
nosti věnovali, čím méně budou moci v bu
doacposti v případu nějaké pochybnosti do
tištěných knih nahlédnonti. Politika a sociální
politika je kniha nedokončená, kniha stále
otevřená, o níž nikdo nemůže říci, že ja a ní

primy. Byl jsem takovým skromňoučkým terciánem,
ale musel jsem se dívat: na Sladomela primána
hezky z nížin do vysoka, abych mu viděl to očí,
Spíš on vypadal jako tercián, ano podle vzrůstu
a síly svalů mohl být až i kvintanem. A primu
ukončil s vyznamenáním. Pak ale už to nešlo tak
stkvěle. Úspěch studií závisí také od bezstarostnosti
o ten kus chleba. A v rodině bylo hůř a hůře,
Sladomel nemíval ani potřebných knih. Vyzname
nání s jeho vysvědčení zmizelo. Professor nábo
ženství Achac Dornkreil, známý dobrák sice, ale
Němec, který se i při tolikaletém působení na
českých gymnasilch v Litomyšli a pak v Rychnově
správné česky nenaučil, Sladomelovi ten postup
do zadu jednou vytkl slovy: »Suchoméli — Su
choméli, ty si se dáleko pošápl,« Nevěděl tehdy,
že Sladomel zápasí a bojuje o sousto chleba.
Ale když to zvěděl, on starý dobrák leckdy při
strčil Sladomelovi něco od oběda, aby hladu ne
trpěl. — Dobře řekl vdp. vikář Tichý o pohřbu
kněze Sladomela ve Slatinách — »Chudý se na
rodil — chudý studovala — (co dál řekl, nechám
SÍ na konec).

Ano, chudý studovall Rodiče zašli v bídé,
sestry se rozběhly po službé — chudý byl jeho
příbytek tam v tom solnickém »Babyloně«, který
před časem bývalým starostou H. Suchánkem byl
určen vůbec za sídlo chudiny. Smutný příbytek
v tom Babyloné, pak později ku konci studií u
švakra kominíka,

Studoval chudě. Vím to, jak on duše tak
nadaná, který letmo pročítal učebnici a autory od
jiných vypůjčené, aby aspoň prostředně zadost
učinil otázkám svých professorů a při tom stu
doval, pravím studoval, spisy našich vynikajících
spisovatelů. Vím, jak tak těžce sháněl obědy a
měsíční příspěvky, aby byl v kapse aspoň groš A
jak těžce sháněl přímluvy a protekce za tímble
vším.

Říkává se: »ch, člověk se protluče vším, jen
když má dobrou bubu.c« Ale jsou povahy, kterým
tohle protloukání je cestou plnou přemáhbánísama
sebe, kusem cesty křížové, Vysvětlíme si tím jeden



botov; politika musí se stále sledovati, má-li
jí člověk roszaměti a s prospěchem jí v šivotě

- užívati.

Volné listy.
(Duševní průměr literáta, píšícího o věcech nábo

ženských.)

(8) Do nedělního čísla „Času“ roní oby
čejně své daševní perly Machar, o němž dávn>
jiš zuámo jest, že není si vědom velikého
vliva mravního, jaký novinářství a vůbec
všechny plody slovesné na život čtenářů pro
vozují. Kdyby jen trochu avažoval o úzkém
styku tom a o zodpovědnosti spisovatelově,
nepsal hy, jak píše. „Při této myšlence“, jak
jsme nedávno uvedli slova Bourgetova, „každý
poctivý literát, sebe bídnější, musí se chvěti
nad svoa zodpovědností.“ Ale zodpovědnost,
pravda, spravedlnost, to, to, — pojmy tyto
v duševní dílbě Macbarově nejsou přítomny
zejména když píše o náboženství, z čehož jde,
že nemá ani víry ve vážný úkol svého umění
a že mu jsoa nade všechno trhavá útočnost,
vtip, nevázanost a zlomyslnost. Přátelé líčí
obyčejně Machara jako spisovatele, jenž 8e
obírá nejvážnějšími otázkami filosofickými a
otázkumi lidského života. Jest prý to básník
myslivý, jenž prý sestavoje svoji filosofii dějin
a jenž o záhadách mnoho stadaje. Ve skuteč
nosti však Machar má hrozně málo porozumění
pro lidský vývoj v nejširším rozsahu a nemá
ani určitého „blediska, s něhož by život obzíral,
z kteréhož nedostatku nemá'ani žádnéhoži
votního programu, leda trhat a se pošklebovat.
Hluboké jeho studie zatím projevují se jen
mělkými náladami podle toho, jak kde co ná
bodou z protikřesťanských knib zachytil.
O jeho filosofickém myšlení mloví blasitě jeho
úryvkovitost, nesrovnanost, zmatené skoky,
kusé nápady, zlomkovité sentence, strojené vý
křiky a co hlavní — zívající povrchnost.
Kousavé protináboženské hledisko vypůjčil si
od Voltaira a Heineho, kteréž muže sledaje
místy až otrocky. Jako lidé zbavení vlasti
z toulavé výchovy-a složitých vkusů vyznávají
kosmopolitiem a tupí stejně všechny národnosti,
tak i Machar na podkladě své četby cítí opo
vržení ke křesťanství a kdyby nebyl v židovské
službě, řádil by i proti židovství. Tady však
ze řvoucího Iva stává se beránek, jenž vyzná
se v diplomacii a spokojuje 8e s prospěcnářským
kompromisem. Machar jest typ těch lidí, kteří
ohánějíce se mocným slovem vědy, obrali si
za úkol ničiti positivní náboženství. Zatím při
důkladnějším rozboru jejich slovesných nájezdů
shledáme, že vedeni jsou více smělostí, než-li
hloubkou vědění. Odkrýváme-li a určujeme-li
tedy Machara, osvětlujeme zároveň i ostatní,
a to jak po stránce rozumové, tak i mravní.
Proti útokům musíme dobrou věc bránit a
z polemiky, kdy péro samo sebou stává se
řezavým a mečovitým, aspoň ten dobrý výsledek——————"——————————
rys v povaze Sladomelovéě — jakési ponuré na
zírání v život a jakousi roztrpčenost! Měl dobro
dinců a podporovatelů dost, ale vědomí, jaka
v čem všude je vydán na milost a nemilost, zů
stavilo v něm své stíny. A nedivme se, že když
na chvíli na ty stíny zapomněl, že vybuchlo v něm
veselí, že zpíval a zpíval a zpěvem svým 1 svým
humorem rozehříval všechny.

Rád zpívával na kůru v Solnici. A on jako
sextán, septimán a oktaván — takový dlouhán a
k tomu vousatý dlouhán, zpíval jako dítě anebo
děvčátko — soprán. Pomáhal rád p. učiteli Hruš
kovi oslavovat Pána Boha písní svou. A jednou
chtěl předvésti pan učitel Hruška basové solo
»Domine guis habitabit in tabernaculo tuo«, které
obycejně zpívával zámečník, dobrý člen divadla a
zpěvák Danielis (bratr býv. děkana v Litomyšli).
Danielis odřekl 8 pan učitel Hrušku nutil do toho
basu Sladomela, »Člověče — Viléme -- vždyť je
z tebe vousáč — nebudeš mi pořád stát s Ker
nerem Václavem (je někde koželuhem) u sopránu
jako diťátko.« — Sladomel nechtěl p. učiteli od
mítnouti i sebral ten bassový part a že to jako
nacvičí. A chodil s tím po »Rekách=, »po kop
cíche i »hájem« a nutil se všemožně do bassu
»Domine guis habitabit in tabernaculo tuo«, ale
v neděli na to slyšeli jsme zas jen jeho soprán.
Rozplaka) se před p. učitelem, že to s bassem
nejde a nejde. Hlavou nakloněn k pessimismu —
srdcem však dítě,

A tím srdcem a z toho srdce zpíval nám
cestou od Rychnova k Solnici, když jsme chodí
vali každý den domů a zpíval i u nás doma, u
mých rodičů v »Řekách«, kde se cítíval nejšťast
nějším a tou cestou z Rychnova k Solnici se za
ns 1 obětovával, Když totiž dozrávaly švestky na
ulejích podél silnice a my po tom skrovném stu

čtvrié, kdy každá jiná duše křesťanská si dopřává
dobrodiní svačiny, my už cítlli pak v žsloudečku
sevřeném jakousi prázdnotu — přihládeček. Sla
domel umíval už dříve, v Červnu čistit aleje švest
kové od »pouchorců« čili jak se jinde říká od

vyjde, že veřejnost poznává, jakými nbožáckými
prostředky bojují nepřátelé náboženství a církve.

V nedělním „Čase“ dne 6. srpna Machar
besedaje takto: „Jaký byl asi pobled na Řím
v těch dobách, o nichž píše můj starý klasaik?
Ne ten ubobý dřevěný Řím republiky, ale Řím
císařský, Řím poneronský ... Když ten mledý
císař, jenž vzdor Tacitovi a Suetonovi zůstává
stále ještě záhadnou povahou, provedl tu nej
Jednodušší expropriaci dřevěných baráků, totiž
dal je zapáliti a vystavěl Řím nový, jehož
řídké památky po tolika stech letech nás na
ploí obdivem? Jak titěrnou, jak ubobou mosila
by býti Vídeň v porovnání s ním, věčným
městem? Et Roma fuit... Přišlo křesťanství
a rozežralo největší říši světa.“

Aby si mohl shladiti žáhu na křesťanství,
začíná Machar tímto za vlasy přitaženým ú
vodem, jenž ještě nad to sténá dějepisnou a
koltarní nevědomostí. Zvířeckou surovost Ne
ronovu omlouvá Machar zábadností jeho po
vahy. Povaha Neronova není jiš dnes problé
mem. Jebo duševní činnost a skutky do pra
vého světla postavili již dějepisci římětí, zej
ména střízlivý a objektivní Tacitus, jenž líče
ním svým odstr.niř každou příležitost, mloviti
o záhadnosti povahy císaře-netvora. | Mlaví-li
tedy dnes někdo o povaze Neronově jako o
nadbozené nové otázce, není to nic jiného než
touba po omračování a s Machara jest to zá
roveň bonění po velikém gestu. Známe své
Pappenheimské. Ze starýeh, dávno vyřízených
věcí náhlým a překvapejícím obratem dělati
věci nové, jest již příliš sevšednělá manýra
těch, kteří chtějí zalesknouti se originálností
svého myšlení. Ostatně Nerona ze všech du
stapných etránek nakresli) nám přísnéreali
sticky Sienkiewicz. Však spisovatel tento mru

zdařbůb plácá. A velebí-li jiš Machar spálení
níma, pak při tomto činu Neronova, jako při
všech ostatníeb, rozhoduje úesysl, nikoli však
nově vystavěná stavení a jelikož tuto část
mravoaky katolické, o hodnocení činů pro
středkem úmyslů, přijal celý vzdělaný svět,
o stavitelské slávě Neronově melze dnes již
ani mluviti.

„Přišlo křesťanství a rozežralo největší
říši světa“ vyvašujez duševních blebin Machar.
Při tomto výroku zmocňuje se člověka smíšený
pocit humoru a vážnosti. Co do bumoristické
stránky bylo by potřebí, aby tate žravá dacha
ploost dotvrzena byla nějakým dryáčnickým

chceme-li vážněji mlaviti, pak nootnojest 0
značiti výrok Macharův jako perversi kultur
ních dějin a jako otesek, jenž jest vyňat ze
spodních duševních proudů zbrojnice sociálně

nosti a vášnivémenávisti. Nuže, jaká byla ta
pohanská kultora, již křesťanství rozežralo a
jež jest předmětem vzlykotu páně Macharova?
Obloba byla tmavá a nebesa prázdná. V ná
rodech usedl příšerný klid anebo nesdravé
rozjitření. Bystřejší lidé, přečnívající dav,

»dlaštěk.« Teď, když zrály švestky, říkaval nám
menším, a také i nejmenším z nás: »Hoši, jen mi
držte klobouk, aby mi ho v aestřežené chvíli
někdo neschvátil a no, já všude dosáhnu, já vám
natrhám.« A on vysoký, štíhlý a přitom silný,

pro ni bonili, ač nikdy — nedohonili. Jiní a to
zvláště Litohradští, když česali a měli plné bečky
načesaných sliv, zvávalí nás, abychom si chuté
brali z beček a také podle chuti i toho přihládku.
Že jim Sladomel za to zazpíval a my všichni pro
volali hřímavé sláva, rozumí se samo sebou.

Zmínil jsem se, že býval Sladomel u mých
rodičů v »Řekách“ jako doma. Ba oývala u nás
pravá studentská kolonie za mých studií a ještě
1 později. [ když já byl už za svým povoláním,
bratr v Tyrolích a tatíček se nám odstěhoval na
hřbitov — studenti maminku ovdovělou neopu
stili. Zde jako doma byli Sladomel, Jos. Kalous,
Jan Kalous, Jos. Hlaváček, Frant. Pražák, Roman
Vaníček, Jos. Patrčka, Jos. Cvejn, Jan Selichar a
mn. jiní,

Vzpomenou si mnozí, jak Sladomel dovedl
zazpívati, až to hruď rozechvělo a zas až do po
trhoní smích. Jeho >V černých lesích ukryt leží
zlej bandita don Špagáte když on to zpíval a do
provázel postňky a pohyby, to bylo něco| Za
tento, řekl bych tek Sladomelovsky pikantní kus
humoristického výstupu, vyčastoval nás studenty
jednou všechny do jednoho pensista Mazač fak,
Že jsme na to vzpomínali anačně dlouho. Jeho
spoluúčinkování při divadle bylo také čestné, Se
bráli jsme jednou Klicperův »Žižkův meč.« Zecha
riášem byl Frant. Pražák, Pohltoňským Sladomel.
Pražák měl talent tak na lehkou komiku, Sladomel
pak na tu dravější, žíbavější, spojenou se sarkas
mem. Tebdá jsme, jak všecko bylo ve smíchu,
mysleli, že ti dva solnické divadlo u Hrušků roz
házejí.

Víc však bylo u Sladomela chvil vážnějších.
V septimě měl už prvotiny svých studentských
básní sa sebou a pouštěl se do prosy, Zjevný vliv

svedali hlavy, jako by patřiti chtěli na všeo=
becné zříceniny, neboť slyšeli, jak táhne a o
zývá se světem zvuk rozkladu. Pobanský člověk
nemravností a požíváním znavený nebyl si již
vědom své minulosti, tím méně budoucnosti.
Člověk nevěřil ve své boby a oevěřil již ani
v republiku. Kaltornější vrstvy v Římě ztra
vovaly se v prostopášnosti a jejich zoufalost
prosákla i davy obecného lidu. Senát otrocky
odhlasoval tyranům miliony peněz i pomníky
a plazil se před božským císařem. Praetoriáni
jedním císařem opovrhbovali a drahého zabili,
k čemužzkažení sofisté a davy tleskali. Nebylo
žádných zásad, jež by vlily nový život ve
zpuchřelost, za to panovala honba po největším
smyslném požitku. Nebylo již ani vlasti a
Brutus prohlásil, že ctoost v Římě zemřela.
Lepší lidé, a bylo jich hrozně mélo, unikli,
aby nebyli poskvrněni stykem s ostatními.
Filosofové pěstovali vtipkaření a slova,

Takový obrázek o pohanské kaltaře před
Kristem načrtáváme na základě zpráv římských
dějepisců a na základě spisovatelů novodobých,
z nichž ovšem nikdo pravda tak nemačil jako
Machar, jenž o oné koltaře nezná aci tolik,
Co věděti musí již gymnasisté, ač nepíší bese
dy do „Času“ pro českou inteligenci. Dvornf
básník Neronův, jak se přiznává, díval se z okow
na Vídeň, nu, a ta kouře doutník mapsal, co
mu napadbo. Svoji bídu a malost pak dovršuje
tím, že kultary a obrata světového křesťan
stvím způsobeného neuznává, z kteréž příčiny

tišti ještě trochu poklidili.
Pohanská kultura před Kristem byla jen

závěrem rožvoje jednoho světu, jenž byl již
vyčerpán a na odchoda, aby ustoupil světu
jinéma, jehož. projevy ozvaly se již na březích
Jordánu. Však nechme mlavit © tomto obratu
třeba Mazzinibo, jeuž právě horlivým křesta
nem nebyl: „Napočatel nosé doby přišel. Duše
nejvýš lásky plná, nejvýš svatě ctnostná, nej
hlouběji nadcheutá Bobem a budoncností, ja
koa kdy lidé sblédli na zemi — Ježíš. Oe se
naklonil nad tělo mrtvého světa a zašeptnul
slovo víry. Nade hlínou, ješ byla ztratila vše
lidské krom pobybu a podoby, pronášel slova
potad neznámá. Láska, Oběť, nebeský původ.
A mrtví vstávalá. Nový živob zakolotul hlinou,

Co jsou proti této mluvě mrzácké zksou

tom při řádění takových spisovatelů obstáti

Jak karakterisovati jest tvrzení, že Řím

vzdělaná Evropa neodolatelnou silon hlásá

———————

z Kolovrat. Týž mu svěřil i opis poslední své
dramatické práce >Starouškové«, A Sladomel zas
hořel pro drama.

Rozešli jsme se; já odešel na studia bo
hoslovná « Sladomel dodělával gymnasium. Po
něm nastoupil v učitelství, Líbilo se mu v tom
a pracoval tak (v Černikovicích a v Ličněj
dosti se zdarem, ale jeho vlastní rozhodnutí
zavedlo ho v seminář, Já byl ve čtvrtém a
on v prvém ročníku. Ovšem i tu chudé stu
doval. Když jsem měl míti doma v Solnici pri
micii a zval ho na ni, rozplakal seaže ji nejspíše
bude slavit v »háji.« Neměl ani vhodného šatu.
Na štěstí byl v Solnici t. č. kanovník Ebrenberger
na letoím bytu. Týž měl býti také hostem na mé
primicii, Vypověděl jsem mu, co je se Slado
melem. Bylo to v pátek na večer a přes sobotu
do neděle, kdy jsem slavil své prvotiny, pořídil
šikovný mistr Mráz Sladomeloví slušný oblek na
náklad kanovníka Ehrenbergra. Nešel už v ten
dea do háje — byl s námi.

Pak mně nastala cesta za povoláním a Sla
domelovi další studie, Nesetkali jsme se osobně
než jednou, kdy mne navštívil na Skubrové. Ale
za to objevily se naše práce brzo na to vedle
sebe. V »České Koruně« uveřejnil Sladomel jako
Albínský povídku »Nepřítel otcem,< při níž ještě
bylo znáti vliv Chocholouškův a ja tam měl svou
rázovitou (jsk kritika řekla) rozmarnou povídku
*Pantátu Trousila,« která i ve drubém vydání je
rozebrána. A setkali jsme se v almanachu »Sokol
od pomezí,> redigovaném J. K. Hrašem. Tenkráte
jestě i kněží si mohli zasokolovati, protože Sokol
stvo nestálo nám tak na příč a vidělo i v knězi
také syna svého národa. Sladomel-Albínský vydal
tam své »Vidéníe a já črtu »Pro čapku sokolskou.c«
A na to brzo v »Čechu« o jednom a témže před
mětu. Dostal se mi totiž náhodou do ruky Al
manach pro bratry svobodné zednáře« z r. 1779,
který dokazoval, že tenkráte bylo v Německu a



prý žil z mystického Hebreje Jana a kdyš Jan
středověký svůj úkol ukončil, přišla nově řada
na Pavla, jenž prý byl střízlivým, rozamovým
Římanem. Aby tento oslňující objev byl úplný
třeba ještě doložiti, že jej ačiníl v dvacátém
století veliký kultarní znatvl a theolog Machar
v té chvíli, když koukal z okna na Vídeň a
kouřil doutník.

Machar raduje se, že náboženství u církvi
katolické nezasadil ránu Luther, nýbrž revo
lace francoozská a že nynější Francie úkol ten
provádí znovu. I tady mosíme s Macharem na
kousek hovoru. Ovšem v rovolaci sesadili Bo
ha, ale po mravních zboubách brzo k němu 80
zase vrátili. Hlavoí význam revolace však jest
politický a itu užito pravd křesťanství, na
kteréž bylo úločeno. Vždyť revoluce z křesťan
ského světa vzala své prohlášení rovnosti, ja
kožto důsledek jednotné přirozenosti v poko
lení lidském a odtad vyvodila též své heslo
bratrství, důsledek to křesťanského předpisu,
že všichni lidé jsou eynové Boží. O nynějším,
protináboženském hnutí ve Francii pak pozna
menati jest, že důsledky se jistě dostaví. Od
straňuje-li se náboženství, Bůh, pak nezůsta
voje se k uctívání, než síla a hmotné požit
kářství s rozmařilostí, které rozleptávají zdat
nost a národní sílo, a dějiny dokazují, že lho
stejnost ve věcech náboženských nemůže uká
zati jiného následka než anarchii.

Vřádcích těchto przomlavili jsme o Ma
charovi, abychom ukázali typ a jeho duševní
průměr.

Obrana.
(3) Roudilmý pokrok. Teď chce avě

domovati a osvěcovati každý. Člověk, který
nedostudoval a jenž se pro svoji neschopnost
nikde uchytiti nemůže, nalezne si živobytí jed
nodachým způsobem. Stane se „pokrokovým“
žuroalistou a chodí — osvěcovat přednáškami.
Přednáší o všem možném a píše o věcech, o
nichž má sotva slabé ponětí. Jsou-li však ty
přednášky a články protikatolické, jsou-li pro
pleteny- drsnými útoky proti církví, „pokro
ková“ veřejnost zamhouří nad jejich jalovostí
a ubohostí obě oči. Čím více drzosti, tím dříve

Jsou však i lidé vzdělaní, kteří místo pá
trání po čiré pravdě nejraději vyhledávají pří
ležitost, jak by mobli bojovati proti všemu
katolickému. Co je v církvi dobrého, to lidu
nikdy nepovědí; za to však jest jim vítaným
každý protikatolický pamflet, o jehož šíření
horlivě se starají. Tacívzdělanci prospěli by
lidu znamenitě, kdyby přednášeli o tom, v čem
jsou dobrými odborníky, co již za příčinou
svého povolání dosti důkladně prostudovati
masili. Ae kdepak? Raději si pobovoří něco
o náboženství, o věcech, kterých nikdy řádně
neprostudovali. Hned jsou ta přednášky proti
pravdám v bibli obsaženým, o původu člověka,——————————
Rakousku loží gr a z těchto tři v Praze o jedna
v Klatovech a podal jsem i různé jiné tak zají
mavější výpisky z tohoto almanachu. A hle, hned
na to podával Sladomel jiné zajímavosti o zed
nářství a bylo na ráz viděti, že v tomto ohledu
má za sebou hlubší studia. A později ovšem ná
sledovala celá vážná díla.

První jeho kněžský život nebyl pokojný. Pro
jel kolika kaplankami jaksi nespokojen — neusa
zen. On, jemuž před očima kmitaly skaliny boha
týrů černohorských a jehož duši jímaly zkazky
staroindické poesie, on, který ctil Longfelova a
jeho poesii prerie a který jeho »Hiavatu« znal od
slova ke slovu a za nímž šly irpkosti, obtíže a i
dloužkyz let studijních i do kaplanky, nemohl
jaksi zprvu dloubo vjeti do obvyklých kolejí kněž
ského života. Srdcem dobrák a bohatě nadán mohl
být, žít v jiných poměrech, Jablonským našeho
lidu. Jeho prvotiny znělek na to poukazovaly. Nu
aspoň žil mezi lidem a měl ten lid po svém způ
sobu rád. Ač se někdy honily stíny jeho hlavou
a on se stranil všech a všeho, nadešly u něho
přece chvíle, kdy zase příchylnost k lidu ukazoval
až vášnivými výbuchy oddanosti k němu. Kdysi
mu kdosi zašel ve Slatinách na brambory. Farář
Sladomel bo přistihl. Rozesmál se a povídal:
»Člověče, to jste dobře trefil; slatinskýmu faráři
brambory nejvíc podsejpaj'. Pětadvacet až třicet
kusů pod jednou natí. Však vidíte, jak se řádky
zdvihaj'. A nemusíte je doma ani mastit, dal jsem
k nim, už přiorat 10 metráků sádla. To jste
trefill« Pravím, sršel někdy vtipem, ale jindy zas
byl mrzout. Pessimistal

Mohl býti podle toho, ee dřív hlavou jeho
zvučelo i naším Kalinou, básníkem barikády
a nedivím se, že když se uklidnil a usadil
v povolání svém, aspoň o revoluci psul a psal
ne na rozvíření mysli sle na poučení. On ctitel
bývalých Templářů (zednářů pod křížem), Coly
di Rienzi a novodobých Silvia Pelica, Mazziniho,
Garibaldiho atd., pak zahbloubal se v dějiny a po
měry zednářstva a revolučních snab a vynášel
z tůně svého bloubání i své všestranné sečtělosti
poklady pro poučení jiných. Na něm se vyplnilo

o £ mrtvých vstání Krista Pána, o neposkvr
něném početí Panny Marie atd. Ovšem řečník
„dokazuje“ při tom, jak jest církev „zpátečni
cká“. A jaká jest příprava na takové před
nášky.

To se dělá jednoduše. Vezmou se dvě
tři protikatolické knížky, vypíší se z toho nej

Jak se brání brožarami sama církev proti ne
spravedlivým útokům, to řečník věděti nechce.
Když bo církev volala, aby se poučil o člán
cích katolické víry a o Písmu sv. ze spisů ka
tolických, nechtělo se mu do stadia; tenkrát
ho ty věci nezajímaly. Když mu však o naší
církvi nechce říci něco brožara protikatolická,
bned o žáležitosti katolické jeví veliký zájem,
hned se stává — horlivým „bohoslovcem“ a
plete se do vědy, o kterou dříve nestál. A
prostý lid odchází s přednášky se slovy: „Pa
pečku, teď se nám rozbřesklo; vždyť to povídá
takový učený pán, tedy jest jistě na jeho řeči
mnooho pravdy. Takové věcí nám pan páter
nikdy říci nesmí“, Na to si však tito ubozí
lidé nevzpomenvu, že tomu učenému pánovi
šlo víc o štvaní než o poučení lidu; nevzpo
menou si, že ani nejučenější člověk nemůže
učeně hbovořitio všem a že přečtení několika
nevěreckých a prolhaných brožarek nečiní je
ště člověka odborným znalcem.

Nedávno se nadělalo plno hlaku od lidí
„pokrokových“ i u nás s myšlenkami něme
vkého učence Delitsche, který svojí řečí chtěl
poraziti katolický názor o Písmu sv. Hoed
vydána brožura 0 jeho názorech, hned se každý
pokrokovec zajímal o bibli. Ale žádný pokro
kář nesdělil lida, co proti názorům Delitscho
vým napsal český kněz — učenec Dr. Aloie
Mosil. To raději naši „vlastenečtí“ pokrokáři
chválili o překot učence německého, než by si
byli povšimli řádků českého odborníka, který
si získal zvučné jméno i za hranicemi. Brzy
nato vydal dr. Musil dílo „Od stvoření do po
topy“, v němž důkladně své stanovisko k bi
blickým zprávám objasnil. A „pokrokoví“ páni
o tom díle tolik pro vědu důležitém ani ne
blesli. Bodejť by se chtěli něčemu učiti od
kněze! To bodou raději na přednáškách dále
proti biblickým pravdám štváti.

Nyní Dr. Masil podal světu nové výsled
ky svého bádání v zemích východních.

„Věstník cís. akademie pro vědy ve Víd
ni“ přináší širší obsah nejnovějšího díla prof.
Dra. Musila o místopisu a dějinách severozá
padní Arabie od nejstarších dob až do zániku
Omajjovců (750). Pojednáno v něm o přečet
ných záhadách biblických na př. o poloze bo
ry Sinaj, o stycích Mojžíše s Madianity, ob
chodních cestách, o významu královny ze Sáby,
o vzniku křesťanství v oněch končinách, o pří
činách náhlého rozšíření se islamu atd. Orien
talista německý známý Th. Noldeke píše ve
svém posudka o tomto díle: „Svým vědeckým
ostrovtipem a svou odvahou nám otevřel Mu
sil zcela nové světy, ba možno říci dobyl“.

— musí človék sám v sobě se propracovat i
leccos přebojovat, aby mohl býti učitelem jiných.«
Mnozí mi řekli, »divíme se, co tobo Sladomel
o revoluci a zednářích napsal a taková díla.« Nu
základ k tomu mu poskytla jeho sečtělosta studia
z roavířeného mládí, V tom měl zátiší své a v tom
i klidné třeba, když už se blížila půlnoc, usínal a
třebas také i při tom nevěděl, zda ráno bude
snídat. Stál sic tehdy, on ctitel všech, jež jsem
vyjmenoval a mimo ně i Bonaparta, na strané
opáčné směrům a intencím, k vůli nimž jeho
spisy o zednářstvu a revoluci byly vydány, ale
za to je tím pravdivější to, co tam napsal, poně
vadž se může říci, že k tomu pravému poznání
došel i studiem spisů a dokladů právě z té opáčné
a řekněme, protivné strany. K tomu přesvédčení,
jež ve svých spisech uložil, propracoval se nále
žitě, Dle své povahy o jiném psáti nemobl, leč
o poesii nebo o revoluci a o tom, co revoluce
podporuje — o zednářstvu. Ale pak, když o tomto
posledním psal — psal spravedlivě. A když uvá
žíme jeho studia o zjevech poesie staroindické
(ukázky vyšly ve »Vlasti«), musíme se obdivovati
tomu, kam až se Sladomel dovedl zahloubati a
co všecko musel prostudovati, aby i odtud vynášel
perly v naši českou Jiteraturu. A on, čím se
právě obíral, v tom žil plně a všestranně. Pracoval
o zednářích a tu se stalo, že na toto thema přišel
i ve svých kázáních jinak dosti populárních. Tím,
čeho mysl plna, prokmitne i slovo třeba tam, kde
to je i nepřípadné. Často— často zavadil slatinský
farář v kázáních o zednáře, Až z toho vyplynul
komický důsledek. Jeden zedník se po jednom
poutním kázání oslatinskýho«, v němž to také na
zednáře došlo, připomáz' a pak křičel: »Já nevím,
co ten slatinskej pán, je to jináč hodnej člověk,
já nevím, co má pořád proti nám zedníkům, proč
pak nekáže jednou taky proti tesařům a pokrej
vačůmla —

Nu ano, ano má každý své nadání i svého
koníčka. Je známo o bývalém slatinském a jenšo
vickém faráři Šimerkovi, kterého i bratří Weyrové
prohlásili za jednoho z nejpřednějších matematiků

Ale otevřel ty nové světy pro naše po
krokáře? I ne; ti jeho díla čísti nebudou. Po
krokové listy ze samé „vlastenecké hrdosti“
ani slovem 8e nezmínily o vědeckém triumfa
svého krajana. Než by sdělili s lidem něco o
tom, co katolický učenec na namáhavých vý
ckumných cestách očitě seznal, raději uveřejní
přednášku některého mladika-socialisty, který
„Studoval“ biblické zábady ze dvou brožarck
doma za pecí.

Nyní vrátil se z výzkumných cest po Pa
lestýně jiný český kněz, dr. Jan Hejči. Již
před svým návratem zaslal do „Čecha“ některé
učené články, ale v listech pokrokových bylo
ticho tichoocí. A až vydá ua základě svého
zkoumání větší dílo, bude ticho zas. Pokrokáři
se už postarají, aby se lid dovídal o bibli od
protikatolických nedouků a o díle Hejčlově
budou mlčeti. Máme to pěknoa osvětu! Místo
co by se mělo šířiti vzdělání pravé, slídí se
neunavně, čím by bylo možno církev pokáleti.
Jak je vidět, není vzdělání jako vzdělání.
Jedno vzdělání vede k ryzí pravdě, drahé
k fanatické zlobě proti katolictva. Učenec dr.
Musil věří s církví dále, věří, že bible jest
dílem Božím, ale osmnáctiletý socialista, který
sotva psáti dovede, bez dlouhého přemýšlení
řekne, že se „přesvědčil“, jak bible klame. —
Lide český, prohlédni konečně falešnou hru,
kterou tropí mezi tebou nepřátelé naší víry!

(3) Naše odpověď panu J. Svozilovi.
Bránite, pane, svoji přednášku proti našema
dopisovateli z České Třebové. Dovolte, abychom
tak trochu Vaši obranu rozebrali. Vykládáte
sám smysl své přednášky v Čes. Třebové. A
v tom výkladu pronášíte slova: „Has se vze
přel proti absolutismu, vzepřel se proti ne
svobodě svědomí. Žádal přesvědčení, poučení,
ne víra na povel. Jdeme-lí důsledně jeho ce
stou, musíme dojíti k charakternímu boji proti
veškerému absolutismu, proti vociálcí nespra
vedlnosti, za svobodu školy a oddělení církve
od státu, stejně jako za politické svobody, te
dy na př. rovné hlasovací právo“.

Na tohle odpovídáme, že by ovšem každý
novohosita rád Husa přebarvil na člověka sou
časných svobodomyslných zásad, na muže ta
kového, který boldova) zásadám nynějších
liberálů a pokrokovců. Ale proti pravdě těžko
bojovati. Jak se Hus vzepřel proti nesvobodě
svědomí, jak vežádal víru na povel, o tom
nejlépe nás poučnjí vlastní slova Husova. Hus
totiž napsal, že kacíři (to jest „svobodomyslní“
křesťané), kteří by po napomenatí od svých
bludů ustoupiti nechtěli, na hrdle mají
býti trestáni. Jinde: „Bude-lina mne ka
cířství (to jest svobomyslné vykládání křesťan
ské víry) dovedeno, neodmlůvám jako kacíř
utrpěti.“ — Napsal, že zjevní kacíři násilně
mají se k víře přidržovati a že dovoleno jest
víry hájiti mečem, k tomu jsou zvláště knížata
světská povolána, uby tak činila. Eáni mají dle
Hasa také povinnost, aby padili poddané
k ctnostnéma životo světskou mocí. Velmo

(O
a fysikou — a lidé mu prý nerozuměli, když po
ukazoval, jaké sily dal Pán Bůh živlům a jak se
všech může používat ve prospěch člověčenstva,
»Přijde doba«, věštil v Jenšovicích Šimerka, »kdy
budeme topit naším potokem« —a lidé mysleli,
že to není v jeho hlavě v pořádku.

V poměrech pro ně nepříhodných bynou
nám předčasné mnohé dobré síly. A největší svízel,
největší utrpení je to, když mnohý v působení
svém je duchem o řadu let napřed, a myslí to
dobře, ale v okolí svém nenalézá porozumění, Ta
kovým lidem sluší jiné okolí a místo, kde by našli
vzpruhy, nadnesení nad poměry a ne příležitost
k zapadnutí. Anebo k předčasnému zániku v té
chvíli, když by člověk nadaný přebojovav všechny
rozpory v nitru i v duši mohl pak rozsévati ko=
lem sebe květy a jen květy ve prospěch svatých
našich ideálů. Tu platí: i my, bohužel, nechá“
váme talenty zapadat na místě, abychom je sjed
notili a nadzvédali všechny stejně ku zdaru našich
společných povznesených zájmů. Dalo by se
v tomto obledu mnohoa ještě trpčího vypověděti.
Dnes z našich telentů mají prospěch jednotlivci
daleko méně však to, co u nás má býti na prv
ním místě — totiž ty vyšší a svěrější naše cíle,

Sladomel byl chud v mládí, chud ve stu
diích — chudý jako kněz — »a jako chudý ize
mřel.« Malé jeho úspory pohltila zdlouhavá nemoc,
Pohřben byl za velkého účastenství kněžstva (bylo
duchovních na 30) a přifařenců. A přec »byl to«,
jak mi sdělil jeden z účastníků, »pobřeb smutný.«
Bylo všem Sladomela líto. © .

V mé duši zpráva o jeho úmrtí a 0 jeho
pobřbu, když jsem se ho nemohl zúčastniti osobně,
vyvolala aspoň tuto vzpomínku, kterou tobě, milý
příteli a soudruhu, kladu na hrob jako opozděný
sic, ale přece ještě svěží kvítek. Z toho pak, co
jsi svou snahou a svými spisy zasel, nechť zkvé=
tají nové a další květyl Ku konci podotýkám,že
větší a zevrubnější výčet jeho spisů přinesly jiné
listy — s nimiž ani nikdy ve styku nestál — než
ty naše, Proč se to stalo, nevím. — Po boji kéž
odpočívá náš diccésán — spisovatel zasloužilý =
v pokoji — — —



žům příslaší lidi pobloudilé nutiti
k přijímání těla Páně; Hus bránil tuto
strobou, nesvobodomyslnou zásadu i tehdy,
když katolíci namítali, že násilné nucení k ú
časti při obřadech církevních nepotká se svý
sledkem zdárným. Pomíjejíce jiná bezohledná
slova Husova proti „uvobodomyslným“ kře

etanům, tážeme 86 pros pana Svozila, zdazásady tuto uvedené bojují proti nesvobodě
svědomí; tážeme se, zda Hus žádal uvedenými
zásadami za přesvědčení a nikoli za víru na
povel. Kdyby napsal nynější katolík, že má
býti kacíř (to jest dle vlastní vůle věřící kře
sťan) popraven, že se má policejně hnáti k při
jímání těla Páně, co by činil pokrokový tábor?
Spustil by s listy židovskými povyk proti ka
tolickéma tyranství, až by uši zaléhaly. Tážeme
se, zda ony proslovené zásady Hasovy vedou
jeho následovníky k tomu, aby bojovali za od
dělení církve od státu? Hos naopak svými
názory spojení církve se státem chtěl utažiti
víc než jak církev naše za jebo věku činila.
Jestliže tedy vytýkáte církvi, še jest původkyní
učení o vládách z „Boží milosti“ a že tím
učením podporoje církevně světský absolu
tismas, měl byste proti Husovi obrátiti své
výtky dvojnásobně. Že ei pro své vlastní jednání
vybral Has pravidla poněkud výjimečná, od
porující pravidlům psaným, to jest ovšem
obecně známo.

Ten „církevní absolutismus“ máte při
svém výkladu v ústech často. Prý jste pouka
zoval ve své přednášce na to, kam církev za
táhla „neomylnost“, absolutismus a „prostřed
nictví Boží“. Povíme Vám něco o tom. co jste
při této příležitosti rozhodně zamlčel. Že církev
prohlásila avé články víry za neomylné, které
de dle zvůle jednotlivců každou chvíli měniti
nemohou, neupadla do tak ubohých duchovních
poblouzení jako na př. Hus, kališníci a Tá
boři. Většinu článků, pro něž Hus byl odsouzen,
nechtěli by za své zásady přijati ani nejhorli
vější novohusité; vždyť vědí dobře, že by 8e
jim i nestranný ovangelík musil emáti. Proto
se novohusitští řečníci opatrně vyhýbají kri
tice článků, pro něž Has byl odsouzen. Ka
lišníci hájili přímo vášnivě svoji zásada, že se
musí Svátost podávati pod obojí i nemluvněti
hned po křtu. Bylo to pokrokové a rozumné?
Táboři fanaticky hlásali, že již nadchází den

osledního soudu, brojili proti vyššímu vzdě
ání jako proti věci pohanské i proti církev

nímu umění.Dle nich každý jest zlořečený,kterýž
meči svémo zbraňuje od pomsty a od vylévání
krve protivníků zákona Kristova; ale „má ru
ce své omýti a v krvi jich posvětiti“. Kdo
v boji zahyne, ta chvíli bade v království Bo
žím. A že to táborské „slovo Kristovo“ bylo
odstrašujícím příkladem náboženského šílenství,
o tom není nyní sporu ani mezi znateli nám
nepřátelskými. Že tedy církev, hájíc svoji ne
omylnost, do tak nešťastných bludů nezabředla,
jest pro ni jen ctí. A ten katolický absolutis
mus? Pane Svozile, nevíte o tom nic, co hří
chů do nebe volajících napáchal se absolutis
musehusitský ? Dějiny nám ukazují, jak inkvi
sice kališná odpravaje bez milosrdenství Tá

bory a jak zase inkvisice táborská upaluje atopí sta kněží kališných. Vidíme, jak voje
basitské opalují sta kněží katolických ve smol
ných sudech, na hranicích, jak inkvisice ka
lišná mučí nemilosrdně České bratry a pravidla
pro stihání jich vydává. O tom 8e, pane Svozile,
při svých přednáškách nikdy nezmíníte.

Divíme se tuké, jak jako katecheta vzdě
lával jste se v náboženství, které jste měl dle
svého slibu hájiti, Vyprávíte o našem dopiso
vateli: „Neví ani, že Kristus nezaložil žádné
církve a dokonce už ne katolické“ A za to
ho litujete. Pane Svozile, takble znáte Písmo?
Kristus přece pravil sv. Petrovi: „Ty jsi Petr
(skála), a na té skále vzdělám církev svou a
brány pekelné nepřemohou jí.“ Kristus i jinak
častěji mluví o svécírkvi a nadto ještě na zemi
ji dal zřízení. Představil jí dvanáct apoštolů
se sv. Petrem v čele, dal jim moc kázati,
křtíti, hříchy odpouštěti, říditi a apravovati
církev; dal jim moc rozkazovati ku pro
spěchu věřících. Proto také svatí apoštolové
o církvi Kristem založené častěji mluví.
Sv. Pavel píše, že Bůh Krista dal, „aby
byl hlavou nade vší církví, kteráž jest tělo je
ho“, že „Kristus jest hlava těla církve“, atd.
Sám israelita by se musil pozastaviti nad tím,
jak špatně bývalý p. katecheta Svozil zná
Plsmo, jemuž měl vvučovati. A že by Kristus
církve nezaložil, v tom Vám bude odporovati
důrazně zvláště kde který evangelík. — V pří
štím čísle na shledanou! Jest totiž potřebí,
aby se ještě lépe vědělo, že p. Svozil neodpadl
od církve proto, že její učení dobře poznal,
ale z té příčiny, že 80 o ní „poučoval“ od na
šich nepřátel a že místo hlubšího studia pře
trhl pásku s církví jej spojující zcela lehko
myslně, bez vážného a nestranného přemýšlení.
Ostatně poukážeme na to, še pan Svozil zúmyasl
ně jedná proti svému lepšímu přesvědčení.

(3) Naše odpověď realistům. Jsme
rádi, že konečně i „Čas“ dal se do rozhovoru

o soustavném balamucení českého lidn a če 50
nám podařilo tento „realistický“ líst vyvolatí
z pobodlného zákoutí, v němž si bověl přes
časté naše výzvy. „Čas“ x nouze hledí svým
čtenářům namloviti, že panHorálek omyl svůj
dosnal a doznal prý veřejně. Na to odpovídá
me, že p. Horálek promluvil teprve tehdy,
když k tomu byl několikerým naším naléháním
mravně přinucena že 6e k omylu nepři
znává; hledí spíše Lžipogia sofisticky vykru
covati. A téhož pamfletáře Lžipogia zastává se
proti Dru. Kalouskovi sama redakce ovangeli
ckého lista „Hlasů ze Siona“. Tak dopadá
ta evangelická touha po pravdě. Tak
dopadá praktické následování Husa: „Prav
pravdu, braň pravda až do smrtil“ Žeby byl
„Úas“ a „Naše Doba“ o spisku Lžipogiově
v posledních letech šíře referovaly, o tom Ob
nova pranio nevěděla a nemohla tedy nijak
takové faktum zúmyelně zamičovati. Na vše
cky naše výtky aspoň byl „Čas“ zticha. Stalo
se tak tedy asi v letech dřívějších, což tímto
veřejně konstatojeme. Ale to nestačilo. Vždyť
právě v posledních letech nalezal Lžipogius
úžasného rozšíření a ta pravdymilovný tisk
měl rozhodnou povinnost po naších častých
dotazech něco dodatečně promloviti proti po
kračování (v bezcitném mrzačení českých mo
zků. „Úas“ praví: „Z lidí kritických a věde
cky vzdělaných nikdo toho padělku dávno ne
užívá jakožto pramene“. Soublasíme; ule při
tom znovu tvrdíme, že prostí novohusité chtě
jíce se poučiti o Husovi, krmili 8e výhradně
tímto pamílatem do dnešního dne, třeba Že 8e
nakladatelé po našem protestu | neodvážili
Lžipogia tolik vychvalovati.

Po Horálkovi, po řeči Dra Kaloaska pu
tovalo mezi prostý lid ještě dvojí vydání to
boto nehezkého pamfleta. A dle toho pamfleta
se přednášelo dále i od intelligentů. Nad to
právě po přednášce Kalouskové v inteligentním
časopise „Máji“ vychbvaloval 6e ten ohblupující
spisek do nebe. Proti „Máji“ bojovalo se po
krokovými listy dost a dost, ale vychvalování
podvodného spiska mu pokrokáři odpustilí,

oněvadž jest ten pamflet protikatolický. A ne
jedná se tu jen o podvrženinu Lžipogiovu,
jedná 80 o soustavné oblapování
českého lidu podvodnými spisky
vůbec, jež vydávázvláště sociální demokracie
a které jsme nejednou jmenovali „Čas“ ho
voří chytře jen o Lžipogiovi, o ostatních pod
vodných brožurách, na něž jsme mioule po
ukázali, opatrně mlčí. Že si netronfá okřiknouti
bezcitné řádění socialistického tisku, to si do
vedeme lehce vysvětliti u pokorného služebníka
sociální demokracie; pokorný služebník „Čas“
slouží socialistům jako starověký nevolník a
i když utrží od nich šlehnatí karabáčem, ránu
zcela nespravedlivon, hájí se jako uctivý ro
botník u milostivé vrchnosti. Kdyby tak po
svítil „Čas“ dle spravedlnosti na soustavné
lhaní a podvody socialistického tisku, jak 3e
sluší a jak povinnost z lásky k pokroku kážel
Tu by mu ukázali soadrazi, zač je toho lokat.
Socialistická kletba jest kletbou nejhorší a
„Čas“ udržoje se jen potud, pokud bude věrně
posluhovati v socialistické kuchyni.

Ale největší, ano drzou nepravdou „Časn“
jsou slova následojící: „Obnova trovfá si vy
týkat lidem pokrokovým, že svých omylů ne
odvolávají? Není jediného příkladu, že by
v řadách realistických oěco podobného se bylo
stalo; je to jednoduše vyloučeno, je to ne
možné.“

Prosíme, aby si uaše veřejnost těchto
slov dobře povšimla. Prosíme až předem vše
oky lidi dobré vůle, kteří čtou i Čas i Ob
nova, aby se trochu zahleděli do dnů minu
lých. Kdyč jsme dříve dokazovali makavými

oklady, jak jest tisk realistický a Bociali
stický zámyelně prolhaný a nepootivý, „Čas“
aspoň chytře mlčel nebo hleděl si pomoci ad
vokátskou poznámkoo. Nyní se hněvem necítí
a odvažuje se tvrditi, že je jednodoše nemožno,
aby realisté svých omylů neodvolali. Máme
tedy úhoře v síti a příště „realistickým“, frá
zovitým lyrikům na table obranu odpovíme
věcně, opravdu realisticky. Dojde i na ros
pravu o jiných útocích ve článku „Času“ ob
sažených. Jen prosíme celou českou veřejnost,
aby pilně sledovala další polemiku, jak se bade
jeviti i v „Čase“ i v „Obnově.“

Politický přehled.
Ohledně zřízení čes. učitelského ústava

v Polské Ostravě u tím odstranění čes. pobo
ček z Opavy nastal i ve straně mladočeské
rozpor. Jední označují rozhodnatí ministerské
jako vymoženost a druzí zcela právem spa
třají v tom odkopnatí národa Českého. — Velmi
činným v této době parlamentních prázdnin
jest stálý živnostenský výbor ve Vídni. Ve
výboru tomto přijata také závazná zkouška
mistrovská. — Anglický král Eduard VII. byl
v Išlu návštěvou a císaře Františka Josefa I.

Maďaři neustávají v odporo. Místošupa

nové prohlásili, že v odporu neustanou. Na
proti tomu uherská vláda chystá se použiti
ostrých prostředků proti obevním úředníkům,
kteří staví se proti přijímání daní a proti do
brovolnému odvádění břanců. Biskop Deesenffy
napomíná věřící, aby hleděli najíti cesta ke
sbodě s králem a národem. Madďari přáli by
Sl ovšem zavedení všeobecného volebního prá
va, ale dávají si zase pověstné meďarské vý
jimky, aby totéž právo volební náleželo jen
toma, kdo umí maďarsky. Známá to maďarská
svobodomyslnost.

Lid norský při všeobecném hlasování vy
alovil se až na pranepatrný počet pro úplnou
rozluku se Švédském. Tím konečně prove
deno bude úplné odtržení Norska od Švédska.

V Rusku dosud se ohlašují na různých
místech nepokoje. Propracování Balyginova
návrbu jest prý už skončeno; ústava prohlá
Šena bude vozději. Rozšiřají se i pověsti, že
se car vzdá trůna ve prospěch svéhonezleti
lébo syna Alexeje.

Za mírových konferencí trvá sice v Mand
žursku příměří, ale Japonci jsou prý stále
činní v okolí ostrova Sachalínu, na němž po
čínají si jit jako doma. Jednání o mír v Porte
mouthu vede přece aspoň k částečnému vý
sledku. Ruští a japonští delegáti dohodli se,
aby se v Koreji uplatnil vliv Japonska; Rasko
jest ochotno vykliditi Mandžarsko, postoupiti
tu svá nabytá práva a výsady, jakož i vzdáti
se mandžurské dráhy až po Charbin. Rasko
však rozhodně zamítlo požadavky japonské:
odstoupení Sachalínu, poskytnatí válečné ná
hrady, omezení stavu ruského válečného loď
stva ve východní Asii a a vydání lodí ruských
z neutrálních přístavů. Tím naděje na skončení
války jest malá.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady 'králové

hradecké dne 14. t. m. usneseno: Dodávkauhlí
pro vytápění budovy obecných a měšťanských škol
zadá se foě, F. V. Fiala na Pražském Předměstí. —
Žádosti společenstva hostinských za poskytnutí 60,
slevy z dárky z piva vyhověno nebylo, ješto vybírání
dávky té pronajato jest Právovarnímu měšťanstva. —
Nabídka manželů Čhradimských, aby obec koupila
dům č. p. 114. pánů Bratří Červinkových a pak vy
měnila jej s nimi sa dům č. p.171. na sv. Janském
náměstí, přijata nebyla. — Vyblásí se, že dražba na
nový pronájem louky ne rybníka Temešvárském na
nové šestiletí konati se bude dne 26. září 1906. —
C. k. okresním hejtmanstvím předlošená k vyjádření
dádost pana Fr. Hlávky za udělení koncesse bostinské
a výčepnické v č. p.328, postoupí se šivnostenskému
odboru. — C. k. okresní hejtmanství so požádá, aby
pfedsovsalo kolaudaci veškerých prací ve farní budově
v Locheniních rozpočtem povolených. — Dodání no
vých železných kamen do budovy c. k. vyšší realky
zadáno bylo fmě H. Hoim v Praze za K 16025 — a
natření plechové krytiny na střeše divadla p. Frant.
Hlávkovi. — Schválena byla technickou kanceláří na
vržená změna úpravy laric v obecné škole chlapecké.
— Výměna prohnilé krytiny římsy v domě č. p.6%.
zadána byla p. Neumanovi, klempíři zde. — Vzato
bylo na vědomí sdělení c. k. okresního hejtmanství,
že c. k. místodržitelství povolilo městskému důchod
nímu remaneraci K 400-— z fonda Matice špitálské.
— Udělen byl příspěvek na pohřeb zdejší chudé pří
slušaice, zvýšena byla jedna podpora na rok a pou
kázány byly některé účty k výplatě.

(Osební. Rada zemského sondu p. Karel Rot
ter v Hradci Králové přesazen k zemskému soudu
v Praze. — Prozatímní správce sochařské a kameni
cké školy v Hořicích prof. Václav Weinzettl byl jmo
nován řiditelem téžo školy. — Ministr kultu a vy
učování jmenoval p. K. Buchtelu, c. k. finsočního
radu zom. fin. ředitelství v Praze, konservatorem [.
sekce c. k. centrální komise pro polit. okresy: Brou
mov, Král. Hradec, Král. Dvůr n. L., Landškron,
Náchod, Nové Město n. M., Nová Paka, Pardabice,
Rychnov n. Kn. a Žamberk.

Městské sady a stromořadí. Obiti,
které Hradec Králové na okrášlení města a jeho okolí
přináší, jsou veliké. Každý obyvatel dobré vůle jest
vděčen těm pánům, kteří svým hlasováním ve pro
spěch této věci působili, Vždyť všecky naše smysly
těží ze stromů a keřů ve městě a okolí pěstovaných
a člověk tělesně 1 duševně okřeje v jejich blízkosti.
Proto každý velice se prohřešuje na obyvatelstva mě
sta, kdo jakýmkoliv spůsobem k ničení jmenovaného
rostlinstva dává podnět. Nebývá toho sice od jedna
tlivců najedoou mnobo, avšak jako še jen a kapek
povstaly veliké povodně, které celou krajina zpasto
šily, tak také denně jen několik listů, proutků, kvě
tů, jen několik řezů, bodů, úderů a j. činí v krátké
době « nákladného sada poušť, — Sterý pán s několika
ohlapečky chce povkřáti v čistém vzduchu ve měst
ském sadě. Zajde tam, osadí se na lávku a oblapeč
kové pobíhají sa jeho dozoru po stezkách, házejí po
sobě pískem, nadbíhá jeden druhému přes trávník,
ba 1 mezi křovím se prodírejí; starý pán má sz těch
capartů radost, a — „Výstraha“ mu visí nad bla
vou. Jindy chlapečkové opatření zelenými síťtkamihoní
se ze motýlky, otloukají květinové skopiny a zároveň
otopojí pohlíšením na utýraného motýlka naproti bo
lestem svých epolabližuích. Uposornite-li takového
opatrovníka oa to, co děti vyvádějí, omlouvá je, že
Jim předce musí dopřáti učjakou radost. Jiný vyho



voje přáním dítok: tu láme jednomu „koně“, tem
drahému „opral“, onde třetímu „bič“ — dře úbobé“
keře — -bez nože. Obůva s dítkem v kočárku ulo
danýmajinýmidvěmapostranáchubírásedostro
úlořadí. Zaojmou lavička, Chůva wlamuje větvičky,
listky, květy, klade před maličké, aby se nerozpla
kKalo. Oblapeček motyčkou a rýčkem kypří zůdu ko
lém lávky, dělá dolíky, „stadně“, „příkopy“, „hrá
se“, děvčátko pak rozmělněnou zemi snáší na lávku,
kde „krupici“ od mouky odděluje a ještě jiné „va
fení“ a „kupecké zboží“ sem enáší. Za chvilku se
maličké v kočárku rospláče, chůra se zdvibue a děti
s ní. Kdyš se maličké utiší, popojedou k lávce jiné,
kde se zaměstnání jejich opakuje. Jak lávka a její
okolí vyblíší po jejich odchodu, o to se chůva ne
statá. Ponkažte na to, řeknou Vám bned, že jste
mrzoat, který malým dětem ničeho nedopřeje. Kde
prý ei mají ty ubohé děti pohrát? Máme za to, že
by si ubohé dítky také desti pobrály bez dělání škody,
Vidyťt v zimě doma v pokoji maminka také uedovo
loje dětičkám zatloukati hřebíčky do hlazeného ná
bytku, rostloukat vblí stříbrnou šicí na její vyklá
dané podnožce a pod. A jsou to přece její děti, jsou
to její věcí, Ano, ti a takoví lidé bned se dovolávají
nápravy, když před jích domem ekropením se opo
zdili, tu bned zdraví obyvatelstva ohroženo. — Když
pro růsné překážky nebylo lze odkliditi ta neb onde
nabron.adéný rum v alici neb na náměstí, na němě
vítr ehasil svítilna, hned se obcí vytýká, fe nebývá
o bezpečnost pozdních chodců dostatečné posteráno.
Avšak aklonznete-li ueb klopýtnete na chodníku,
kde dětičky nanosily hlíny, kusů cihel a kamení, ta
kesky mlčte; vědyťt prý není místa, kde by si děti
pobrály. Připouštíme, že by snad mělo býti upraveno
několik vhodných míst v obecních sadech pro bry
maličkých, avšak tobo budeme se dovolárati atále,
aby proti škůdcům obecního a spolu obecného majetku
přísnějí te nastupovalo. Poškozené stromoví a křoví,
počmárané dváře a zdi, vnečištěné stezky a chodníky
std. volají po nápravě! Nepomůže-li těchto několik
opřímně mločných slov, budeme nocení podati veřej
nosti jména těch, kteří lhostejač přiblížejí k tomu
když se za jejich přítomnosti zbyločně a svévolně kazí
a ničí to, co má býti ozdobou a chloubou města.

Výlet ma Kumětickom hora pořádá
v neděli dne 80. t. m. místní odbor deskoslovanské
obchodnické besedy, Odjezd vlakem v 1 bod. 9 minut
odpol. do Stéblové, odtud pěšky; cyklisté vyjedou

“ 1 ad. odpol. od hostince „U české korany“. Hostétáni
Dodatky k vyvlastňovacímu řízení

a k politické obehůzce u Hradce Krá
lové. V katastralní obci Hradci Král. komisí kon
statovaná potřeba zachování volného odpadu vody
£ potoka Piletického do regalovaného řečiště labského
jakoži potřeba zamesiti vnikání zpátečních velkých
vod do nížin, nacházejících ae a vyústění potoka to
hoto do Labe, se uznává. — Za zrošenou cestu mezi
km 1686 af 158-1 na pravém břehu zřídí se nová,
Blíže km 158-0 bude pravý břeh npraven tak, aby i
v budoucnosti umožněno bylo dobývání písku, v této
labské trati provozované. — Vyústění kanálu z měst.
jatek v km 168*3 bude zachováno. — Sklon bráze,
sousedící s důstoj. parkem, oseje se travou. — Upra
vený břeh u důstoj. parku nebude veřejně přístupný.
— Bude o to postaráno, aby důstojnický park. při
provádění projektoraných prací nebyl nijak poškozen.
— Žádané přeložení městské betonové stoky pod nový
jez jest jiš v projektu obsaženo. Proti zvětšení této
toky na průtočnou plochu 1.8%není námitek; náklad
nese obec sama.,

Hradec Králové bez vojska. Večtvr
itek 17, t. m. odešel z Hradce Král. 43. plak, aby se
účastnil císař. manóvrů; téhož dne vyjeli odtud i
dělostřelci. Den před tím za týmž účelem opustily
Hradeo oddíly 98. pěšího plaku spolu se 38. pěš.
"plukem z Josefova do Hradce v úterý přibyvším. Pra
pory 15. pěš. pluku byly aš dosud ve vojen. táboře
u Nov. Benátek. — Se studentatvrem, vojskem a pak
s učiteli, úředníky a jich rodivami a jinými, kteří
mimo Hradec tráví dni letního odpočinku, jistí z Hradce
Král. zmizelo na 4000 obyvatelů. Nejvíce cítí to různí
Šivnostníci.

Nevý časepis. Naše Obrana, politicko-ná
rodohospodářský čtrnáctidenník, počal dnem 16. srpna
vycháseti v Hradci Králové.

- Lov ma jepice byl zvláště na Orlici dne
16. t. m. vydatný. Úpločk schoval se za obláčky, tak
že k avítilnám a loučím lovců přilétala celá mračna
drobného toho hmyzu.

Z Horního Čermilova. Maláosadanaše,4 3 km východně od Černilovavzdálená, kráčí po
malu, ale vytrvale v před. Před 3 roky postavili jeme
si v osadě kříž, který zde dřív nebýval a nyní opět
máme nový zvonec poledníček, jeho$ jsme až dosud
bohužel neměli. Zvonec, ač malý, vyniká jasným, zvuč
uým hlasem, takže poměrně k jeho velikosti jest jej
dosti daleko slyšeti. Šlechetnému dárci jeho p. Karla
Adamcovi, staviteli věžních hodin v Čáslavi, vzdá
váme tímto nejhlubší, srdečný dík. Nemenším díkem
jeme zavázáni svému duchovnímu správci vidp. děkanu

srnilovskému J. Seidlovi, na jehoš přímluvu zvonec
onen jeme dostali, a jejš sám také posvětil. Blaho
sklonnoat a ochota našeho duchovního otce nalezne
aspoň v dětinné důvěře odplaty, byť snad skrovné.

Nešťastný lkměs. Zapomenntzemřelv ústavu
ro choromyslné v Kosmonosích kněz diecése králové
radecké dp. Josef Havla. Gymnasinm stodoval v Krá

lové Hradci, kdeš bydlel v biskup. Borromaeu. Po
studiích theologických v Hradci Králové vysvěcen na
kněze r. 1892, načeš vstoupil do diecése vídeňské,
kde byl kaplanem u ov. Brigitty ve Vídni. Tu pak

zachvátila ho choromyslnost, jíš p droaletém téměř
B v ústava jmenoranémpodlehl.Odpočívejv po

Z Kostelce m. ©. Schůzeobecníhovýboru
dne 16. července 1905 prohlášena sa neplatnou a
usaetení o koupi spáleniště mlýna č. 15Asa nesákonné,

Poeta kměsí. Obec Ostražnojmenovalavdp.
Jana Tichého, bisk. vikáře a faráře v Ostrušně, na zá
slaby, jich si o obec a svelebení tamního chrámu
Páně získal, v den jeho 4oletého kněžekého jabilea
svým čestným občanem. :

Z Chrudimě. Výbor pro odbornouvýsteru
krajínskon v Chradimi ku koncí září odbýranou koná
pilně přípravy, Dle posud došlých přiblášek lze jiš
nyní přejvídati, že bude četně obesláns. V poslední
schůzí příjst návrh připojiti k posevadním odborům
téš výstava psů loveckých, blídavích 1 přepychových,
bade-li přihlášek dostatečný počet. Inserty pro vý
stavní katalog přijímají se již nyní. Jích výbodoost

na půl etrany 3 K a na čtvrt strany 1 K 60b. Do
tazy a potřebná vysvětlení vyřisují se obratem, a na
požádání zasílají se programy a fády výstavní, jskož
i listy přiblašovací,

Výstava drůbože, králíků, holabů
atd. v Hořicích. Spolek pro ochrana zvířat,pě
stování drobného zvířectva hospodářského a chov ryb
v Hořicích pořádá pud protektorátem městské rady a
okresního výboru dne 8., 9. a 10. září 1905 velkou
výstava drůbeže, králíků, holubů a předmětů k chovu
a ochraně jich sloužících. Po přání některých interea
sentů prodloužena Ihůta ka přihláškám do dne 80.
srpna 1906; na později došlé přiblášky nebude bráno
zřetele. Přiblášky na výstava a inseráty pro katalog
zasílány buďtež jednateli M. Horzlíkovi. Krmiti ne
bude masitým krmivem Fatiingrovým.

Z hospodyňské školy v Opočně.
Veřejná zkouška a výstava prací chovanek letního
běhu hospodyňského pří símaí hospodářské škole
v Opočně koná se v neděli, dne 27. srpna 1905.
Zkouška e 0.10, bod. dop.; výstava prací ote
vřens bude od ©. hoď. dop. do 3. hod. odp. v budově
školy hospodářské.

Stadentstvo hořické ma prospěch
Čechů vídeňských. Občanstvohořicképodalo
již nejednou důkaz, zvláště o poslední jubilejní ma
tiční elavnosti, že má úplné porozamění pro potřeby
svého národa a še plně uznává ohromný význam a
důležitost národních inatitucí pro národní záchrana
mládeže naší z uzavřeného území. Jedna z tdchto
institucí, spolek „Komenský“, působí v nepřátelské
nám Vídni! Vídeň, největší to.České město, ukázalo
jiš bezpočtukráte, še nedovede býti k nikomu tak
krutým, bezohledným a nospraredlivým nepřítelem,
jako k nám Čechům, To pocítilo v první řadě české
školství ve Vídni prapodivným rossudkem říšského
soudu. Stát nám upřel právo proto na české školetví
ve Vídni, poněvadš velice dobře zná důležitost
školství pro národ a tím zámyslné a vědomě přešel
základní práva humanity. To co má býti svatou po
vinností státu, totiš starati se o školství české vo
Vídni, stalo se těškou úlohou spolku „Komenský“.
Poněradě „Komenský“ nemá dostatečných prostředků
a většinou jen od chudých Čechů vídeňských je pod
porován, obrací se na Vás, abyste věnovali zde, kde
žijete přece jenom šťastněji než oni, trochu Času, sil
a dobré vůle našim předním národním pionýrům —
naší české krvi! Přes 50.000 českých dítek ve Vídai
spíná k Vám ruce a prosí: „Pomozte nám, uchraňte
nám jedinou Českou školu — nedejte jí saniknoatil
Zřdte pro nás nové české obeoné školy ve všech
okresích!“ Podejte jim raky pomocné! Každý čin pro
ně vykonaný bude břivnou dobře uloženou a celému
našemu národu vyjde za skutky ty hvězda šťastnější
budoucnosti! Hořické stadentstvo aznávajíc důleži
tost a nezbytnost českých škol ve Vídni, jakoži zá
složaou činnost spolku „Komenský“, usneslo es při
ložiti rakou svých k této posvátné práci národní.
Zté příčiny asneslo se hořické atadentstvo s vědomím
všech hořických spolků, zasvětiti hořické posvícení
českému školství ve Vídnil Obracíme se tudíž jménem
tisfců a tisíců českých dítek vídeňských na obětavé
a uvědomělé obyvatele města i okresu hořického, by
nás v této práci laskavě podporovali. V den 3. září
t. r. o hořickém posvícení svou přítomností na slav
nosti národní podejme důkaz, jaké máme opravdové
pochopení pro naše menšinové školství ve Vídni!
Kdo trpícím pomáhá, koná nejen skutek milosrden
ství, sle v tomto případě i svoji národní povinnost|
Na shledanou na posvícenské slavnosti dne 3. září
1905. — Studentstvo hořické.

Slatinné lázně Velichovky u Jose
feva do 10 t. m. navštívilo 800 lázeňských hoatí.

Hrab. Anenské slatinné lázně v Bě
Jehradě v Čechách dnem 10. erpna 1905 čítaly
hostí 1148 (bez hostů na letním pobytu a pasmantů.)

Všeobecná výstava drůbeže v Nov.
Bydšově. Odbor zemského spolku pro chovdrů
beže a ochranu ptactva v král. Českém pro N. Bydžov a
okolí pořádá 11. s 13. listop. 1905 v N. Bydšové všeob.
velkou výstavu drůbeže, slepic, kachen, krůt, has,
perliček, holubů, králíků a kanárů, spojenou o výsta
vami aguarií, terarií, sbírek entomologických, ptactva
cisokrajného a ozdobného, krmné drůbeže, vajec všech
drahů drůbeže, veškerých potřeb včelařekých,výrobků
z medu a vosku, mimo živá včelstva, výtvarné a
řemeslné výrobky, které se chovu drůbeže, králíků
(spracování koží na kožešiny, boty atd.) a včelařství
týkají, jakoš i literatury těchto odborů a pomůcek
k ochtaně ptantva. Vynikající předměty odměněny
budou hotovými peněsi, zlatými, stříbrnými s bron
sovými medaliemistátními, rady zemědělské, různých
korporací, pořádajícího odbora, diplomy a čestnými
dary. Přihlášky k výstavě přijímá a programy zašle
jednatelství odboru.

Z Heřiček m České Skallee. (Sjezdro
dáků.) Ve středu dne 9. t. m. pořádánbyl v milém
a úpravném místě zdejším ajazd rodáků z Hořičak a
nejbližšího okolí, svolaný hlavně p. K. Pichem, nyní
v Praze usedlým. Hoed v předvečor sešli ae účastníci
vA.tulném hostinci p. Kašpara k vzájemnému uvftání,

v den„jezdu sk po mši vydali se romantickým údolím Brzic a Harcovado rozkošné Bělaně, poledne
řádán byl bankot na sále hostince u Vitoušků (p.:

anko), ve kterémě brzy savládis upřímná, nenacené
zábava, zabájená vhodnými přípitky několika přítom
ných, jež účastníci a ity upomínek plnými abla
movali. Mimo hosty, kteří byli na ajezd pozváni,
účastnili se tohoto „ejezdu rodáků“ následující dám
a pánové: pí Holivichová z Kaklen, K. Janků, říd.
učitel z N. Městs n. M. J. Tylš, obch. z Liberce, Tylě,
nájemce Nár. doma v Trutnově, J. Vít, farář v Je
žicích, JUDr. V. Tylš v Čes Skalici, MUDr. E. Rossa
ve Vrajtě, MUDr. J. Kadaník v Malých Svratoňovicích,
JUDr. Jirásek v Praze, A. Simek,fiianční rada v Kar
líné, V. Vávra, ředitel gymnasia v Přerově, J. Reuss,
řed. gymn. v Cbradimi, K. Pich, obch. v Praze, říd.
uč. Mojžíšz Holoblav, lézár. V. Borůvka z Vinobrad,
říd. uč. J. Chládek z B. Újezda, říd. ač. F Moc z Ná
choda, lesní K. Víček © Čermné, rtavitel Michálek ze
Skalice, uč. Tylš « V. Dřevíče, kand. ing. Rail, kand.
prof. A Rossa, ně. Renu«, ač. Chmelík, knibk. Lang
bamer z Kladska a j. Někteří z pozvaných omluvili
se. Usneseno za 3 roky sejíti se na Hořičkách opět.
Drahóho dne podniknata byla ns zvláštní pozvání
vycházka do velkozávodu p. V. Dlaboly ve Chválko
vících, jehož zařízsní každého mile překvapilo. V nád
herně zařízené ville byli výletníci rodinou p. tovární

kovou pohoštění malým občerstvením. V celku zdařilse sjezd rodáků a nebylo nikoho z účastníků, kdo by
jeho průběhem nebyl upokojen. Nechť tedy po 3 letech
sejdeme se zdrávi a spokojeni všichni za8s|

Sjezd studentstva v Kyšperku. Nu
19., 20. a 21. srpna je oblášen na rozích v Kyšper=
kn Sjezd studentstva východních Čech, sdruženého
v „Orličanu“. V neděli dna 20. t. m. o půl 10 ho
dině bode manifostační schůze, na které budou mlu
viti: redaktor Osvéty lidu Alois Hajn o požadavka
2. české uuíversity v Brně, dr. Štemberka, advokát,
O práci menšinové, říd. učitel Hynek ze Slatiny u
Žamberka o kultarní práci na českém venkově a kan
didát inženýrství Hynek Vrbický z Kyšperka: boj
stadentatva proti klerikalisma. To je ten blavní bod
a účel celého sjezdu. Aby stadentstvo vyvolávalo boj
proti „klerikálům“, to je nejmírněji řečeno nerozumné.
Baď to má být boj proti věci a toa by dle srozomi=
telné češtiny bylo náboženství; tu pak můžeme říci pře=
dem, jak dopadne — vědí to všickni, kdo pomyslí,
že ten hoj proti náboženství katolickéma se vede po
celých už 19 století — marpél Buď to bude bo
proti osobám, jimž se spílá klerikálů, pak soďme
následovně: Kuěžstvo nebylo vikdy nepřátelským stu
dentatvu, mnohý z účastníků musí vyznati pravý opak.
Boj vésti proti zbožnému lída, jenž náboženství cho
vá verdei, jako něco nejsvětějšího, co ho v útrapách
sílí a vo smrti útěchy dodává, se bojovníkům nebude
vypláceti; vésti boj proti těm „klerikálům“, kteří
svého jmění ožívají ke konání skatků lidumilaýbh na
př. ke zřizování cbudobinců, nemocnic, sirotčinců,
ústavů pro slepce, pro hlachoněmé, útalen pro dítky
právě chudší, pracovní třídy — boj takový v očích
všech soudných lidí bude směšný a v očích napade
ných zůstane s opovržením nepovšimnut. Není tedy
boj ohblášený poubým máváním proti větra? Co vážné
práce čeká mlad.u generaci v národěl Vésti lid
k praktickému využití sil přírodních, aby práci si
ulehčil, to je hodno poslachačů techniky; vésti lid
k praktickému provádění besla: Svůj k svémao, po
moci zakládati družstva řemesloická, aby zase mobly
svítati řemeslům lepší časy, poraditi ma, jak by na
př. mohlo ve svých dílnách pvožiti elektřiny, jak a
kde by mohlo nakupovati společně a tudíž laciněji,
kde a jak výrobky své dobýti — to je bodno těch,
kteří jsou na vysokých školách; ale pomáhati v boji
proti tomu náboženství, které vášně krotí, z dravců
beránky tvoří, bojovati proti náboženství a těm, kdo
je hlásají a studentstva nikdy ničím neublížili — to
není šlechetné|

Pes mad dítě. Jistý občan kolínskýujal se
opuštěného sirotka —- Sletóho děvčete — a pečuje
o ně jako o vlastní. Žádal však na obci, která je po
vinne o dítě ae starati, denní příspěvek 40 h. Zajisté
obnos nepatrný. Obec nabízela mu pouze 20 h. Došlo
ka sporu, který dotčený občan provedl všemi instan
cemi a — prohrál, Nádavkem masel zaplatiti na 200
K soudních útrat. Ale sirotka si ponechal přece. —
Před několika dny podkrábsl psík téhož občana jistou
ženu. Nestálo to téměř za řeč, ale bylo v pořádku, že
dán byl psík na pozorování. Pozorovací stanice po
čítala za stravování psíka denně 60 h. A milý občan
masel zaplatiti. Stojí tadíž stravování psíka třikrát
tolik, jako stravování, šacení a školní potřeby dítěte 1

Z Hampelce. Sjezd přátel hadby církevní
vydařil ne jek náleží, Účastníci shromáždili se v pon
dělí večer v prostorné Sokolovně, kdo uvítání byli
nejprvé předsedou diec. Cyrillské Jednoty vdp. Drew.
J. Mrštíkem, arciděkanem z Uhrudimě, pak děkanem
domácím, vdp. Norbertem Benešem, načež následovala
pěvecko-budební zábava dle pečlivě voleného progra
mu. Mezi přítomnými setkali jsme se nejen Sspřed
ními osobnostmi města Hampolce, ale i s cizinci
zvučného jména z Prahy, Kolína, Chrudimě, Hradco
Králové, Golč. Jeníkova atd. Dostavili se mimo mno
bé jiné: skladatelé Horulk, Zelinka, Winter, Říhov
ský, stavitel varhan Petr, docent círk. zpěva Jarko
vič atd. Dachovních zavítalo z blíska i z daleka, až
i s milé Moravenky asi 18. — Drubého dne byla
v děkanském chrómu Páně nejprvé promluva vlp.
Milona Záraby, místního kaplana, a po ní poatifi
kální mše sv., kterou sloužil ndp, opat Želivský Sa
lesius Roubíček. Již pří písních, které před kázaním
8 po něm všechen lid v kostele zpíval, bylo patrno,
že předcházel dobrý cvik ve spěvo lidovém. Jest asi
málo kostelů v Čechách, kde by lid — v Humpolci
pravda že sa pomoci borlivých členů sboru literát.



ského — dle přísvuka a smysla texta tak
přednášel lidová písně duchovní, jako v děkanském
kostele Hompoleckém. Stálo to však neunavně činného
a překážek nelelajícího se Hiditele kůru p. O0.Rych
novského mnoho práce, mnobo trpělivosti, mnoho vy
trvalosti i také mnobou šrůtka se zabedněnou amípě
ností jistých křiklounů, než tohoto otěšenéhovýsled
ku 8e dodělal. Nyní již obecenstvo samo posoaditi
dovede rozdíl mezi dřívějším a nynějším přednesem
zpěvu lidového a poznává, jak mnobem eličzějí vy
padá zpěv správně přednesený než ledajak bez poroz
umění a bez ducha odkříčený, — Ale i litorgický
zpěv vynikl v Hampolcí nad obyčejný stapeň doko
nalosti, Napomáhají tam tomo výtečné varbany (ata
věné Riegrem opavským a opravené letos Petrem
pražským), výborný varbaník (p. K. Něpravník, se
střenec p. řiditele kůru), hlavně však od p. řiditele
kůru pečlivě secvičený a obezřetně řízený sbor, ze
jména soprány a elty. Byla to pravá pochoutka ne
sloncbati nejen zpěvu víceblasému, ale i chorálně
předneseným částkám mše av,: introitu, gradualu, post
commaniu a jemné hře na varbany, — Přidané ukáz
ky rozličného druhu círk, skladeb vyzpívány byly
s tontéž elegantní lebkostí a přesností, jako mše ev.
sama. Mobotný dojem zůstavilo číslo poslední: výše
dotčeného p. K. Nápravníka osmiblasé „Kyrie“ a
„Sanctue“. Po službách Božíeh uvítal v zasedací efni
městské radnice, kde všecky přednášky a cvičby se
koualy, starosta města a říšský poalanec, slov. pan
Filip Bečvář vzletnými slovy účastníky sjezdu, pak
následovaly dle programu poučné a poutavé přednáš
ky: p. J. Wintra, řid. kůra v Kolíně „0 přednesu
chorálu gregorianského“ a p. V. Říbovského, učitele
budby na paedagogiu v Chradimi „0 předpisech cír
kevní budby“, mezi nimiž konal dp. docent Jarkovič,
vicerektor bobosl, semináře v Hradci Králové, s účast
níky cvičení v choralu dle „Oltáře“, dle „Regoiem“,
upraveného od Wagnera a dle mše ke cti sv. Řehoře:
vydané od benediktinů francouzských. — Odpoledne
bylo pokračováno ve cvičbě cborálo, pak přednášel
p. J. Maximovič, učitel v Golč. Jeníkově: „0 před
nosti a důležitosti chorálu proti hudbě pokleslé“ a
ukázal drasticky na učkolika příkladech, jak sem
tem na kůrech posnd se zpívá a odpovídá. „O více
blasém zpěvo, o hře na varhany a doprovoda cho
rálu“ přednesl několik pozoruhodných pokynů opět
p. V. Říhovský. — Na věčnov (?) paměť byli pak
všickni účastníci fotografováni, O 6. bodině měli jsme
opět příležitost poslechnoati, co dovede ueúmorná
píle s lidem oacvičiti. V kostele zpívány české ne
špory, střídavě od sboru litargického na kůru a od
lidu v lodi. Po požehnání celý kostel zpíval „Anděl
Páně“ dle „Oltáře“ a pak opět střídavě sbor a lid
mimoliturgické české „Te Deum“ od Jos. Fórstera.
— Celou tu pobožnost u oltáře za četné příslaby
konal odp. opat Želivský, jemuž assistoval vdp. Dr.
Mrštík. — Koncertní „Regina coeli“ od 0. Horníka
ukázalo opět vyspělost sboru Víceblasého, jenž dle
svědectví znalců opu dosti nesnaduou skladba lépe
zapěl, než sbor pružský o eujezdu mariánském. —
Skvostné výkony nejen pěvecké, zejména dvojzpěv
dam, ale i hadby nástrojové připravily opět příjemný
vočer účastníkům sjezdu a vybranému obecenstva
v Sokolovně. (Dokonč.)

Z Bohárny n Nechanie. (Svěceníbřbi

tovního Kihže.) Na zdejším hřbitově opraven byl právěv těchto dnech mohutný a krásný kříž podobný kříži
na pověstném Cblamu nu Hradce Králové. Kříž teu
bude dne 27. t. m. © 3. hod. odpol. znova slavnostně
posvěcen. Akt svěcení vykoná a nlavnostní kázání při
tom prosloví vdp. Dr. František Šalc, professor hoho
sloví a koneistorní rada z Hradce Králové,

Sdružení katolických českých xe
měděleců koná následojící veřejné rolnické schůze:
V noděli 20. arpua v Cepu u Třeboně a v Oboře u
Kazňova o 2. hod. odpol.; v neděli 27. srpna v Do
bré u Přibyslavě a Černově a Hor. Cerekve o 2,
bod. odpol.; dne 10, září v Čertyni a Krumlova o
2. hod. odpol.; ve dny 8.—10. září v Sepekové a
okolí na Milevska; v neděli 17. září v St. Boleslavi
a Šonově pod Dobenínem o 2. bod. odpol, Členové
Sdražení platí 1 K členského příspěvko na rok a
dostávají zdarma měsíčně spolkový časopis „Selská
Stráž“, Přihlášky členů i přiblášky o selské schůze
přijímají v nepřítomuonti jednatele a pokladofka Sdro
šení Milo Záraby v Humpolci (po dobu od 10. srp
na do 15. září) pp. Frant, Šafránek, rolofk a před
seda Sdrožení v Dolním Městě p. Lipnice aneb Em.
Jungr, redaktor „Selského Listu“ v Praze č. 200-II,
kteří i veškeré dotazy n věci této vyřizují.

Rozmanitosti.
Angličtí žarnalisté o své prvéponti

do král. Českého. (DlezpravodajeT.)Pokudjest
známo a poknd dotčené žarnály zaslány byly do Prahy,
sluší uvésti, že vesměs velice pochvalně, ba lichotivě
o král. Českém a Češích psaly potad následovní po
většině největší a velké žurnály anglické: „London
Spbere“, „Times“, „Moruingpost“, „The World“, „Free
man's Journal and National Prese“, „Bristol Times“,
„The Newspaper Owner“, „Aberdeen Journal“, „Liver
pool Mercary“, „Newcastle Chronicle“, Ioperial In
utitate Journal“. Western Daily Prena“, „Bristol Times
and Mirror“, „Weston-super-Mare Gazette“, „ThePa
blichers Cirkolar. London“; dále přinesly obrázky z
Čech, serii I. o Praze a Hoře Kutné časopisy „Graffio“,
„The Iliustred Journal“ v Lonaýně, „The Iilustr.
World“ v Doblině, „Family Ill. Pictures“ v Bring
thonu. — Žarnály ty arčeny pro Museum „Vocela"

do Hory Kutné pro věšnou památku, Posledně v „Pall
Mall Gasette“ Mr.Durland (asi Mr. Kelley z Dablina)
nepsal pěknou úvahu.o Hoře Kutné majepatrně pod
klad z českého dějepisu. Žaroalista s nadšením po
pisuje dojem, jaký učinil naň pobled na „toto nád

menné to museum atavitelského omění českého s
polovice předešlého tisícilet( Spisovatel podává malého
průvodce tnristovi anglickému (dle aoglického spisku
prof. Zelthamera, vydáním knihkup. a naklad. pana
Holana v H. Kutné 1905) a pobádá opřímně k turis
mu do Čech vůbec. Hora Kutnou líčí jako „město

bobaté na pestré dojmy a zjevy milovníků tvorby stá
vitelské a upomínek bistorických, chválí čistotu a vkus
ulic, ač starého ráza a nesouběžných, i náměstí licho
běžných a zabraněných, což vše doplňuje se parky
moderními a budovami arcbasologickými jako šperk
pestrými drahokamy.“ Spisovatel nemá dosti výběr
slov pro vytčení krás chrámů kntnoborských, při čemž
věnuje přepie z řečeného shora spisku o velechrámu
av. Barbory, k čemuž upíná stať povšechnon o zbož.
nosti a věrecké horlivostí českého lidu katolického,
který ve svém jádru děkuje vlasteneckým kněžím ča
ským jako učitelům náboženství, že řeč, zpěv i mrav
domácí i zemský zachovány ma zůstaly.

Srdeční vady. Jeli světlost otvoru nebo
branky srdeční menší než v pravidelném svalu, tak
60 musí sval srdeční více namábati, má-li za jedna
vteřina protlačiti stejné množství krvo jako pravidel
ným otvorem větším; z toho rovněž povstane bojnější
příval krve, zvýšená výživa a předužení svalu srdce.
Vidíme tu moudře a prozřetelně zařízenou úkonnost
srdeční, jak z účinku většího břemene krevního, s natné
větší práce avalové sama se vyvinuje snaha přírody,
přizpůsobiti těžšímu úkolu přiměřeně zmohutněný
sval, jehož rozmnožená síla vykonává nemocí přetí
ženou úlohu touže lehkostí a volností jako v stava
pravidelném. Rostou-li horšením 8e nemoci nároky
porašené rovnováhy v ústrojí, přibývá také etále mo
hutnosti srdečního avalu, pokud tomu přírodní sfly
tělesného ústrojí stačí. Pokud je možné vyrovnání,
přizpůsobení se, tedy příroda sama si vyrovnává dů
sledky skutečné vady organické, nedomýkavosti nebo
zúžení otvorů, takže není, kromě lékaři zfejmých še
lestů slyšitelných, žádných příznaků nemocnému ob
tížných nebo patrných a nemocný kolikrát po leta
ani neví a necítí, že má srdeční vadu. Zmíněné při
způsobení má však avoje přirozené mezs; když už
síly ústrojní nestačí na stále přibývající nároky or
ganické vady, přestává klidný, necítěný, počasnýprů
běh nemoci, dostavuje se poručený oběh krve a ná
sledky toho po celém těle, v ledvinách, játrech, plí
cích i dutinách životních, zhoubný průběh se urychlí
a nemocný buď podlehne chorobě — náhlé mrtrici,
nebo prodělá celou řadu důsledných chorob až do
vodnatelnoati. Organické vady srdeční jsou dosud dle
nynějšího stavu lékařské vědy naprosto nevyhojitelny,
ač včasnou pomocí může se průběh protábnouti a
zjednati úleva v obtížích choroby. Hlavně se tu 0
avědčuje včasné a účelné léčení vodou přede všemi
léky, ač do nedávna platil všeobecný názor, že se
vady srdeční pro léčbu vodou nehodí, jakoby vodu
ještě spíše chorobu zhoršila. Když srdeční vada jiš
vyvinutá jest nezhojitelnou, hleďue se uchrániti před
nemocí, z níž se vada vyvinoje; zařiďme svou životu
správa tak, abychom nezavinili vznik nemoci původní,
z níž vady srdeční povatávají. Tažme svoje tělo proti
nachlazení a kostci, zvykejme vi na dojem cbladna,
vystříhejme se všem nepřírozeným výstřednostem v po
živání pokrmů a nápojů. Jenom takovým spůsobem
lze předejíti nevyhojitelným vadám srdečuím.

Jubileum odstranění eopn. 30. čer
vence t. r. bylo tomu 100 let, kdy nařízením císaře
Františka [. odstraněn byl cop « rakouské armády.

Nádheraým hotelem jest hotel „San
Regis“ v Nov. Yorka, jenž v zařízení svém nemápo
dobného. Na př. vstoupí-li host do „San Regis“, ob
drží lístek, na němž musí vyplniti rabriky o žádané
teplotě pokoje, vody v lázních atd. A co je nejdůle
žitější, kuždý boat může si vybrati také určitý vzdach,
který se potom zavádí do pokoje zvláštním potrabím,
Je tu lesní vedach, jaký kdo potřebuje nebo má rád.
Ventilace v hoteln jest velkolepé, že není nikdy třeba
otevříti okno; v zimě se studený vzdach přicházející
zvenčí již předem otepluje. Ceny pokojů odpovídají
ovšem tomato zařízení. Pokoj se ualonem a konpelí
stojí na jeden den 125 dolarů (500 Kj; přes to však
jest prý hotel vždy úplně obsazen.

Velikost mořských vlm. U příležitosti
pozorování působnosti vln mořských na umělé stavby
vodní vykonal americký major Gaillard velice zajímava
měření výšky, délky a trvání mořeké vlny. Ve Velkém
Oceánu popisuje vlna 13:8 m výšky, 229 m délky a
trvání 16 vteřin. V Atlantickém Oceánu byly vlny
menšího rozsahu, ale za to rychlejší a nice 12-9 m
výšky, 277 m dělky a ae 11 vteřin trvání. V Indi
ckém Oceánu udává velikost vln na 10 m výšky, 112
m délky a 7, m vteřin trvání. Čím plošší voda, tím
menší jsou vlny, avšak kratší a rychlejší. Při hlonbce
vody 5 m zpozorovány vlny 4 m výšky, 66 m délky
a 9 vteřin trvání.

Koňské maso počíná si při nynějšídra
hotě masa hovězího, vepřového a telecího, která zej
ména ve Vídni a jinde stává se citelnou, raziti cestu
i do lepších domů. Spotřebou koňského masa zvláště
ve Vídni začínají se obírati. Tam v posledních letech
stoupl počet řezníků a uzenářů s koňským masem
s 83 na 298. Do roka zabije se ve Vídni 26.004 koní.
Kdyby však užívání mass koňského sevšeohecnělo,
nastano nedostatek jatečných koní a ceny masa koň
ského, které až do dnešního doe jsou o polovici nižší
než ceny za jiné muao, značně se zvýší.

Záložna v Hradel Králové, Výkazza
měsíc červenec 1905. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,445.00433, vloženo během měsíce K 115.694-79,
vybráno K 141.27408, stav koncem měsíce K
1,419.425-04, atav půjček počátkem měsíce K
1,944.26125, půjčeno K 112.619'06, splaceno K
95.249.04, stav koncem měsíce K 1,861.681-26, po

čet:účtě 2487, reservní fondy K 124'568.99, sávodnír
podíly K 67.878 81, pokladní obrat K 999 108.81.

TUržnízprávy
- V Hradei Králové dne 12. arpna 1006 1

tl. plenlos K. 1280—14:10, Sta Ko 80 —10-40, jedma:
ne -K 8'50—920 ovsa K 560—6 50, prosa K 0000
—0000, vikve K 1750—00'00, hrachu K 3000—.
00:00, čočky K 28:00-00:00, jahel K 26:00—00-00, krap K
20-00—40:00, bramborů K 3*20—0-00, jetelového
semene červeného K 00-00—0000, jetelového semene
bílého K 00:00—00 00, růžáku "K0000 —0000, máku.
K 34-00—0000, iněného semene K 1400—16 00, 10).
kg šitoých otrab K 10-00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 10'00—00'00, ! kg másla K 260—0-00, © kg sádla.
vepřovéhoK 190—000, t kg tvaroba K 0-82—0000,.
L vejce K 0'06—0'00, I kopa zelí 8:00—4'00, 1 kopa
kapasty K 4'00—4-40, 1 kopa salátu K V0:00—0000,.
1 hl cibule K 200—300, 1 kopa drob. zeleniny K
100—1 60, 1 pytel mrkve K 120—1-40,1 hl jablek:
0:00—00:00, 1 hl hrašek 2-00—3:00, kopa okurek 0:60
—120. — Na týdenní obilaf trh v Hradai Králové
dne 12. měs. 1995 srpna odbývaný přirezeno bylo:
1) obilí: pdenice bl 850, žita 306, ječmene 454, ovsa:
494, čočky 16, vikve 8, brachu 6, olejky 18,.
máku —, jahel 0, krup 0, jetelov. semínka růž. —,
lněného semene 18. +.) Zeleniny: cerele 180 kop,
kapusty 120 kop, cibule 200 hl, drobné zeleniny,
100 kop, mrkve 240 pytlů, okurek 550 kop, brambor
286 hl, zelí +80 kop. 3) Ovoce: třešní o beček, jablek.
— hl, bradek 85 bl. 4) Drobného dobytka: vepřů 0
kusy, podevinčat 285 kusů, kůslat — kusů.

(Zasláno.)

Řádná valná schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep.

bude pořádána v pondělí dno 21. srpna 1905.
o 1 hodině odpolední

wAdalbortinu v Hradoi Králové,
Pořad:

1. Zahájeuí echůze.
2. Čtení zápisníku minulé schůze.
3. Zpráva jednatelská.
4. Zpráva o celkovém jmění družstva,
5. Volbu nového výboru.

6. Volné návrhy, mezi nimiž návrh výboru, aby
pořádány byly ročně 2 valné schůze, z nichž
prvá v lednu by byla řádnou a v srpnu mimo
řádnou.

Václav Uhlíř,
předceda.

Pozn. Za nedostatečného počtu členů bude
schůze zahájena o hodinupozději,

———————
Velectěná firma

Fr. Jelíne
první výchedočeský odborný závod kávou

Slatiňany.
Buďte tak laskav a rašlete mi opět 5 kg

perlovky pražené za 15 K. — Objednávka tato
jest nejlepším důkazem, že jsem © dřívějšími
zásilkami byl spokojen a tudíž neotálím Vaši ct.
firmu všem, kteří sobě dobré a při tom laciné
kávy přejí, odporučiti.

ve vší úctě oddaný
Fr. Jelínek,

farář v Nové Vsi u Albrechtic,
v Rak. Slezsku.-——, >

Listárna redakce.
J. Š. v Č. „Obnova“ zaplacena až do 31,

prosince r. 1905. „Časové Úvahy“ až ročník X.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškodly, laráře vo Výprachticlo)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

bujoěněuPoáněvéndaau$:©.Orá
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Katolické veřejnosti
odporačujeme tyto spisy:

Husitství a protestant

M váahA
Dáč

98
ý

EXA
ge

m

k A

leckém pří cenách nejpřísnivějších.

Tableaux
Svatební skupiny

Zvětšení
v každém
pigmentu a
cm ; vhodné dary pří zvlášť levných
cenách ku každé

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
láním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.

Podotýkáme, že tyto spisy jsou zpracovány
na základě nejspoleblivějších pramenů v pravdě
vědecky a že tudíž mají cenu trvalou. Při hro
madných objednávkách větší sleva!

Objednávky vyřidí

administrace »Časových Úvah«
v Hradel Králové.

KRESTAN
Nejavětější Svátosti Oltářní

posvěcený.
Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Die III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran biá — 8". — Cena drošovaného výtisku 1 K
40h,franko1 K60h; v tuhévasděcelopláténné
1 K80h, franko 2 K; vkůši 2 K60 W;franko2K9h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknih
viz v červencovém sešitu „Rádce duchovního“ r. 1890.

Časopis: 88.Eucharistia (roč. I. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 100 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jame vděčni ctěné bisk. knihtiskárné
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

Jan Kryšpín, příhodnějšípro členyvěčnéhoklaněmánežlionu,
, . oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my

J. Sylvaterňy Pe) ec, ná Henekk rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.stupce jProto ji odporučujeme všem při zavádění věčného

odborný umělecký závod
“

klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění

o

malbu oken kostelních

tento spis, nepotřebuje dlouho nů nového.
Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DÍl I. hudí

se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 9
nové blíže Malého náměstí, dříve

poučení o N. S. O., o mši svaté, o s. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se

přes 60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuje se

kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím

ku dodání oken chrámových

a kázáním. -. Díl 1II. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt,

od nejjednoduššího aš k doha-,
tému figuralnímu provedení a:

k av. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny a knih
došlai v našich klášteříchhojného rozšíření.

sice 1 se čelemnými rámy, sí

Biskupská knihtiskárna

těmi vsazením. |

———————- ství. (ena8hal.

P lan hane OslavaHusova.| dem8M
eu ? Husitství a svoboda.Cena 8 bal

v Hradol Králové.Adalbertinum.Husité jindy a nyní.
aŠ| v , Gena 24 hal.

masou zna| Š| České náboženství.
úplným nejmodernějším | komfortem RAS Cena 16 hal.
s oborutechnikyi pomůcek, provádí ý v

šrme,vákerídobomougnie mo| já Česká Konfesse. dem24tal
9

rovedení (platinovém —
4) až do formátu80X 150

olavnostním| komitétům
Matičná národní vátka (Echantilon). Český vy
nález, patentní francouzský výrobek « Paříže,
levný, elegantní a praktický. Vrhá značný zisk
národním účelům. — Vrgorek zasílá se za 20 kr.
Adresa: Patent Gustav Toužil, Praha-Žižkov,

Havlíčkova třída č. 27 o.

Veškeré rozpočty, skizay i odborná
) rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “Ojij
Založeno roku 1836.

E

e Největší sklad
A

BS

všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek Aanelových i proší- |%
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- RE4
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů. košů, cestovních MŽ

dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. =Ndfirmy

JAD STOdPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

OTCACIC ACICOCOTOCOVOICICOOOGTOVO UG

+( 4 ha+">
G:)

GSE

6
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a

E05808| SRSSK

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 apánských
látek jet u Tkaleov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronevě. TéžJzo
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K I2-—, vyplaceně od koruu 20-— výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco.
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Na skladě chováme v jemném
W missálovém provedení: ,

rý Praeparatio ad Missam
YY (ratiarum actio post Missam, *
W Obé za I K. Po přání prodá se 3£
L dei jediné Gratiar. actio za 60 b.

MB- Nové: -SN
Úasus reservati dioecesis

Reg. Hradecensis
k (juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

VĚ mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h.

Sodtdortdovn7© Blsk. knihtiskárna v Hradci Králové.

NTRZS NVAOBZ RLATRETRVATA OT TANTAL ANAVABk E VAR OTA Oč



Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
8 touto ocbranoou známkou,

Pardobice

9061

ZdOTispom192

+ anameTe"0 05

Praha 1905. I cena. Diplom čestného uznání,
které jediněkupujtea žádejte!

mobou všude

vedlejší
výdělek

*) až K 300-— měsíčně
$ dosíci, zastupitelstvím,

ka7em adres atd.

Norimberk,

„SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovajíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou sazbu pojišťovací ne

dožití s úmrtí

se zaručeným 4“ stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se ojiběne“ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve semřel,ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, Fterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti
tomu zmenšuje se až do nepatrného obnosu pojistné Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnosu, sedmým rokem o 24", atd.,
takže na př. při 2bleté době pojišťovací obnášelo by po
jistné v poslednímroce pouze 49/, počátečního obnosu.

Jako jiné sazby tak i tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou

Všechen zisk náleží čle
nům. Dosud vyplaceno
v celku dividendy . . K. 1,400.59681

Ve všech odborech bylo
dosud výplat . . - . K 82,737.15957

Podrobné vysvětlení a sasby zdarma zašlo

Generální ředitelstvo banky Slavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

v Brně, ve Vídni, v Lublani, vo Lvově a v Záhřebě.
Adresa pro telegramy: Banka Slavis Praha.

„MONOPOL“
akelové svíčkárna a voskáruáa v MI. Boleslavi.

Austrasse 76.

Chemické
cídění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odber.

ústavuJAN MACH,
ta Nábřežíw Hradci Králové důmp. Ross.

K 31,805.380'80

7

TETRT

=B.EE.S

ňňň Ď

Jménem pozůstalých podávám omutnou zprávu svým

P. T. přátelům, že Wšemohoucí Pán ukrátil otrastiplný život
našeho drahého otce

hudebniny
a časopisy

OB“ českéi jinojazyčné"Jj
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“
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Kbožad má stále na skladé může okamžitě oMS mina Františka Kopeckého
Z Im ikapoetrí a antikvariát jrolníka v Hor. Rápoticích

NEDANA MELICHÁ
Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
livých i celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

Ď a po dlouhé nemoci povolal jej k sobě,

Zaopatřen ov. ovátostmi zemřel V touze po životě novém.
Pohřeb koná se v oobotu o 10. hod. dopol. na hřbitov

Y Kališti,

V Hradci Králové, dne 17. orpna 1905.

Josef Kopecký,60)
AAANGN

<C vodce, mapy.
©) Modlitební knihy ve skvostných<)A

vasbách sa ceny levné. O kaplan.
Seznamy knih s první sešity vycháze- NMA

jících děl na ukázku zdarma.

OE“ Denní prodej novin. “fiš

2ZS)(G6)(04 OCOKEOTEC i

á
Pro nepřekonatelné obtíže místo zvláštního oznámení,

AVN

k
26
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HORÁCH OK

Akciový kapitál K 2,000.000"—.
' | '

Záložníúvěrníústavv PAdOKPÁLOVÉ,-aE
Vklady na vkladní knišky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědi 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradíměze svého,

Úvěry všeho drahu. — Vadia, kance. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cízinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. —Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní koleji s nádražím. — Zálohy na uložené zboží.

B. E. TOLMAD,"Eine ae"
Hradec Králové. Prvýzávodza českémseverovýchodě

Telefon č. 17. : JK pošt. spořit č. B0210. K Založeno roku 1863. JE Pnací stroj.

Majitel: Politické družstve tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Amtemín Pochmen. — Tiskem bísk. knihtiskárny v Hradci Král.



Společenstvo| orgamisovaných| konsumenjů
předčí daleko mad kapifalism; od okaměšku, kdy

sákasnácví provejícího lidu spočine v rukou spo
ponné jest . jodu sold, jsmejeho. Nejmocnější kapitalista m pitulovati,
nenalezá- nikoho, hdo by jeho sboší kupoval a
nad hodnotuplatil. — — —| Jakmile bude spo
třeba pracujícího lídu sorganisována, udeřila po

slední hodina kapitalésmu. ©Ovšem ne politickýmútokem, ami násš/nou ranou proletariátu, nýdrá

vývoje, a s plným sachováváním hospodářské svobody,

J. Herkner: Otáska dělnická.

Práce.
Jako ptákk letu, tak člověk jest stvořen

k práci. Toho žádá přirozený zákon, který
nkládá všem tvorům a tedy i člověku, slože
ním těla podlébajícímu zákonům přírodním,
aby jak pro sebe, tak pro svůj dorost opatřil
pokrm, nápoj, přístřeší, oděv, vůbec všechny
životní potřeby. Aby každý tvor o životní
svou potřeba mohl se starati, obdařen jest
ústrojím, které mu umožňuje opatřiti si po
trava jeho přirozenosti nejlépe svědčící. Tak
má datel zobák dlouhý, přímý, na konci dlá
tovitý a dle toho uzpůsoben jeho jazyk — je
dlouhý, mrštný a na okraji vroubkovaný, aby
si mohl snáze dobýti červíků, kteří žijí pod
korou lesních stromů. Také jest obdařen
jemným sluchem a čichem, aby poznal, na
kterém místě bez velké námahy svou kořist
má vyhledávati. Vlaštovka musf svoji potravu
lapiti v leta, by ji tak daleko do chřtáru do
stala, až by ji pohltiti mohla. Jakoby datel
zahynul, nemoha si zaopatřiti vhodného sousta,
kdyby kolem něho vířil rej rozmanitých mušek,
které by zase byly vítanou pochoutkou vlaš
tovce, tak by zase tato klesla vysílením, kdyby
byla na stromě, pod jehož korou by se to
hemžilo nesčetnými červíky, jimiž by datel
dobře hlad ukojíl. Jako jest krtek opatřen
rypákem a takovými nožkami, by mobil pod
zemí pohodlně rýti, ji odhrabávati a tak do
pracovati se ku své oblíbené potravě, ponra
vám a červům, tak zase Štika vyzbrojena je
ostrými zuby, by mohla kořist svou uchopiti
a se nasytiti. A tak bychom mohli jmenovati
téměř všechny druhy živočišstva a každého
poakázati na jiné ústrojí, sloužící k opatření
toho druhu potravy, která mu k živobytí jest
usouzeno.

Není tedy na světě živočicha, který by
neměl na starosti, aby sehnal pro nebe a ovůj
dorost potřebný pokrm a člověk by v té pří
čině měl činiti výjimku? K čemu má dvé ka
práci schopných rukou? Pouze k jídlu zajisté
ne, neboť tu stačila by raka jedna.

Člověk má noby, kterých má použiti, aby
sháněl živobytí a nikoliv marně a zbytečně se
po světě kymácel. Jest dále opatřen pěti
smysly, pomocí nichž má si vyhledávati snazší
a pohodlnější způsob obživy. A kdyby člověk
k úsilovnémo pátrání po životních potřebách
nepřičinil ruky, kterému jinému tvoro příslu
šela by tato povinnost, aby se za ně) staral?

Kdyby práce nebyla člověku přirozeným
povoláním, kterak bylo by možno, aby člově
čenstvo po tolik tisíciletí prací se zabývalo
bez újmy avé životní síly; vždyť vše, co 8e
děje proti přírodě,nemá dlouhého trvání a proto
pokolení lidské bylo by nepřirozený způsob
života dávno již smrti zaplatilo a vyhyaulo.
Ale takto žije podnes, protože prácesllí, blaží
a obveseluje, zahálka však činí člověka chabým,
mrzutým a lhostejným. Vše tudíž nasvědčuje
tomu, že práce jest člověku přirozeným za
městnáním,

Člověk jest k práci stvořen. Toho žádá
sám božský zákon, který vyjádřen jest v bibli
slovy: „Šest dní budeš pracovati a sedmého
odpočineš.“ Zákon božský mluví tady zcela
zřetelně, že určením člověka jest práce;
upuštění od ní, úleva, státi se má jen tehdy,
je-li tělo unaveno, by sí odpočinulo, okřálo a
k nové prácí zase bylo způsobilé. Zvyk v uži
tečné práci stráviti den bývá silnější, než
touha po vnuceném klidu.

Kdo z těch šťastných lidí, kteří své po
volání spatřají v práci, byl by na sobě ne

poznal, jak p namáhavé práci, ať tělesnénebo duševní, byla-li provázena úspěchem,
mysl člověka jest lehká, venolá, vše jeví se
nám přívětivější a vábuější než kdykoliv jindy,
slunce kolem nás je svěžejší, tak rostomilo
svítí a hřeje, příroda je půvabnější, všechen
ten shon a rach, i lidé zdají se nám přívěti
vější a spokojenější, všechna uálada naše i

mimo nás Ď slavnostnější. Kdo však nepracoje a zahálce se oddává, nikdy nepocítí elastí
života, nikdy se nezaradaje tím očítým plesem

a štěstím jako člověk pracající. Teprve když
pozdní věk rozhodí jíní po našich skráních,
nachýlí hlavu, oslabí zmozolené dlaně, vyčerpá
síly — tu je čas trvalého a zaslouženého od
počinko, o nějž přirozenost sama 60 přihlásí.

Odpočinek, poklid — práce sladký dar —
teprve smí kmet vzít uoaven a stár;
ale dokud srdce v pražnou bije hrad,
ku předu a vzhůrul všdy tvé heslo buď!

Kristus dal sám na sobě krásný příklad
lásky ka práci. Bylť odchovancem tesařovým
a pr coval v dílně svého pěstouna až do tři
cátého roka svého věku. Za apoštoly vyvolil
si řemeslníky s rybáře, tedy lid dělný. Svatý
Pavel říkal: „Kdo nepracuje, ať nejí“ u ra
doval se apřímně, že vlastníma rakama dobyl
si vezdejšího chleba, nejsa nikomu na obtíž.
Křesťanství povzneslo práci na důstojné za
městnání člověka, kterým se mravně zušlech
fnje a duševně prospívá. Každá řádná práce
má býti poctivě odměněna, jak sám Kristus
pravil: „Hoden jest dělník mzdy avél“ Práce
řádná, práce v duchu křesťanském jest ozdo
bou každého národa. Volám dle bymny kat.
děloictva českoslovapského: „Práci čestné —
práci křesťanské — sláva — Čest. Vrš.

Dělnické byty.
O rozhodném hygienickém a sociálním dc

sahu bytových poměrů netřeba zajisté ani mlu
viti; každý vám jej pochopí, uvažuje-li jen chvíli
o věci. Po těžké celodenní práci, po prachu,
hřmotu, vedru a zdraví škodlivých vlivechdí
jen a pracovních procesů, po přísné kázní
má dělník v bytě svém v krohu svých milých
palézti odpočinek a klid, svobodu a pořádek,
čistotu a pohodlí domácí. Bohužel lze ze všech
těchto statků, pro vyšší kulturní vývoj a bla
hodárný rozvoj rodinného života naprosto ne
vyhnutelných, v převážné většině našich děl
nických bytů nalézti jen malounko, tuze ma
louuko.

Dejme slovo „smutné a suchopárně vědě“
číslic: R. 1890 bydlilo z 1000 obyvatel
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v bytech úplně nevytá“ 54 46 23 07
pěných

s 1 pokojem ktopení bez . , .
Ppříslušenství $1 2103 3514

s 1 pokojem k topení 2992 629. 19965
8Přislušenstvím

se 2 pokoji k topení 2887 3162 2470 263-2
Ve sklepních bytech nalézá se v Berlíně

768, v Hamburku 64'7, ve Vratislavi 445 pro
mille (z tisíce) obyvatel. Statistika vytvořila
pojem přelidněného bytu. Rozumíme tím byty,
v nichž buď vůbec není žádného pokoje, v němě
by se dalo topiti, nebo l pokoj k topení bez
příslušenství neb 8 příslašenetvím, v némž však
bydlí 6 a více osob; dále byty 8 2 pokoji
k topení s 11 a více bydlícími. Takových bytů
napočtěno r. 1900 ve Vratislavi 7647. V Berlíně
připadlo r. 1900 na přeplněné byty 269.136
obyvatel.

Vysoká cena bytu nutí pracovní třídy
k největšímu obmezování, jaké si lze jen před
staviti. Každé místečko, kde jaké jest, musí se
využitkovati. Pokud tak dostatečně nečiní již
vlastní členové rodiny, přijmou se nocleháři,
noclehářky a strávníci. Počet takových nocle
hářů obnášel ve Vídni a Lipsku 64, v Berlíně
6-19% obyvatelstva. Přijetí cizích živlů v ro
dinné byty, beztoho již značně plné, značí roz
klad rodinného života vůbec. Velmi správně
praví Góhbre: „Uvažme jen, že tito cizí hosté
opouštějí dům zároveň s vlastním mužem a
vlastními dorostlými dětmi, že se v touž dobu
jako ti vracejí a většinou až do té chvíle, kdy
se jde spat, u téhož stola jako tito pospolu
sedí, čtou, kooří a baví se. V maohých rodi
nách skutečně mohoa býti rodiče a děti neru
Šeně sami pospolu jen ještě za noci ve spánku.
Neboť i poslední příležitost, kdy by bylo lze
pospolu příjemně pobýti, dobu soídaně a obě
da, maří namnoze pracovní podmínky, jež brání
otci, synovi a dceři odebrati se domů k jídla.
O vlivu těchto poměrů na mravnost, povahu
a smýšlení promluvím na jiném místě. Zde
cbtěl jsem pouze konstatovati faktum nastalého
již přetvoření podstaty dělnické rodiny a uká
zati na příčiny, jež je vyvolaly. Opakuji ještě
jednou, že příčiny ty jsou v první řadě plodem
duešní naší hospodářské situace“.

Tyto stávající smutné poměry jsou teprve
základem a podnětem k šíření sociálně-demo
kratického ideálu rodiny budoucnosti. O tomto
nemělo by býti v jistých církevních kruzích
žádné pochybnosti, a místo nářku nad stáva
jicím úpadkem starého křesťanskéhorodinného

ideálu a místo žalob na sociální demokracii
mělo by se v tomto přídadě raději spolupra
covati na konečném a trvalém odstranění nebla
hých hospodářských příčin těchto poměrů.

A nemenším ujmám než pronajímající ro
dina jsou vydány zvláště ženské osoby, mají-li

oaze místo k přespání. Představie si jen,
jak to vypadá, když takováto noclehářka při
jde domů. Po namáhavé denní práci v továrně,
kde snášelu lomoz a prach, touží po klidu, po
osvěžení. Před ustauovenvu dobou nemá však
právního nároku na místo v těsném byta, jest
tu pouze trpěna. Je-li kvartýrská ve špatné
náladě, musí poslouchati řeči, jež ji roztrpčují,

podražďají a vyhánějí na ulici. Konečně obbijeodina a co ji nyní očekává? Slamník v úzké
světnici, nasáklé kuchyňskými výpary a výpa
ry z prádla, z níž se ráno o 6. hodině muosí
opět vykliditi. Za tohoto stavu věcí není se
diviti, jestliže přenocující děvče co možná nej
více zkracuje noci, chápajíc se každé nasky
tující se mu příležitosti k zábavě mimo dům.
Nejhorší stránkou těchto poměrů jest však bez
přístřešnost noclehářů v nedáli a ve svátek.
Mladé děvče musí na ulici. Odejde-li rodina
pronajímatelova, zavře si; zůstane-lí doma, ne
chce býti omezena místem. Kdyby měla naproti
tomu samostatná dělnice sebe skrovnější, ale
přece jen vlastní, jí jedině náležející místuost,
mělo by to mravně ochranný a výchovný úči
nek. Bade-li dělnici po denní vřavé, čmoudu a
zimničném chvatu továrním kynouti malý do
mov jako přístav klidu, zůstane často raději
doma, místo co by vrchala na ulici před od
pornými dojay neclehárny, jež musejí v ní
v zárodku cbiti vošlteren smysl pro domácnost
a domácí ctaosti. (Pokračování.)

Sociální rozhled světový.
Výbor českého odboru zemědělské rady

v Čechách při poradě o vládní studii dělnic
kého pojišťování vyslovil požadavek, aby ve
Škeré zemědělské děluictvo účastněno bylo úra
zového, nemocenského a invalidního pojištění,
a aby nemoc. a invalidní pojištění zem. děl
nictva organisováno bylo samostatně vedle
ostatního dělnictva.

Ve Vídni konal se třetí sjezd rakouských
nemocenských pokladen, kdež usneseno, aby
nemocenské pojištění rozšířeno bylo na všech
ny, kteří berou mzdu, též na malé řemesl
níky a chalnpníky, by zvýšeny byly renty a
Bpojištěním vdov a sirotků se pospíšilo.

V neděli dožadovali se sociál. demokraté
v Praze na dvou schůzích všeobecného rov.
tajného přímého práva hlasovacího.

V Záhřebu konal se 8. srpna křest. soci
ální pracovní sjezd křesť. sociál. organisace.

V Pešti konati se bode od 11.—15. září
mezinárodní sjezd proti alkoholismu.

Vinou zaměstnavatelů vehnáno do stávky
v Saska a Durynkách na 11.000 barvířů a
36.000 textilníků.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výbora S.srpna 1905.

Podporu nemoc. obdrželi: K. Hladíková v Úpici
(14) 6 K, Marie Šípová v Ústí (12) 1080 K,
Petr Hošťák v Sušici (14) 6 K, Jan Spička
v Rychnově (7) 450 K, Josef Kasnar v Ná
chodě (14) 9 K, Jan Valášek v Náchodě (14)
6 K. Přijato 5 členů.

Schůze užšího výboru 14. srpna
1905. Podporu obdrželi: Josef Soukal v Pro
seči nemoc. (8) 5-14 K, Ant. Motyčka, Kunčice
nezaměst. (10) 430 K. Přijato 8 členů.

chůze o všcodb. sdružení konajíse
v neděli 20. t. m. odpol. důvěrná v Jablonném
p. Orl., večer veřejná v Kyšperku. Na obou
přednáší úředník Všeodb. sdružení p. Jar. Astr.
— Odbočky a skupiny nechť se u Ústředí v
Hradci Králové přihlašují o řečníka. Zádáme
svých přátel, by nám označili osoby a místa,
kde sice není ještě Sdružení naše zařízeno, ale
kde by byla proň vhodná půda a kamž by
chom mohli řečníka vyslati.

Barsa práce. Přijmou se: Soustruž
ník kova samostatně pracující u „První smi
řické slévároy kovů“ ve Smiřicích; tamtéž
přijmou se 2 učeníci na slévačství mosazu a
bronzu a jich zpracování. — Přijme se dovedný
trablářský dělník, případně jen učeník. —
Přijme se ačeník na kloboučnictví a do dílay
pasířeké a zlatnické. — Práci hledají:
Zkoušený strojuík a topič, bývalý montér, o

poznal v eloktrickém osvětlení, s nejlepšímivysvědčeními z velkých závodů, absolvent prů



myel.školy; obslaboval parní strojea 1200HP.
Jest ženatý, ale besdůtný, — Zámečník, jakož i
starší dělník zahradnický, svobodný, svědomitý,

jen se vyzná ve šlechtění stromů. — Místo hlenibařský pomocník, vojny prostý, oboznalý
ve vší práci. Nastoupiti může kdykoliv. —
Velmi hodný 26letý svobodný mladík, silnější

stavy, tváře inteligentní, jenž na svůj stav
Jest dosti vzdělaný a vyzná ee v pracech ho
spodářských, přijal by místo čeledína na faru
nebo u většího rolníka, buď místo slaby v ka
tolickém domě nebo ústavou; zná také částečně
německy a mohl by i vypomábati v jednoduněší
korrespondenci. — Bezdětní manželé přijali by
místo domovnictví v katol. domě. Muž se vyzná
v němčině.

Upozorňujeme znovu zprávy Odboček,by
vždy za každého onemocnělého člena poslaly lístek
nemoc. nejdéle za 14 dní, ať se onemocnělý člen
nachází v domácím ošetřování, nebo v nemocnici.
Jinak se každá podpora přesahující 14 dní od
mrští. — Jistá odbočka zaslala nemoc. ltstky bez
potorzení lékařského a bez wdání nemoci a ke všemu
Ještě nemocenskou podporu sama napřed vyplatila,
mečekajíc, až jak výbor rozhodne. Takové jednání
jest proliů řádu a proto vždy neplatné. — Vytklo
se nám též, že jeme v jistém případě projevili ja
kousi shovívavost, ač jsme se tu řídili důvody, na
něž se mezi šlechetnými lidmi berou vždy ohledy. Ne
čekejteproto podruhé žádného milosrdenství; budeme
se vždy přesně řídit dle řádu. — Dále vyzýváme
funkcionáře 1 ostatní členy, by hojně dopisovali do
„Práce“. Každá nezákonná ustanovení v dílně mebo
v továrně, buď špatné nakládání s dělnictvem se
strany dozorců, buďtlež nám oznůmována. Má-li
býti „Práce“ časopisem dělnickým, tož je na Vás,
byste si jej takovým častým dopisováním učinili.
— Opětně se připomíná, aby se veškeré zprávy a
zásilky postlali pouze na adresu: Všeodborovésdru
žení křest. dělnictva v Hradci Králové. Dosud jsou
funkcionáři, kteří si tohoto upozornění ami nevšimli.

Dopisy,
Z Ústí. V Ústí n. Orl. napořádalaodbočka 6.

t. m. měsíční spolkovou schůzi. Šobůsi zahájil před
seda p. Urban uvítav všecky pp. členy i členky s
pozvané hosty. Nato udělil slovo br. J. Astrovi, kterýš
promluvil o dnešních poměrech sociálních. Nabádal
přítomné k práci organisační, ve které nesmíme nikdy
ochabovati ani ustaporati před útoky nepřátel; sná
zorniv hnutí svépomocné vybídl i přítomné, by i oni
se chopli této akce a hleděli již dříve zahájené práce
k založení konsamního společenstva přivésti ve skutek,
Po vzájemném rozhovoru, který následoval, ukončil p.

předseda schůzi, a účastníci rozoházeli se do svýchomovů s tou myšlenkou, že neustanon pracovati,
dokud nedojdou svého cíle. Jen ku předu bratři, neo
chobujme, dokud síly naše budou stačiti, všdyť pra
cajeme zs to, co nám podle práva a spravedlnosti
náleží, Zdař Bůh!

Z Parmíhu. Odbočka všeodbor. adrudení
křest. dělnictva pořádala v neděli 6. srpna 1905 ve
řejnou spolkovou schůzi. Předseda p. Habiger uvítav
členy i hosty a zahájiv schůzi, udělil slovo br. J.
Astrovi z Hradce Králové. Týž promluvil o dnešních
smutných poměrech sociálních, nabádal účastníky, by
se navzájem spojovali a tak utvořili jednu velikou ro
dinu dělnickou na základě křesťanském; toho jedině
se domůžeme sdružováním a svépomocí. Ve své řeči
poukázal na výhody konsumních upolečenstev a dopo
ročil zakládání jich. Dále vyzvalshromážděné, by byli
pamětlivi našeho hesla „Svůj k svému“ a veškeré své

potřeby kupovali u našinců, zvláště doporučoval našeřesť. sociální výrobní apolečenstvo tkalcovské „Vzá
jemnost“ v Hronově. Po řeči, kteráž přijata se sou

lasem, následoval zápis členů nově se utvořivšího
konsamníbo společenstva. Jak viděti, sdružení naše
jde cestou pravou, v rámci skutečné práce positivní,
ač tiše bez křiku a bombasto, ale jistě a úspěšně.
Zdař Bůh!

Z Plzmě. Skupina Všeodborového sdružení
křesť. dělnictva v Plzni odbývá v pondělí dne 21. t.
m. svoji Člonskou echůzi spojenou s přednáškou. Do
této schůze mohou zavítati i členy pozvaní hosté,
Pročež se veškeří členové vybízejí, by nejen jeden
každý z nich ee dostavil, nýbrž by i pilně mezi svými
známýmiagitovali,bybylaúčastconejhojnější,Mimo

pdněky jsou na programu ještě jiné důležité věci,ař Bůh!
V Novém Dvoře u Čáslavě konals se

v neděli dne 13. srpna důvěrná schůze, kde br. Aotr
mluvil o důležitosti odborové organisace. Řada nových
členů se přihlásila; zápis však trvá dále. Referát
o schůzi příště.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Červených Peček. | Kinstansko-katoli
oký vzdělávací a podporující spolek „Svornost“ se
sídlem v Červených Pečkách konati bude vneděli dne
20. srpna £t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou
schůsi ve spolkových místnostech v hostinci p. Jos.
Kuchaře. Na této schůzí přednese dp. Frant. Kra
tochvíl, farář v Radboři: „Ukázky «dějin, nábošen
ství, šivota a mravů některýchdelnějších národů před
Kristem Pánem.“

Z Úplee. Vo svátek 15. srpna t. r. o 6. hod.
več, uspořádala Katolická Jednota veřejnou spolkovod
sohůsi. Dp. EmilNovák, kaplan, na této schůzi před

nášel o „povětrnosti a pojišťování.“ Ve své pontavé
řeči objasnil nám sákon přírody tak důmyslně Bobem
sestavený. Jestliče příroda jest mocnou, jeme my lidé
obdaření od Boha rozamem, kterýš nám zase
radí, jakými prostředky máme se oproti rozbouřené
přírodě brániti. Proti blesku máme dobré hromosvody,
proti kroupám atd. Za svou milou přednášku byl dp.
odměněn hlačným potleskem. Jeme velice vděční dp.
Novákovi za to, še k nám prostým dělníkům Ine lá
skou apřímnou, že mezi nás dochází, nás poačuje a

poshnje v té naší spolkové práci. Zaplať Vám to Bůhlalší naší práci voláme Zdař Bůh!
Krajinský katolický sjezd v Roz

tokách. Neděle33. července byla pro nás katolíky
Rostocké dnem zvláště slavnostním, vždyt toho dne
na sjezdu katol. spolků uvíteli jeme bratry a sestry
s okoluích spolků k nám zavítavší. Po 8. hod. ranní
počaly se spolky ojíšděti a to = Jilemnice, Křižlic,
Studence, Mříčné, Libětátu (s dám. odborem), Lomnice

(s dám. odb.), Nové Paky 6 dám. odb.) a zo Semila dám. odb.) O půl 10. hod. vyšel průvod do chrámu
áně na mši sv. Slavnostní kázání měl náš oblíbený

kazatel dp. předseda Boh. Tomíček, jenž slovy úchrat
nými k srdci všem promlavil. Vdp. děkan sloužil pak
slavnou mši svatou. Po slušbéch Božích odebral se
průvod doprovázen hudbou do spolkové místnosti na
společný oběd. Po obědě následovala porada delegátů
a usneseno, aby příštího roku pořádán byl sjezd ve
Studenci. V poledne přikvapivší děsná bouře neplníle
nás strachem, že snad ze sjezdu nebude nic, ježto
přednášky měly býti v zshradě, neboť místnost apol
ková pro účast lidu nestačila. Ale po hodina trvající
bouři vyjasnilo se opět a noví dostavovali se účastníci
nedbajíce bláta. Sešlo se na několik set osob. Sjezd
zahájen o něco pozdějip. Johnem z Jilemnice krátkým
proslovem a zroleno předsednictvo. Za předsedu p. V.
Čistecký z N. Paky, za zapisovatele p.J. John; do

ů Po krátkém
uvítání předsedově všech přítomných, obevláště vlctp.
c. k. okresního komisaře z Jilemnice, jal se p. řídící
učitel Vácisv Špaček přednášeti o křest. vychování
v rodině. Přednáška tato tak se líbíla, že ani nepřá
telé naši, také přítomní, slova špatného proti ní ne
pronesli. Po ukončené bouři potlesku měla přednášeti
sl. Jakubcová, ale ta ze zvláštní příčiny odřekla.Ná
sledovala tedy přednáška vdp. F. J. Konečného, jenš
mlavil o hesln „Pryč od Říma.“ Slovy úchvatnými a
přesvědčivým: ukázal, jaké práce a námahy neštítí se
naši nepřátelé, aby odtrbli nás od víry pravéa získali
pro Prusko. Jako první, tak i drahá přednáška s na
pjetím vyslechnuta. Na to p. předseda vzdal dík pp.
řečníkům za poučné přednášky a posluchačům za

vzornoa pozornost. Následovalo čtení telegramů aR%zdravných dopisů, jež sjezdu zaslány od katol.spolků
z Třebechovic (telegr.), z Hradce Králové (dopis), od

vip Dr. F. Reyla (dopis), od Sv. Pr-kopské jednotyv Příbrami(dopis), od jednoty kat. žen a dívek v Plzni
(dopis). V pondělí po sjezdu přišla dojemná vzpomínka
od Vil. Koleše v Můnsteru ve Vestfáleku. Než sjezd
na dobro ukončen, vzdán projev oddanosti J. B. M.
ndp. biskupu Dr. Jos. Doubravovi i Jeho Veličenetvu
císaři a králi Františku Josefovi I. Za povznešené ná
lady pan předseda ukončil sjezd, vzdav všem účast
píkům vfelý dík. Divadlo hráti se nemohlo, ježto je
viště bouří bylo poškozeno; proto nám prominousnad
všichni. Srdečný dík všem, kteří jskýmkoli způsobem
k slavnosti té přispěli. Zaplat Pán Bůh!

Různé zprávy.
Přednášky v továrnách při práel.

V mnohých novoyorských továrnách na tabák zavedli
novotu, která veškerým dělnictvem byla s povděkem

řijata a záleží v tom, že po tři hodiny denně zvláště
k tomu ustanovený předčitatel dělnictva čte z denních
listů a časových spisů. Výběr látky ku předčítání není
zůstaven předčitateli, nýbrě jest vyhražen zvláštnímu
komitétu, v němž zasedá. člen správy tovární a zá

mají býti čteny. Předěítání z továren na tabák pře
neseno bylo i do jiných závodů a osvědčuje se velice
dobře.

Vysvědčení de služební kmíšky.Velmi důležité pro všechny zaměstnavatele. Říšský
soud v Lipsku odsoudil nedávno vystavovatele vy
svědčení do služební kníšky ku znečnému odškodnění
jisté firmě proto, že vydal vysvědčení až přílišdobré
propuštěné osobě. Jistý principál označil osobu ze
služby propuštěnou v knížce jakožto věrnou, spolebli
vou, mravnou a pracovitou, ačkoliv se prokázalo, že
osoba ta žádnou z těch vlastností neměla. Nový sa
městnavatel spoléhaje se na pravdivost vysvědčení,
osobu tu přijal, ale přesvědčil se brzy k nemalé
škodě, že předešlýzaměstnavatel vydal jí vysvědčení,
ječ s pravdou se nesrovnávalo. Žaloval ho tudíš na
náhradu škody z nepravdivého vysvědčení a nejvyšší

instance nábradu tu mu přiřkla. V příčině té mělyby hlavně paničky býti velmi opatroy. Nezaslouží-li
si alužebník označení věrnosti, pilnosti atd., postačí
v knížce rubrika tu vynechati anebo podotknoati
prostě: Sloužil, byl a mne ssměstnán od — do ——
a dost. Nevyhovuje-li to propuštěnéma, má ovšem
právo u policie anebo u starosty žádati, aby te která

rabrika byla vyplněna a vyplní se, ale dle pravdy.Proto zde třeba opatrnosti. Vystavovatel vysvědčení
je ze ně zodpovědným nejen před soudem, alei před
avým svědomím.

Krutovláda sociálnědemokratická.
Bratrství a volnost sociálně demokratická uplatnilase
zase až příliš jasně příkladem, jejš avádí křesť.od
borový spolek v Magdeburku. Spolek onen dostal totiš
dopis: „Přišel jsem 20. července do Magdeburku a
obdržel práci. Sotva jsem vatoupil do dílny, přistonpil
ke mně jeden z dělníků s otáskou, o I-li jsem
práci prostřednictvím kanceláře svazu. Řekl jsem, še
jsem se po práci ohlížel sám. Na to bylo mí řečeno,
fe je něco podobného zde zakázáno, k čemuž jsem

amenal, že jako cisí nemohu to věděti. Na to
yl jsem tázán, jsom-li členem svazu. Odpověděljeem:

Ne, jsem organisován vkřesťanském odborovém spelka
trublářů. „Pak zde pracovatí nemůšete a musíte o
kamšitě práce nechati“, — zněl velitelskýroskas teř
roristy. Dále pohrozeno křesťanskému děloíku, de
v případě neuposlechnutí zahájili by ostatní (soejali
stičtí) dělníci stávku, aby tek mistra donu:ili, by jej
propastil. — Tak počínají si sociální demokraté dnes
vůči dělníku organisovanéma, ovšem ve apolku kře
afanském,

Práce českého učenoe. Císařskáaka
demie pro vědy ve Vídoi přijela koncem června voli
kou, na síkladě vykonených cest od katol. kočse dra.
AI. Marila, professora, sestavenou mapa ser.-sápad.
Arabie, a určila, aby byla vcís. kr. vojenském semě
pisném ústava monumentálně vypracována a samo

obšírné mapy oněch území. OJborník oniv. prof. Ober
hummer píše ve svém posudku, že má toto dílo ne
pomíjející cenu, poněvadž nás obesnamoje skrajinami
dosad akoro úplně neznámými, polévá na tisíce no
vých jmen a vo nejdůležitějšího — podává je ve znění
půrodoím, neskomoleném, tak de bude mapa tato
tvořiti vědecký základ jsk pro zeměpisce, tek pro hi
storiky — vykladatele Písma sv. i orientalisty. Univ.
prof. Brůanow nazývá mapu ona vědeckým výkonem
prvého řádu. Tak uzříme konečně výsledek mnoholeté
práce (látka k mapě sbírána na cestách r. 1996 ad
1698 a 1900—1908) a velké píle, jské bylo po
třebí, neš přehlédnuta a srovnána všecka vědecká po
sorování a přepsána voškerá jména snačkami odpoví
dajícími arabským dialektům.

Sociální demokrat japonský ©Ja
pomeích. Němci a nepřátelé Slovanstva vůbec vše
možně se namáhejí, aby Slovany, zvláště Rusy zo
stadili, Japonce pak vyvýšili na nejšlechetnější ob
čany. Jinak ovšem o svých krajanech soudí social.
demokrat Kiči Kanako. Píšeť: „Japonské dějiny jsou

Iny bojů a krve prolórání. V japonských krčméch
byHí se mnohem hůře, neš v amerických. Nikde na
světě není tolik stávek. Dělnictvo je bídně placeno,
Boku 1890 bylo z 280.922 továrních dělníků 184.111
žen. Pracovali dvanáct až patnáct hodin denně za
msdu velice nepatrnou. Cena potravin stoupá každým
rokem, ale mzda se nezvyšuje. A práce je nebezpečná.
Za jediný měsíc poraněno r. 1904 v tokijském arae
nále 2810 dělníků Úroda země nestačí na výživu ná
roda. Japonský vládní systém je lživý, jenom tak na
oko. Nevychází od lida, z lidu a pro lid. Je to vláda
několika šlechticů, titulů a především nejvyšší hlavy
mikada. Kritičtí lidé tvrdí o Japoncích, áe ai s kon
stitací a parlamentem jenom hrají. Také o svobodě
tisku nemůže býti řeči v semi, kde redaktoři mohou
býti a také skutečně bývají věznění za to, že a0 0
povážili kritisovati zákony vládou navršené. Kritiso
vati císařskou rodinu je v Japonska vůbec naprosto
nemožno, ba ani mlaviti se o ní nesmí.“ Tak posu
zuje Japonce Japonec. Jest to lid s nátěrem evropské
vzdělanosti, o němě správně nepsal Francouz Char
les Petit, še nic si z evropských zřízení tak neosvojil
jako vojáotví a policii, poněvaděnic tak nevyhovovalo
jeho povaze jako toto.

Soelalisté a vojemské ovičemí. Při
slušníci strany soc. demokratické a národně sociální,
kteří byli povoláni na cvičení, byli pověření úkolem,
aby během cvičení podávali zprávy zvláště o tom,
jak se se záložaíky zachází, jakou dostávají strava,
oděv atd. Zprávy těchto důvěrníků budou pak dány
poslancům stran, sby jich mohli vhodně užiti v říšaké
radě.

Mléko místo piva. Na císařské loděnici
v Kiela v Německa rozšiřuje se mléko jako nápoj ne
místo piva. Dodavatel mléka, jenš v létě minulého
roku dodával 2000—3000 lahví měsíčně, dodává jich
letos 18000 Ani v chladné době roční neubylo po
ívání mléka, poněvadě se dodávalo mléko pastero=
vané v uzavřených a dobře ukrytých vozích co možná
teplé. Dobré a levné mléko jest uejen těla prospěl
nější, ale také lacinější neš pivo.

Blahobyt národů. „Badoucnost“píše:Čím
lépe se člověku vede, tím více spotřebuje. Porovnáme-li
roční spotřebu potravin v různých státech, shledáme,
že nejmenší blahobyt je v Raxonsku.Z nedostatku

rostředků hmotných a s jakési téměř soufalosti od
dává se pak lid požitkům alkoholu a nikotinu, ješ
nahradit mají ma potrava, ale ovšem nenahradí. Dle
toho vypadá také dorůstající pokolení, naše „zlatá
mládež“, dosti sice žlutá, ale málo zlatá a ještě méně
zdravá. Průměrné připadá na jednoho obyvatele ročně:
v Rakouska 10 kg masa, 173 kg chlebovin 8 kg cukru,
v Německu17, |, 197, > 4,
vo Švýcar. 18, —, tě, „ 4, „
ve Francii 334, „p 766, a .
v Anglii 44, , , 38,

Manžel kmězem, mamželka jopti
škou. „New-Yorkské Listy“ píší: Reverend Štěpán
[anes, býv. rektor episkopální církve, a jeho manžel
ka připravují se na cestu du Říma. Innes se vrátí,
aby se připravoval na katol. kočze a manželka jeho
vstoupí v Římě do kláštera a stane se jeptiškou.
Maaželé oddáni byli v New=Yorku r. 1890, kdyš
Innea řídil missijní stanicí. Stanice nedopracovala se
valného úspěchu a proto byla zrušena. Iones potom
odebral se do San Franciska, kde stal se rektorem
jednobo « předních protentantako=episkopálních ko
stelů. V r. 1902 však prohlásil, že nabyl přesvědčení,
le římakoskatolická církev je pravá a že k ní při
stoapí. Úmysl svůj nyní zamýšlí provést.

Účinky alizeholm. rofesor Westegasrd
v Kodani praví, še každý piják kořalky, když vypije
litr, skracuje si tím šivot o tři bodiny, což prý je
jen v teorii, v praxi všsk mnohem více. Dospělý
člověk, který pije ročně 60 litrů, skrátí ci šivot sepoň
o rok. Jeden litr kořalky rovná se dle onobo učenoo
4—5 lahvím piva — půllitrovým.

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a >OBNOVUcl



Založeno r. 1850.
— —Ě
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
“ doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

w Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronou a ji
ných kovůvěecleliněvohnizlacené

a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba | umožňuje

veškeréobjednávkyco plevněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykonáse rychle a
sašlou se jiš svěcené Bestvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj můše
se vykásati četnými pochval
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení A opravě chů,

A monstrancí, ciborií, relikvi
t úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
otikdlů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

= V

u Založeno1853. "(© Provedeno přes 500 oltářů a Božích G
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PRTRA BUŠKA SYNOVÉ
WVSYCHROVĚ,

umělec. závodsochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní trahlářství, — Nákresy a roz
) počty zdarma, 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.a a
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Lehkou"8
fo | čistěviněnou látku

na kleriky a letní kabáty
za K 4-80 metr

doporučuje

obchodní dům se sukny

V, J. Špalek
v Hradoi Králové.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král
nabízí školní knihy:

1 Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO k.
Katechimnyjsou na valné schůsí biskupů ra

kouských ve i dne 9. dubna 1994.

Prodej| pro knihkapce jako z c. k. školního knihookladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení.
Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každéhovýtisku — vydají se 2 výtiskypř.

adného druhu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakémEstechiamů pro tu kterou školuzakoapeno, zcela spraved
vě dostane se poměrný počet (přes 18%)pro tutéž školu

zdarmapro chudě.

Instrukce o Katechismu a Olláři
vydaná

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

Kočáry. ws
MO

Doporučnji velectěným pp. majitelům konísvůj velkýsklad nových a málo ojetých kočárů
všech soustav,jako: elegantní landauery,

poryté Jaetony,laetony bez střechy,
učirky, olgy, bryčky na pérách i bez

péro pro pp. lékaře jednospřežní, polokryté koárky s oddělávacími kozlíky.

Velký výběr nových i málo opotřebovanýchcelo- i polopiatovaných angl. chomoutových, jakož

i náprsníchosrojů na koně;jezdecké náčiní, jednotlivá sedla a velk sklad přikryvek
na koně za ceny tovární. Takékupuji ojeté ko
čáry, postroje na koně, jakož i celé ekypážo za
hotové.

Jindř, Balzar
V JOSEFOVĚ.

Téš mám na skladě jednospřežní, zánovní valník
na pérách.

) umělecký závod 80
P. ohařský a řesbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. 6. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, olčáře
ovécesty, jesle,Bolíhroby,břiše, kasatelny,

HlkyBd. úle slohu Borteů,Peramérámosnao

E o košmětyRodičisasa

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

8 úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
jí na požádání zašle.

Důvěry hodným udsilky na výběr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Založeno r. 1843.——",,,,—,

nejjemnější jakost, výtečná aromaKáva 5kg.
Zásilky franko dobírkou do všech stanic,

Surová: "UE K me"Pražená:
Bourbon, jemná . . 12+—| Perlová, jemná . . 16—
Jamaica, velejemná. 18-50| Liberia, obrovská . 16—
Scemanic, zvl. chut. 13 - Směsi:
Guatemala, volejem. 1820 mos:
Zlatá Java, velejem, 14-—| Kavárenská, velej. . 1675
Portorico, spec. Piz. 16.—| Pařížská, specialita. 17-76

17-- | Pražská, výtečná |. 1970Ceylon, výtečná . .
Menados,spocialita. 17-—| Čaj, jak příbal40,60,80h.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Zkuste! Přímýdovoza velkopražíma.| Posuďiel

Vína==
ku mši svaté

zaručená jen přírodní jakož

1 jemná tabulová vína atd.
— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.T—

Proti holohlavosti
jest nejlepší

uměle zhotovená vlásenka.
Vyrábí je pro dámy i pány

KAREL MARVAN,
vlásenkář v Hradei Králové, hotel „Zelený strom.“

P. T. divadelním ochotafkům prodám asi 100 di
vadelních vlásenek všech různých druhů, krátkých

i dloubovlasých, za nejlevnější cenu.

O*> Vlásenky zašlu též na výběr. "NK

0000000
První Královéliradecké

parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

ORE*Lázně vanové denně.jj

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.

ODOOOG

OOOOOOCOOOOOOO

zaručeně 00 nejso
lidněji a nejvkusNábytek nd nankz

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
bti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty sdarma a franco.



Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
WS nákrčníky, "G

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

SF*>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

Stanislar Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136, Velké náměstí čís. 136.

koiAikkaAkaMM
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Veleděstejnému

duchovensóvu!

Jan Šlanék, smě.
|] .

Kar. Světlé,
J čís. 19n., roh

Konvíktské ul.,
cielné na kost

paslř spe
náčiní, dovoluie

si doporuěiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco

» vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobzv a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a sen o ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacené 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. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše ponílám již posvěcené.

| TovárnaPor+4r+
i na zpracování ovoce, |

pálenka koňaku a výroba likérů |

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě, |

sávod na sušitkování ovoce, salošený »

rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víne, bílé i červené,wino borúvkové (medicí
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

| ©Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové

i jakostivelmilovný ko ai elivovlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasilí

M| státní adiplomemslaté medaile, a mnolýmé ji
Šnýmidiplomys právemrašení,slaté!

Vzorky zdarma a Iranko,

První český katolický zárod ve Vidni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Vídeň,
VN. o., Seiden

gasse čís. 3b.

Na ukásku sasílá

se vše frano.

Ňr
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 2) X, 109kusůza40K.

Cena knihkupecká:brožovaný. . . .. .<.4žh
vázaný v poloplátně . . . . 58h

vázaný v eloplétně čeným 68hvázaný vcaloplátné se zlaceným
kříškem jí 24h

vydání na velinovém papíře vá
zaný celý v kůží se slaceným
křížkema ořízkou . . . K180

sou w7áler.o *
A MLAŤÍzexTio.

(Vis Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N „2

: Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidni. Ceny velmi mírné.

Malbu
| kostelů,|

| malby —
Jj dekorační,
| facadní
i a treskové
Ů provádí přesně dle moderních

i Podavků s uměleckým přiním k příslušnému slohu

Anlonín ČÁLoDia,
dekorační malíř k

v Chrasti u Chrudimě. k
Rozpočty sestavují zdarma.

709707OUPO

AdlulSadSlnkododSaladlodahad.Suloel

PV PVIPVITE RER
Podnikatelství staveb

a technická kancelář
stavitele

Jindřicha | oboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

V obor ten spadajících.

říkově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.—
ČP X63KCODXCBIXGBX

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=
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvelo
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volojemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cent

EDXCODXGEDXCBDXCB3

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnéma duchovenstva a al. patro
ná ům ku provedení všech prací do obora toko

spadajících,

Dále dovoluje ai upozorniti ná svůj aklad
plan a planin,

Rozpočty zdarmaafranko. Nejvylšívyznam,za výstavách
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Pýedplatne na čťurt roku 2 k so k> napůlroku5č —AČíslo 35.

Může-li se kněz míchati do politiky?

(14) Tedy zkušenosti se zeptáme, do ně
kterých křesťanských zemí se podíváme, jak
se tam účastenství kněžstva na politice osvěd
čilo. Nepůjdeme za Gaponem do Raoska, ježto

ouliční politiku církev vždy odsazovala a důía
jí také nikdy neprospěla; ale Francie tuno
nám na mysli, země, v níž klerus dlouhý spal
politický spánek a kde se tato nevšímavost na
něm nejhůře vymstila. Dá se pochopiti, že
francouzská hierarchie nemohla se spřáteliti
s repoblikou, když se jí tak dobře pod lilif
boarbonskoa, ano i pod bonapartistickými orly
dařilo. Zvlášť byl to klerus řebolní, jenž jí
vypověděl ihned boj a s t. zv. rojalisty, ny
nějšími nationalisty, se spojil v naději, že re
publika v krátké době zajde. A uvážíme-li, že
řeholní kněžstvo od jakživa ve Francii bylo
mocné a bohaté, nebndeme se diviti, že nastala
brzy pravá propast mezi novou formou vládní
a mezi t. zv.klerikalisnem, jak katolická církev
tam byla nazývána,

Papež Lev XIII. poznal chybu, jakou církev
ve Fraocii ačinila, obrátil se na tamější hier
archii zvláštní encyklikou, ale bylo již pozdě;
emíření bylo již nemožné a také zbytečné,
ježto církev v boji s republikou tolik ztratila,
že smířením ničeho již získati by nemohla. I
jinak dobří katolíci stali se republikány a re
publika tolik chyb zatím učinila, tolik slabin
ukázala, tolik hniloby mravní nahromadila, že
by bylo téměř nebezpečné, uzavírati přátelství
u vládou, v níž zednáři, židi a socialisti vrcho
nabyli. Does musí francouzský kléras, který
začal politika dělati v nepravý čas, kdy měl
se pouze dívati, jak se republika ukáže a
potom se teprv zpět táhl, když až bylo pozdě,
dnes masí hleděti, aby získal, co se získati a
zuchovati dá — lid, masí svléknoati kleriku,
aby v něm lid neviděl uniformovanou zvláštní
třídu a hledati těžiště v lidu, když intelligenci
ztratil.

Zatím co dělají někteří biskupové? Za
kazují mu míchatí se do politiky, t. j. do ži
vota veřejného. Tak učinil biskup z Tarentese

projevila velikou radost, uznal za dobré se
obraditi proti přátelství církví nepřátelského
tisko a učinil to asi takto: „Bůb mě chraň,
abych chtěl bráti účastenství na vaších pole
mikách; já měl svým zákazem na mysli pouze
kněžstvo své dioecése a dokonce ne kněžstvo
jiné, kde jsou též jiné poměry. V Německo,
kde katolická strana je stranou politickou, od
poročaje se politika, jinak a nás, kde se od
poračuje reserva, ježto podporovati nationály
snamenalo by, oraziti republika. V té věci není
žádného absolotního pravidla, žádné doctriny.“
Tak biskap Lacroix; velmi pěkné, ale měl
s tim přijíti před 35 lety.

V Ktalii dlouho platilo „non expedit“ a
posud není vyzdviženo, ač papežská kurie
mlčela, když katolická strana při posledních
volbách politické akce se zúčastnila, dvou
mandátů dobyla a pěkných menšin i v jiných
okresích docílila. Bohužel panuje v této zemi
nedorozumění mezi t. zv. stranou katolickou a
křesťansko-sociální „demokratia | christiana";
nemělo by se na jedné straně zapomínati, že
církev bez lidu při dnešních lidových proudech
ueobetojí, na drahé pak straně neškodilo by
trochu méně sebevědomí. Katolickc-politickon
situaci v Italii dobře vystibaje „libro verde“,
nač jsme na tomto místě již poukázali.

Co by bylo z katolické církve v Německu,
kdyby nebylo v době koltarního boje Wind
horsta a katolicko-politické organisace, či t.
zv. centra?! Heloty byli by kutolící pod pro
testantskou státní správou. Tam bylo vmíchání
se do politiky ge strany kléra přímo životní

tytéž poměry, ale nestejné prostředky. Zde
chybí naprosto katolická inteligence, bez níž

bylo by centram bývalo nemožným.
Maňrský klerus pracuje v politice, ale

V Hradci Králové, dne 25. srpna .1905.

nešťastně a to nešťastně pro sebe i pro církev.
Národnostní chuuvinismus (8trannictví) maďar
ského klera popozaje a odpuzuje ostatní ka
tolíky, kteří nepatří k straně t. zv. lidové a
autoritu kněžstva nezvyšuje. Maďarští kněží
drží s radikály a ničeho se jim za to nedc
stává — ani mandátů; opětuě důkaz, že libe
rálové s námi nikdy žádného opřímnvého přá
telství neuzavřeli a neuzavrou; trpí nás, dokud
nás mohou potřebovati, pak nás ale odkopá
vají.

Na Moravě byla církev Šťastnější než
v Čechách a takó tam kněží mají politickou
strana a politický vliv, protože tam zůstali ve
spojení s lidem, o jehož důvěru nebyli tak
systematicky připravování a pak nebylo tam
t. zv. idey husitské. Nám v Čechách škodil
boj, jejž národ český za svá národní práva
vedi a vede a to proto, že národ do toho boje
vysílá lidi radikálnější a radikálnější nejen
politicky, ale — co přece 8 věcí pranic nesouvisí
— i nábožensky. Kdo by se nám divil, že jsme
se při takovém stava věcí táhli zpátky, že
jsme zvláště v letech sedmdesátých a osmde

"sátých, kdy tyto poměry byly horší než dnes,
politice se vybýbali a z veřejného života v pra
vém amysla slova i vypuzování byli. T. zv. li
berálové, kteří jsou dnes krotší a střízlivější,
zapomínali jednak, že kněz svým úřadem není
povolán, aby kázal odboj proti stávajícím řá
dům, nýbrž úctu, jeda.k někteří z nás opravdu
pro vídeňský centraliemus podnikali více, než
bylo nejnotněji třeba, aniž by ge stava našemu
toho nejmenšího za to dostávalo. Teprv v le
tech devadesátých jsie se probudili a viděli,
že nám internationála z největší části vzala lid
a to proto, že my jsme proň ničeho nekonali;
začali jsme se spolky sociálními a dospělí jsme
i k politické katolické organisaci, jež však
nedělá těch pokroků, jaké jsme si slibovali a
proč? — Protože neruámekatolické intelligence,
již si musíme teprv vychovati a že ve vlastním
táboře schází nám političtí řečníci a organi
sátoři, o čemž zase jindy.

Volné listy.
(O vůli lidské.)

(8) Tímto článkem navazujeme zase na
úvahu o vůli lidské, kterou p. Rohan i p. Fu
taras v „Rozhledech“ nejmenují trvalou vlast
ností, nýbrž jen přechodným stavem orga
úismu. Samo sebou se rozumí, že nověříme
oběma pánům, byť stokrát se dašovali, že ku
přesvědčení svému došli vlastní zkušeností.
Jejich rozklady jsou jenom odrazem všeobec
ného rozmachu, jaký činí materialism jako
směr filosofický, jenž snaží se všechny záhady
a otázky po svém rozlaštiti a jenž stává 8e
bohem, před nímž ve jména vědy všechno padá
na kolena. Nejhorlivější věřící materialističtí
mají pevně za to, že jsoa co nejdůkladněji
poučení o tom, čemu věří. U takových věřících
najdeme až překvapojící příklady naivní a
pevné jistoty.

V předešlých článcích jsme dokázali, že
dle nejpřednějších učenců nelze tvrditi nutnost
dění ani v přírodě neživé a v živých bytostech
že dlužno uznati samostatného činitele, o jehož
jméně ovšem učenci posud se neshodli. A je-li
v živých bytostech samostatný činitel, tím 8a
mým jest řečeno,že nepodléhá zákonům natného
mechanistického dění, Ostatně již dříve jsme
uvedli hlasy očenců tvrdících, že životní dění
ukazoje své vlastní zákonitosti, kterých není
v přírodě neživé. Ano učenec Weisman, nej
důslednější zastance mechanismo, konečně byl
donucen přiznati, že vývoj organismů směřaje
k určitému svéma cíli, že má teadenci. Tak
účelosloví, jež vedeno bylo jako důkaz nejvyšší
bytosti, pojednou ocitlo se v říši životní, ačkoli
před tím bylo od atheistů o něm tvrzeno, že
jiš nic neznamená a že vlastně ani neexistuje.
Mrtví vstávají z hrobů ....

Jest to zajisté veliké dostiučinění kře

Jmsevty se počítají Iruně. | ,
| Obnovavychásí v pálek v poledne. Ročník XI.

jsoucnosti Boží byl označován jako nevědecký,
když nyní přírodní věda chtíc nechtíc musí
uzaati účel ve vývoji bytostí živých, čímž úzce
stýkují se názor uáboženský a názor přírodní.

Otázku na základě nynějšího stavu a vě
deckých výtěžků lze formulovati takto: v ži
votolm dění jest činitel, který si klade účel a
volí prostředky k jeho docílení. Fysiologové
ocitli se dokonce již u pojmu „duše“ a vyzná
vají, že účel ve vývoji bytostí živých poukazuje
do uadsvětového, nadpřirozeného neurčita, čímž
prý otázka života jest vědecky nerozřešena,
Natnost mechanistická za to slibuje vše roz
řešiti, třebas i dosud nic nerozřešila.

Že se popírá vůle u člověka a tím ovšem
i její svoboda, zaviňuje mmoohoi nynější psy
chologie, kterou u nás. pěstuje zejména dr.
Krejči. Psychologie tohvto směru, podobně jako
přírodní vědy, popisuje obsah lidského vědomí,
totiž pocity a představy. Jelikož každý člověk
ví o jednotě svého vědomí, což vyjadřuje zí
jmenem „já“, uastává úloha této psychol gii
jednotu lidského vědomí vysvětliti. Za tou pří
činou tusí psychologie označiti nějakého no
sítele tohoto jeduotného vědomí. Nechtějíc
uzpati v obsalu vědomí podmětu a popírajíc
jej, jest nucena psychologie uvésti představy
a pocity v jednotu jinak a nezbývá jí pak nic
jiného než tělo a zvláštní děje v mozku, tedy
poahá hmota. Tím člověk, osobnost lidská,
podmět kladoací účely, chtějící a účinný, jest
stlačen na poubý předmět hmotný. Proto mc
derní psycholegie dopouští se toho úžasného
nesmyslu, že pocity a představy měří jako
fysik své páky a kolečka a jako botanik měří
délku tyčinek a stonků Jest tu zásadní omyl.
Duševní jevy jsou hodnoty, které se nodají
matematicky určovati, a nikoli veličiny, které
ovšem jako šířka a délka prkeu, měčiti se dají.

Opakojeme tedy znovu, že nigebraické
rovnice v psychologii jsou úžasným nesmyslem
a kdo o věci důkladně přemýšlí, neubrání se
podivo, že až k takovým siměšnostem moderní
psychologie mohla dojíti, Proto správné odsu
zuje toto počínání prof. Mareš: „Psychologis
nemá vůbec s mozkem co činiti, to jest věcí
uuatomův a fysiologů. Psycholog má své duševní
děje, potřebnje-li podkladu pro ně, aby je avedl
v souvislost, má jej hledati v obora duševním,
podkladem tím může býti psyche (duše), nikoli
mozek,“ Novodobí psychologové však zapomněli,
že v obsahu vědomí našeho jsou, mimo pc
city a představy, také city. Prof. Mareš cituje
Tb. Lipse: „Pocity vztahojí se na předměty,
mezi nimiž prvním jest i mé tělo; ule citem
prožívám bezprostředně sebe sara, Citové „já“
jest podmět sám. Bezprostředně citem se prc
živající „iá“ jest prvotní; není jen souborem
pocitů, představ, myšlenek; naopak „já“ činí
obsahy vědomí, má pocity, představy, „já“
tvoří jejich hodnotu a souvislost. Toto „já“
jeví se zejména na vůli“ „Proto“, dokládá
prof. Mareš, „zmatení základního rozdílu mezi
city a pocity jest v psychologii neomluvitelné“

Nejen tedy sečítání u odečítání představ
a pocitů, o čemž člověk neví, zda mluviti má
více s ironií než 8 podivem, ale i vynechání
citů v duševním životě člověka nikterak ne
rozmnožuje průkaznost a elávu novodobé psy
chologie, jejímiž poučkami jest stodující mlá
dež nasycována. Tady v otevřené upřímnosti
představuje se nám kus vědy, ve jeménukteréž
s domýšlivou pobrďavostí na schůzích a + ča
sopisech bylo horleno proti ženskému klášter
nímu gymnasiu v Praze jako proti zdroji ve
škerého zpátečnictví a vědecké nedostatečnosti.
Čí snad to má býti v neprospěch nového gj
mnasia váženo, že bude učíti na rozdíl od nové
psychologie, že má člověk duši a že duševní
život jeho není výsledkem poubých sil hmotných?

Nebo tím snad se bude odsuzovati, že
bude učiti ve prospěch všeobecné mravnosti,
že člověk má vůli a že jest v mnohých pří
padech za činy své zodpověden? Všichni ti,
kteří proti gymnasiu gester slatinaoských ve
jména vědy plnými vraty vyrazili, netuší ani
z daleka, jak základní články katolické k to
mato předmětu se vztabující jsou opodetatněny



a jak tvrzení jejich moderní peychologie pravdy
jsou vzdálena.

Tady také kotví spor, jenž povstal mezi
Robanem a prof. Marešem. Roban tvrdí, že
člověk nemá vůle a že jeho duševní život jest
zvláštním děním hmoty. To jest popření samo
statného duševního činitele, Zatím však celý
svět skutečností, lidskému zkoumání připra
vený, dokazuje jsoucnost tohoto činitele, jemuž
vůle jest trvalá vlastnost a nikoli pouhý stav
tělesného organismu. Aby se popřel samostatný
od hmoty rozdílný činitel, obyčejně se říká:
mozek cítí, uervy cítí. Dotkne-li se akkord
hudební nervu sluchového, zdálo by se to býti
zcela přirozeno, že nerv i mozek cítí týž akkord,
jehož chvění sdělilo se oběma způsobem docela
mechanickým. Leč ovážíme-li, že chvění mozko
vých atomů jest právě takové, jako chvění
struny na nástroji nebo chvění předmětů vůbec,
kterým sdělojí se vzduchem, pak se tážeme,
proč vlastně toliko mozek cítí a proč necítí
také struna, nebo židle, nebo raka současně
s hudebníkem ? Na to nedostaneme odpovědi,
nepřipustíme-li, že v mozku mimo hmotu jest
jakýsi činitel od hmoty úplně rozdílný, který
jest s to, aby proměnil chvění hmoty ve smy
slový pocit našeho „já“. Mozkové atomy mohou
tedy, jako každé jiné atomy, býti sice před
mětem chvění, ale oikoli cítícim podmětem,
neboť podmět cítící má, abychom tak řekli
samocítění a po tomto samocítění není ve
hmotě ani stopy. Rovněž tak nevědecká jest
mlava, že mozek sám sebou myslí, a přece
fysiologové všichni do jednoho litojí, že nevědí,
jak může mozek a jak mohou nervy cítiti bez
jakéhosi jiného prvku. Jšou také povrchní
vzdělanci, kteří praví: bez mozku není myšlení,
tedy mozek myslí. Pak možno také říci: Není
malíře bez barev — tedy barvy malují.

Tvrzení materialistů, i páně Rohanovo,
jakoby duševní život člověka byl výslednicí
sil bmotných, nějakým parním kotlem, jest
směšná domnénka, která se netoliko neopírá
o vědecké výzkumy, nýbrž jim se přímo pro
tiví. Věda nemá žádných důkazů, svědčících
proti samočinné jsouonosti duše, za to nejzna
menitější zástapci vědy prohlašují, že bez duše
ani těch nejjednodušších zjevů duševních nelze
vysvětliti.

Obrana.
(3) Naše odpověď p. J. Svezilovi

Vyrakoval jete v „Osvětě lida“ s npálením
Husa, s Galileem a Koperníkem. To jsou, pane,
zbraně už hodně zastaralé. O jiných nevíte?
Na to Vám odpovídáme, že církev Koperníkovy
hvězdářské výzkumy přijala v brzku za své a
že nad to právě papež na základě kutoli
ckých výzkumů hvězdářských opravil bystře
kalendář. A co činili tehdy „pokrokoví“ pro
testanté? Luther nazval Koperníka bláznem a
střeštěným hvězdářem, pastoři zahájili hotové
válečné tažení proti opravě kslendáře. Fana
tisovali lid proti novémo kalendářnímu počí
tání drzým vymýšlením různých „zázraků“,
jichž líčení každého moderního člověka roze
směje. Ty „zázraky“ vymyšlené od pastorů
k vůli potlačení vědeckého pokroku by se teď
velmídobře hodily za masopustní hamoristi
ckou četbu. Příklady na to jsme již v Obnově
uvedli. Ale o tom tupém ubíjení vědy prote
stantskými předáky p. Svozil nepoví nic. A
když už p. Svozil chce vyčítati církvi do ne
konečna odsouzení mistra Husa, nechť si vzpo
mene, že Kalvínova „pokroková“ inkvisice
nedělala rozhodně 8 jinověrci tolik okolků
jsko naše církev s Husem. Kalvín potlačoval
násilně každý sebe menší nesouhlas, který se
ozval v Ženevě proti jeho nové víře. Bě
bem pěti let dal tento „reformátor“ 58
osob popraviti a 76 upáliti. O tomhbla katan
ství pan Svozil mluviti nebude, ani nepoučí
nikoho o bezohledné inkvisici protestantské
v Německu. Proč? Naši evangelíci, kteří nyní
horlivě Svozila chválí, hned by zvedli odpor
proti smělci; hned by vznikl povyk, jak Svozil
žeue vodo ua „klerikální mlýn“ proti ubohým
„českobratrekým polhrobkům.“ A měl by pan
Svozil po reputaci.

Pan Svozil rozumuje dále: „Když církev
se spokojí stejným právem 8 ostatními spo
lečuostmi, když se vzdá násilnického působení
a podpory absolutisnu — můžeme zastavit
boj proti ní — ale — nebyla by „neomylnou“
církví, kdyby tak nčinila“. Předně panu Svc
zilovi natno důrazně připomenouti, aby ne
vplétul zámyslně círxovní neomylnost tat, kam
nepatří a aby tuk lid věci neznalý nezaváděl
do bludu. Kdy církev prohlásila za článek víry,
že 86 tmusí postupovati proti jinověrcům ná
silně? Takovou zásadu měl spíše Kalvín. Ne
omylnost církevní týká se článků víry, nikoliv
orgunisace církevní proti jinověrcům. Pan Svo
zil to ví, ule plete úmyslně pojmy. Uvádíme
zde něco k vůli lepšímu dorozomění. Kdežto
v Americe v minnsých stoletích pronásledovaly
protestantské kolonie krutě každého jinověrce,

stala so kutolická kolonie v Marylandu úto
člštěm všech, pro víra pronásledovaných. Bém
americký protestantský dějepisec dr. Banefrot
o tom píše:

„Katolíci se vtichosti avázali ve vlastnictví
malého místa a náboženské svobodě dostalo 60
domova, jediného na celém širém světě a ekro
mná víska, nesoucí jméno Panoy Marie v Ma
rylandu, stala se bydlištěm svobody a Štěstí.
Svědomí bylo nespontáno. Mírné a liberální
řiditelstvo dovolilo každý návrh, blahem pod
daných žádaný. Lord Baltimore pozval Puri

tány z Maesschassete, aby Se přistěhovali doMarylandu, nabízeje jim pozemky a plooa svo
bodu náboženskou; -ale Gibbons, jemuž ono
poselství svěřil, byl tak cele vychován podle
nesnášelivosti novoapglické, že nechtěl praco
vati o uskutečnění přání irského šlechtice a
tak se stalo, že pozvání nepřijuto.“

Na katolickém sjesdu v Řezně otevřeně
prohlášeno, že katolíci nechtějí, aby křesťané
protestantští byli pro svoji víru utiskováni. A
řekl některý katolík, še enášelivost takto pro
jevovaná čelí proti neomylnosti církve? Sama
učební kniba náboženství katolického „Oltář“,
jež jest vydána pro diecási Královéhradeckoo,
poučuje: „Ku křesťanům nepravověrným máme
zachovati snášenlivost. Katolík snášenlivý ne
považoje bludy církví nepravověrných za stejně
dobré jako pravdu církve své, ale zdržaje 60
všeho, co by nekatolíky právem zarmacovalo,
uráželo, a tím více odpuzovalo.“ Tášeme se
pana Svozila, zda tato slova otřásají neomyl
ností církve a jakým způsobem? Proto pro
síme, aby nefanatisoval proti nám nevědomé
lidi zámysloým matením pojmů.

Pravíte tedy, že můžete zastaviti proti
církvi boj, jestliže se táž epokojí se stejným
právem s ostatními společnostmi. Pane Svozile,
není tohle farizejská fráze? Proslechlo se, že
na Vinohradech má býti zřízeno katolické
dívčí gymnasium. Hned se ozval z řad „pokro
kových lidí“ násilný pokřik proti tomu pod
niku, ač katolické jeptišky nijak nevybízely
protivníky katolické církve, aby na toto gym
nasinm platily; s Vámi spřízněný „realistický“

s dal „svobodomyslaý“ povel: „Česká žur
nalistika musí bez ohledu pranýřovati ty pro
fessory, kteří by se dali do služeb jeptišsk.“
Proti svobodným školám židovským ovšem Čas
nezamítá nic. „Pokrokové“ a „svobodomyslné“
Slovo Rašínovo vybídlo, aby professoří, kteří
protest proti tomu katolickému ústavu vydali,
„všemi prostředky odvracelia varovali
před klerikálním lapačem. Proti těm pak, kdož
přece se dají zlákati, provésti musí bezohledný
a důsledný boykot stavovský i společenský.“
Pane Svozile, nevidíte, k jakéma násilnému
boji zde radí pokroková tyranie? Aještě něco
dále. Když se proslechlo, že dr. A. Herout
má býti řiditelem toho gymoasia, napsaly „Ná
rodní listy“, že bude onen pán onu zprávu
„jistě považovati za útok na jeho dobré
jméno a přiměřeným veřejným pro
blášením napraví úhonusvé pověsti“
Tedy professor, jenž by chtěl ačiti na katolickém
gymnasiu nikoliv náboženství — ale třeba jen
latině, mathematice nebo češtině -—ztrácí dle
„svobodomyslného“ žarnála dobré jméno a
jeho pověst trpí tím úhonu. Zato však rabíni,
kteří učí náboženství židovskému, kteří vyu
čují takovým článkům víry, 8 nimiž ani ka
tolík ani pokrokář nikdy souhlasiti nemůže,
mají od „svobodomyslného“ a „pokrokového“
tisku pokoj. Těm žádný protikatolický žurnál
nevyčítá, že ztrácejí dobré jméno vyučováním
na židovských, německých školách. Dle toho
může p. Svozil posonditi, jaké zcela stranuické
násilí se děje ua ústavech a professorech ka
tolických. Proti konfessijním ústavům evange
lickým „pokrokový“ a „svobodomyslný“ tisk
také nepíše. Divná je ta důslednost moder
ních lidí.

Ale jest tu ještě plno jiných, praktičtěj
ších výlevů „bratretví“ v táborech nám od
porných. Pan Svozil na př. může nejlíp věděti,
jak v Brně na 1. května násilně si počínali
socialisté proti dělnictva katolickému, které
nechtělo socialistický svátek uznati za svátek
svůj. Nadto časopis „Rovnost“ ještě se chlubil
„udatností“ soudruhů a napsal, že tito pova
žovali za povinnost „působiti k tomu, aby klid
práce byl pokud možno úplným.“ Kdyby chtěli
katolíci na př. v neděli překášeti socialistům
jen ve braní kaželek nebo karet, bned by se
psaly poplašné zprávy o „tyranii klerikálů.“
Katolický poslanec dr. Scheicher byl přepaden
socialistickými zákeřníky a ztlučen tak, že
sotva stěží život zachoval. Banditsky přepadený
muž napsal:

řekl, že budu jednou s to věřiti Mayovým

s nedůvěrou usmál, Leč zkušenost jest nad u
Čenost a já to zakusil. Indiáni byli sice také
ukrutní, přece však pokládali za besectné vr

; hnouti 8e na bezbranného muže a ze zadn jej
: přepadoonti.“

Každý rok se došijeme sbrátka mnoha

příkladů barbarského másilnictví sociální de
mokracie proti katoHictvu. To jest ovšem jenom
výsledkem násilníckého štvaní vůdců této ar
mády. Snad p. Svozil ví, jak při lonpežném
odcizování katolického majetku francouzskou
zednářskou vládou český socialistický tisk jásal
a jak litoval, Ze u nás v Čechách taková „kal
turní práce“ se ještě dařiti nemůže. Co by tito
lidé s katolictvem udělali, kdyby měli plnou
volnost? Nastala by socialistická neúprosná
inkvisice, až by vlasy vstávaly. „Utiskovaní“

a pášína katolictvunásilnictví,kde seim dá.

Kdybychom aspoň trochu mobli doufati,
že by nám odpůrci naši v případě dokonalého
svého vítězství ponechali taková práva, jsko
jiným eapolečnostem, rádi bychom, pane Svo
zile, se spokojili. Ale Vy přecedobře vite, že
„pokrokoví“ lidé nám takých práv dáti ne
chtějí, že se k toma sami přiznávajía již nyní
katolictvo pronásledují. Ale Vy takové násil
nosti pravým jmenem nenazvete, Vy neokřik
nete pokrokovou tyranii; skrátka nesmíte,

rotože dobře víte, jaký koncert by Vám za
rála. Není horšího absolatismu nad absolutism

„pokrokový.“ Tolik aspoň budiž odpovědí na
Vaše slova „o násilném působení církve.“

(3)Zrendle poctivosti realistického
tisku. „Čas* tedy píše: „Obnova troufá si
vytýkat lidem pokrokovým, že svých omylů
úsodvolávají? Není jediného příkladu, že by
v řadácb realistických něco podobného se bylo
stalo; je to jednoduše vyloučeno, je to ne
možné.“ Že Vám ruka neupadne! Zámyalně
prolhbaný„realistický“ Čas staví se najednou
do pósy poctivce a tvrdí, že je „nemožné“,
aby realisté svých omylů neodvolávali. Divná,
věra divná to logika akademických pánů |
Zcela prostinký člověk je poučiti může, že
věc skutečná jest rozhodně možná a že co se
opravda děje, také díti se může. Orgán rea
Jistů „Čas“ i jiné jejich orgány pealy a píší
spoustu zúmyslných lží, které odvolaly jen
tenkrát, když nebylo žádného vyhoutí. Mohl-li
realistický úhoř proklouznouti zároveň se
svojí lží úplně beztrestně, zůstal s opravou
„omyla“ chytrácky za pecí. Zatím aspoň ně
které příklady. Realista Machar vymyslil ei
pijáckou a karbanickou historku o knězi Do
stálovi-Lntinova; kdyš poslal napadený kněz
do Času oprava, připojil Čas poznámku, že
přece věří Macharovía když pro svědectví ji
ných Čas vůbec ty lži hájiti nemohl, pojme
noval útok Macharův chytře a vyhýbavě „ne
ovládnutím se.“ Že by však byl Machar jedno
duše lhal, o tom Čas ani slova. Machar napsal
sprostácky v básni(!), jak prý jazyk Svato
janský dodává na Hradčany každý rok „kýe
řezník z Malé Strany.“ A když tato výsměšná
lež byla ekonfiskována, tu se realisté postarali,
aby ve formě interpellace byla přece jen ti
skem uveřejněna. To je to realistické opru
vování vlastních omylů. Machar napsal o staro
zákonní Sasaně v básničce lež o jejím hříchu
proti mravopočestnosti, kterou si „dokázal“
z vlastní hlavy, poněvadž o takovém Susanině
poklesku novyzkoamal nic ani taký učený ba
datel, který jest velikým odpůrcem katolic
kého náboženství. Kde jest tento „omyl“ v re
alistickém tisku odvolán ? — Nebylo toho před
„pokrokovou“ veřejností jednoduše potřebí, po
něvadž ta vítá s radostí i každou protikato
lickcu lež.

Pan dr. Herben napsal v „Čase“: „Jsem
zvyklý, že moje slova překrucojí v Čechu a
Obnově; vidím, že sociálně demokratičtí kněží
nejsou lepší.“ Učinili jeme na pana Herbena
veřejný dotaz, aby nám pověděl, kde Obnova
jeho řeči překracovala. Je-li p. dr. H. docela
zvyklý na to překracování ge strany Obnovy,
tu by každý nestranný člověk očakával, že týž
vyrokoje aspoň s několiko příklady. Ale p. H.
chytrácky na naši výzvu ani neodpověděl. Ví
totiž dobře, že k četným úmyslným „omylům“
připojil „omyl“ nový. A když už ee p. Herben
k opravě „omylu“ nijak dobrovolně nemá,
vyzýváme jej podruhé, aby svéobvinění dokázal.

V témž článku, kde „Čas“ tvrdí, že „je

jednoduše vyloučeno, še je nemožné“, čb realista neopravoval svých chyb, upadl „Cas“ do
omylu hezky křiklavého. Napeal totiž o vyda
vateli prolhaného pamfletu: „Horálek svůj omyl
doznal a doznal veřejně.“ Umí-li „realistický“
úvodníkář dobře čísti, dopustil ae tohoto
„omylu“ zámyslně. Vždyť pan Horálek o onom
podvodném pamífletu napsal: „Až dosud jsem

přoseědčen o jeho pravosti, jelikož námitky,teré na př. p. dr. J. Kalousek proti ní uvedl,
nebyly s to, aby mne přesvědčily.“ A toto jeho
prohlášení sama redakce „Hlasů ze Siona“ se
siluje vyjádřením: „Juk „Obnova“ vidí, nyní
není třeba ani hlonposti, aby někdo nepostřehl
podvržení, které výklady dra Kalouska naprosto
není ještě dokázáno.“ Ostatně nám se jedná
hlavně o prohlášení Horálkovo, a toto pro
hlášení naprosto odporuje nepravdivé znrávě
Časa o Horálkově „veřejném odvolání“ Zase
tedy „omyl“, jehož dosnd Čas neodvolal. Zatím



těchto několik dokladů, jak se Čas zo záští
proti katolictvu rád mýlí « — jak realistický
tisk rád své omyly odvolává. Vybrali jsme zde
en několik člán i z řetězu realistické pro

osti, realistických „omylů“, které posudodvolány nejsou. Je vidět, jak „je jednoduše
vyloučeno, jak je jednoduše nemožné“, aby
realista svých bludů neodvolával.

Politický přehled.
Do panské sněmovny povoláno 82 nových

doživotních členů, £ nichž pouze 5 Čechů
(dvorní rada a prof. čes. university dr. Alb.
Bráf, dv. rada a prof. Čes. university dr. J.
Gebaner, průmyslník F. Křižík, velmistr ryt.
řádu křižovníků P. Frt. Marat, sochař a prof,
uměl akademie pražské Jos. Myslbek.) Tito
věra zcela právem povolání do pan. sněmovny,
ježto dle stát. zákl. zákona mají býti jmeno
váni členy pan. sněm. mužové o církev, stát,
vědu a umění zasloužili. Vedle těchto jest
aspoň 14 rozhodných německých Jiberálů,
ostatní Poláci atd. Volbou touto nevybočil
ovšem Gautsch ze starých kolejí byrokratic
kých. — V Išla konala se za předsedniotví
císařova koronní rada, jíš se účastnila mini
sterstva rakouské, uherské a společné. Jednalo
se tu o uherských poměrech a obchodních
smlouvách. Císař se svého stanoviska ve vo
jenské otázce neodstupuje. — Říš.a sem..posl.
dr. Ar. Bareuther zemřel ve Freiburku. Byl
rozhodným nepřítelem národa našeho a pod
porovatelem hesla „Pryč od Říma.“ — V Kylešo
vících u Opavy pořádán tábor českého lidu,
jehož tu bylo na tisíce z Opavska, Těšínska a
Moravy.

V Uhrách nejsou. poměry lepší; vláda
skládá prý jedinou naději ve všeobecné právo
blasovací, v čemž vládu podporují agitace soci
alistů pro toto právo. — Uherský ministr vy
učování nařídil, aby školní úřady úsilovněji ve
Skolách pěstovaly státní řeč,maďarštinu. Každý
učitel musí uměti dokonale maďarsky. Známé
to násilí maďarské.

Norský sněm schválil vládní předlobu
o rozluce 104 proti 11 hlasům. Nyní bude
Švédsko požádáno, aby svolilo ke zrušení unie.

Radostné vzrošení, ovšem že také zklá
mání způsobil v Rusku carský manifest o za
vedení říšské dumy a volebním řáda do ní.
Tím ovšem ústava v Rasku nezavedena, ale
přece učiněn aspoň průlom k ní. Tu maosí 8e
8 opravami jíti krok za krokem. Říšská dnma
jest sbor, jenž má prozatímně vypracovati a

(raditi se o osnovách zákoua a zkoumati říšský
rozpočet. Absolutismus trvá dál, a car může
i bez damy vydati zákon, jaký mu libo. Vo
lební právo předpokládá nemovitý majetek
v ceně nejméně 1500rublů. Členové dumy jsou
jsko poslanci nedotknutelni. Židé nejsou z vo
lebního práva vyloučeni. Ženy mohou voliti
jen z nařízení svých manželů. Dama sejíti se
má nejdéle v polovici ledna 1906. Volby badou
nepřímé v městech i na venkově. Úhrnný počet

lanců bude činiti 412. Už takovéto zřízení
Jest prozatím velkou vymožeností.

Y mírových poradách nedošlo se k cíli.
Vše točí se kolem odstoupení ostrova Sacha
lnu a vydání válečné náhrady, k čemuž ovšem
samozřejmě Rasové přivoliti nemoboo. Japon
cům záleží hlavně na válečné náhradě, vždyť
jsou finančně už zcelavyčerpání, kdežto Rasové
mohou dále ve válcepokračovati,ježtoi vojsko
na bojišti dle gen. Liněviče po boji jen prahne
a staví se rozhodně proti nečestnému uzavření
míru, jak si Japonci přejí.

Sociální demokrati na Rusi bouří znovu,
Ve Varšavě zahájili právě všeobecnou stávka,
v Lodži prý povstání a nepokoje dělnické a
selské i jišoích městech ruských. Ovšem re
volačním živlům nejedná se o vzejití lepších
časů v Rasku, ale o jeho rozklad, aby tu spíše
mohli kořistiti.

Zprávy místní a z kraje.
Oslava 75tých marozemim J. V.

císaře a krále Františka Josefa I
U přílešítosti 76tých narosenin J. V. v pátek 18. erpna
sloušil njdp. biskup Dr. Jos. Doubrava v katbedrál
ním chrámu ev. Dacha o 10. hod. pontifikální měj av,
s Te Deum. Mši sv. přítomni byli mimo jd. kstbe
drální kapitolu zástapcové c. k. státních, vojenských,
samosprávných úřadů a četně obecenstva.

Duckovnich ovlčemí, ježza účastenstvíJ,
B. M. dr. Jos. Doubravy a nejd. kapituly katbedrální
diecésnímu kněžstva konal vidp. P. Josef Cástek
C. Sa. Redempt. se Svaté Hory u Příbramě ve dnech

. $1.—25. srpna ve zdejším bisk. kněš, semináři, účast
nilo ae celkem 167 kněží diocéne naší. Zpovědníky
zvlášť pozvanýmibyli vldp. P. Hyppolit Filip, provin
cjál řádusv. Frant. s Prahy a vidp. P. Akorsius
Kostá), kvardián téhož řádu ze Zásmuk.

Ve schůzi městské rady králové
é dne 31, t. m. asneseno: Schráleny 4 pří

pedy konfiskací (tří kusů vepřového dobytka pro ubro

vitost, jednoho býčka a vadného sboží v městských
jatkách). — Studentské koleji v Praze udělen byl pří
opěrek. — | Vsato na vědomí rozdělení čistého sisku
spořitelny Erálovéhradecké £ roka 1904 pro obec a
o ústavy. — Dívčímu lyceu spolka Ladmila
v ves. Budějovicích udělen byl příspěvek. — K dá
dosti p. K. Kracíka v Josefově za propůjčení divadla
ke koncertu houslisty J. Bachtele na den 19. sáří ne
bylo vyhověno vzhledem k tomu, še divadlo zadáno
jest jíš ke koncertu ve prospěch Ústřední Matice Školské
Da den 24. září t. r. a že od 1. října 1905 počnou
divadelní představení. — Předepsány byly desinfekční

poplatky: — Panu J. Petříčkovi se aloší, aby se ihued
řídil veškerými aodpiey jstečního řádu. — Zádostměstského zvěrolékaře pana B. Jelínka za definitivom
postoupí se městskému zastupitelstvu. — Žádost Prá
vovarního měšťanetva za opravu věže vodárenské na
Kozince postoupí se právnickému odbora. — V. Zajíc
přijme se provisorně dnem 1. září 1905 počínaje sa
rossvěcovače plynových svítilen. — Slečna, která přes
opozornění a napomenutí utrášníka nechala svóho psa
v sadech na Žiškorš náměstí volně pobíhati, bude na
pomenuta výstrahou, še příště bude pokatována.—
Akademickému spolku Dobroslav propůjčí se městské
divadlo ku slavnosti na den 26. srpna 1906. — K žá
dosti důstojného farního úřadu v Pouchově ze zakou
pení hudebních nástrojů pro kostel pouchovský vy
žádá se svolení politického úfadu. — Oznámení policie,
že cykl sta Jaroslav Třasák sražen byl zúmyslně s kola
jedoucím omnibusem z hotelu Merkur na Pražském
mostě, postoupí se c. k. okresnímu soudu. — Městské
divadlo Klicperovo zadáno bylo p. L. Zelenkovi, vir
taosu na harfa, ka koncertu na den 14. prosince t. r.
— Vyšádá se povolenípolitického úřadu, aby trb do
bytčí, připadající na den 7. září 1005, odbýval so
v hradbách proti bloku C na levém břehu Labe. —
Zpráva farního úředa na Problusi o náhrobku zemře
lého MUDra J. Bartušky, zakladatele nadace pro sta
dující mediciny z Hradce Králové, na tamním hřbitově
postoupí se technické kanceláři k shlédnutí a návrhu.
— Zprára technické kanceláře o předělání lavic ve
školách dle přání pana školního lékaře postoupí se
místní školní radě.

Židovsko- social. vedení v Hradci
Králové a maše něžné pohlaví. Vovýklad
ních velkých skříních předních židovských obchodů
v Hradci Králové blýskalo se minulý týden pozvání
na zábavu, již ve prospěch své strany pořádají soci
ální demokraté v neděli 27. t. m. V žádném křesťan
ském obchodě neobjevilo se podobné pozvání, čímš se
nejlépe projevilo přátelství židovako-socialistické. Pře
dákům sociálně-demokrstickým leckdys se hodí něko
lik haléřů z wertheimky židovské a zjednaná garda
sociálně-demokratioká častěji pak zs to zabouří si na
rozkaz židovských svých vůdců s jedná ve prospěch
židů. Odtad ono přátelství. A naše něžné pohlaví z
města j venkova, které jinak zalomí rukama při líčení
zásad sociálně-demokratických, jakoby přece chtělo si
mocí mermo aspoň něco vynutiti z přátelství židovako
socialistického, když svým přečastým nákapom v či
dovských obchodech podporuje zároveň i stranu soci
álně demokratickou. V židovských obchodech to nej
lepší, tam samá poklona, slažbovolnost. Kdepak naši
křesťanští obchodníci! Ti se musejí před židem scho
vati; tak mnohdy zašveholí si naše krasotinky, zvlášť
kdyš i leckterý podařený přednosta domácnosti má
k toma avé poddané. Snad přece mnohé touží aspoň
po „eleganci“ sociálně-demokratické, když ai tolik
samilovaly židovaké obchody! Heslo „Svůj k svému“
jest už mnohým maminkám a dceruškám starým ha
rebardím a vlastenectví se ovléká kolikrát za den.
Křesťanští obchodníci prosí jen za trochu větší přízeň,
ale něžné krasotinky naše, které jinak útlocitnosti
snaží se světu ukázati až příliš, bez milosrdenství
obracejí se zády ku křesť. spoluobčanům. Židovsko
socialistické straně vzchází mesi něšným pohlavím
naším vydatná podpora.

Nedělní klid m vojska. Dne 320.t. m.
v ranních hodinách byl Hradec Králové jako v oble
žení; na náměstích i v ulicích kupily se zástupy zá
ložníků z řadového vojska s kufříky v ruce, chystajíce
se nastoupiti čtyřnedělní cvičení, Podobný obraz jevil
se i v jiných městech 13. t. m., kdy zeměbranci na
stapovali vojenské cvičení. U vojska nařízen sice ne
dělní klid, ale v praxi dle tohoto povolávání záložníků
stává se neděle dnem všedním. Věude se volá po
klidu nedělním, a voják, še snad nosí útočnou zbraň,
má se v srdci svém tím více otupiti nešetřením citu
náboženského? Pak se páni diví, kde se mezi lidem
nabere tolik nepokojných, podvratných živlů. Či na
tom těm pánům ministrům nezáleží?

Smrt českého vojíma v cizině. Před
3 měsíci přeložen byl z Hradce Král. 2. prapor
polních myslivců do jižního Tyrolska. U 4. setniny
téhož praporu sloužil vojín J. Derner z Hodkovic u
Opočna; nepomyalil, že jest to poslední cesta z vlasti.
Vojín tento 20. t. m. účastniv se právě manevrů
v okolí města Vělsu v Tyrolsko, vylezl na 2690 metrů
vysokou horu, hledaje alpskou protěž, již chtěl při
nést! příbuzným na památku. Ale nešťastnou náhodou
smekl se a ařítil se do propasti, kde s rostříštěnými
údy nalezen mrtev. Za 14 dní měl býti propuštěn
z vojny.

Pre hluchomněmé. V neděli27 t. m.koná
te ve všech kostelích diecése královéhradecké sbírka
na diecásní ústav pro hlachoněmé v Hradci Králové.
Uvážiti dlažno, že jen asi třetina dětí bluchoněmých
dostane se do ústavu, kdež dostává se jim pečlivého
vychování, takde mohou si jednou samostatně a ve
spokojenosti dobývati denního chleba. Co pak nešťast
níků, svlášť = rodin chudších, nemůšo se účastniti
dobrodiní vychování v ústavech pro hlachoněmé, ná
sledkem čehož stávají se pak v ubobosti své břeme
nem spoluobčanů! Diecósní ústav pro hluchoněmé
v Hradci Králové jest budova velkolepá, opatřená
všemi nejmodernějšími pomůckami na vychorávání
hluohoněmých, jenše se nedostává dostatečného kapi
tálu na vydržování chudých hlachoněmých. Naskytá
se tedy šlechetným lidamilům vhodná přílešitost, při

Lesnické skonšky státní. Státnízkou
Ska s lesní služby ochranné = technické slusby po
mocné počne 19. září a konati se bude u mlstodrši

ství v Praze, a okres. hejtmanství v Hradci Král.,
. Budějovicích, Písku a Úhebu. Ke zkoušce připu

štění kandidáti dostaví se téhož dne v 8 hod. ku při
kázané jim akašební komisí.

Valná schůze

politického družstva tiskového
pod ochranoa

sv. Jama Jop. v Hraáci Králové.
Valná schůze konela se dne 21. srpna 1905

v Adalbertinu sa četnější účasti nešli předchozí leta.
Schůzi zahájil modlitbou a srdečným proslovem před
seda dražetva, vadp. vikář Uhlíř, načež jednatel vdp.
Dr. Rey! přečetl zápisník minulé valné achůze za sou
hlasu přítomných. Po té podána byla jednatelská
správa, z níž vyjímáme význačnější místa:

Zvolený výbor ustavil we hned v den valné
schůze. Zvolení byli: Předsedou p. vikář Uhlíř, místo
předsedou p. kanovník Kerner, jednatelemp. Dr. Reyl,
pokladníkem p. Dr. Novotný. Jednotlivé odbory druš
stva byli novými členy doplněny. Revisory účtů družstva
zvoleni pp. Douda a Sekera, revisory účtů tiskárny
zvolení pp. Douda, Sekera a Vaněček. Správu domu
apolečně vedli pp. Dr. Rey! a Sekera.

Výbor konal 6 řádných ochůsí a 2 echůze po
radní a pracoval na svém úkolu svědomitě a dle po
měrů též úspěšně,

Veřejná politická činnost nebyla žádnou |udá
lostí nváděne ve vyšší napjetí, proto nesla se klidným
tempem. Pořádali jsme zdařilou Mariánskou oslavu 4.

rosince minulého roku ve dvoraně Adalbertina, spo
apůsobili jsme na Mariánském kongresu v Praze

v června 1906 a na utvoření společné nepolitické or
ganisace všech katolíků rakouských se sídlem ve Vídni.
Četnými přednáškami, které konali členové družstva:

Dr. Reyl (v Holohlavech, v Červ.Pečkách, v Praze,
v Dašicích), redaktor Sahala (v Ličně, Nové Pace,
Katné Hoře (2), Čerailově (3), Červ. Kostelci, Rosto
kách, Skorenicích, Chrudimi, Pardubicích, Rychnově,
Hradci Králové, Červ. Pečkách, Kostelci n. Orl., Lom
pici n. Pop., Častolovicích, Seči u Caslavě, Slez. Před
městí, Vamberku a Kněžicích), katecheta Jak! (Hradec
Král., Dvůr Králové, Černilov, Nebovidy a Týniště),
prováděli jsme vzdělávací drobnou práci.

Větší intensitoa působili jsme na poli tiskovém.
Hlavní náš list „Obnova“ rok od roku nabývá stále
širší půdy, letos počet odběratelů rozmnožil se o celé sto.

„Časové Úrahy“ jako leta minulá abájily sí
v Jáci ij v kvalitě obsahu prvenství v brožurkové
edici české.

Pouze „Štít“ letos zanikl po své čleté pouti,
protože nenašlo se dosti pochopení u čtenářstva, še
jen konkurenčními podniky lze udržovati ataré vyda
vatelské firmy v kontrole a pobádati je k ndržování
vyššího stanoviska lidové četby.

Tiskem pracujeme tedy vydatně a buďme tomu
povděčni, že svou tiskárnou a svými publikacemi mů
Žeme pracovati ve vrstvách lidových i tebdá, kdy pro
časové poměry je někdy agitační osobní činnost téměř
nemožnou. Udržujeme aspoň status gauo. Podporajme
svou tiskárnu objednávkami a nedejme se nnášetí
touhou po různých zdánlivě Jacinějších produktech,
které prospívají jenom zájmům jednotlivce. Podporou
družstevní tiskárny podporujeme každý sám sobe.

Adalbertinu nevěnoval jednatel v letošní zprávě
žádné zmínky, ježto ciferní mluva výborně sostave
ného přehledu, jejž podává p. předseda Uhlíř, docílí
jistě lepšího dojmu, nešli výzva ku stálé jeho
podpoře v zájmu ctí celého našeho stavu.

Jednatelská zpráva uvedla též politování nad
nízkým útokem, který podnikl loni p. farář Holman
v „Bíl. Prapora“ na čest fankcionářů družstva beze
všech důvodů, nepokusiv se ani o nabízený důkaz
pravdy dle předkládaných účetních knib. Vynechali
jeme tuto zmínku, protože je zbytečno věnovati po
zornost lidem, kteří povšímnutí nezasluhují.

Valná schůze schválila jednomyslně podanou
zprávu, když zodpověděn byl dotaz p. faráře Vacka,
proč se v „Obnově“ bývalé „dopisy z Prahy“ více
nenalezají.

Nejdůležitějším bodem celého jednání valné
schůze byla ohlášená

zpráva ocelkovémfinančnímstavu družstva.
Zprávu tuto sestavil osvědčený finančník, vedp.

předseda V. Uhlíř, dle 10 vydaných výročních zpráv,
dle vydaných již účtů rozvážných a dle účtů jedno
tlivých podniků dražstva. Zprávu tuto uveřejňujeme
v plném snění jsouce přesvědčení, že uvedené cifry
vzbudí ve všech členech naději v budoucí život draž
stve a zároveň důvěra ve správu dražstevní agendy.

Vedp. vikář V. Uhlíř podal zevrabnon tuto
zprávu jsk následuje:

Při dnešní valné schůzi jest mým úkolem, abych
Vám vypověděl celkový stav jmění spolkového čili fi
nanční stav, o němš namnoze nesprávné jsou pojmy,
ačkoliv doklady k vyložení jeho jsou zprávy vý
roční a provolání, které přece kašdémubývají
doručovány a byly doračeny.

Dražstvo naše, jak známo, trvá 12 let « hned
od počátku skládalo příspěvky svých členů, obdrželo
a přijímalo dary zvláště ne stavbu spolkového domu
a tsk nabylodosti značného jmění.

Jest tomu právě deset let, kdy ve valné schůzi
litického družstva tiskového pod ochranou av. Jana

ep. tehdejší jeho předseda, Jeho Milost nejdůst.
Monsig. Dr. Aloise Frýdek dne 23, srpna 1895 mlovil
o potřebě a prospěšnosti spolkového

domu“ pro družstvo. Řeč ta byla také tištěna a
rozšířenapo celé naší diecésí. Byla pak řeč ta s nad
šením přijata netoliko ve schůzi, ale i také po oslé
diecési radostné vzbudila pohnutí,

Dům ten nyní máme, s všecko to, proč byl stavěn,
nachází se v něm,jmenovitěvelžý ropresontační
sál; místnosti redakční a administračnínaších



listů „Obnovy“ a „ČasovýchÚvahb“; biskupská
koibtiskáérna, jejíš ušitky náleží dle vůle zakla
datele výhradaě dražstvu. Bydlí v něm i jednota
katolických torvaryšů a Všeodborovésdružení.
Takédiecóésní jednota Cyrilleká konázdesvé
schůze. Na ubytování kněží přicházejících do Hradce
jsouzde hostineké pokoje, ovšemodevzdanéna
šemu nájemci, a kaple s mešní licencí k použití jest
zde též. Jeou zde i byty k stálému přebývání. Dále
alaošná restaurace v doměi v zahradě.

Také účty toho domu byly vydány hned po
dokonané stavbě a sice ve zvláštním provolání se */,
1898, A tu dle účtů podrobnýchvyhlásilo předeed.
nictvo, že celkový náklad na zbudování domu stál
164.185 zl. 241/, kr. čili 328.270 K 49 b, kterýžto
náklad se ovšem zvýšil, kdyš nalezena byla v domě
„houba“ a sice ve stropech a pod podlahami téměř
v celém domě, zvláště v I. a II. patře a na půdě. To
byla velká nehoda| Ačkoliv výměna nakaženého sta
vebního dříví dála se na škodu stavitele od něho za

viněnou, přece jeme při tom snačně museli přišpěti na
lepší úpravu a pak někdemísto dřívípod podlahu
dány byly delezné traversy a klenutí jmenovitě v sále,
tak Ze se náklad stavební dle posledního výkazu

do */,. 1904 svý o 26632 K 26 h a obnáší nynícelkem 363.90%K 74 h.

V uvedeném provolání vypočtennejprvé oelkový
náklad, pak také vyplacenýnáklad avy i neza
placený náklad čili dluh.

Dlub ten byl po stavbě růsným řemeslníkům a
dodavatelům proplacen, s poněvadě současně se také
různé opravy stavební dály, činil
od r. 1898 do '/, 1904 celkem 66'348 K 73 hba

připočte-líse k němu obnos .„387.566„ 01, jsko
tehdy splacený náklad, činí výše

udaný obnos . . ©. . . 858.902 K 74 bh.
Jak družstvem každoroč.vydené tištěné správy

(jest jich celkem 10) svědčí, zaplatili členové a do
brodinci (vis příjem) tyto částky:
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Úhrnem tedy činil příjem 168.806 K 85 h, v čemě
není započten dar 20.000K v Pánu sesnulého nej

důstojočjšího zakladatele drudatva,biskupa Brynychana zakoupeníbývaléPospíšilovy knihtiskárny.
Ovšem toto jmění svým časem bylo vydáno ne

toliko na stavbu přímo, nýbrž také dle účele družstva
Ba subvence, tiskopisy, spolkové výlohy a na placení
annuit. Výkaz o těchto vydáních jest uveden vedle
v přehledu.

Poněvaděhotovostna stavbu tak velikou nesta

Tab bylypeníso vypůjčeny po větším díle.
a) v spořitelně městeké v Hradci Krá

Jové byl učiněn knihovní dlah —„K 140.000
b) Anonymuoe půjčil nám . . . . „ 50.000
c) nejd. B. Konsistoř povolila nám vý

pýjčkus fondu na očitolskýatolický konvikt —.. . - „ 68.000
d) konečně pl. t. pan praelát Sacbánek ©, 18.000

Úbrnem K 376.000

Dlah v městské spořitelně byl rozdělen a pře
veden částečně na hypoteční banku královatví Cos
kého v Praze.

Nyní pak jest stav dlahů všech, poněvradš se
annuitami umořují, tento:

a) vspořitelně dlahojeme a budeme ještě po
83 let spláceti . . K 62.080 92
v byp. bance dlabojeme s
budeme ještě po 53 let epl. |, 80313-16

b) Anonymoví dluhujeme a
budeme ještě po 22 let spl. „ 42.099 68

c) Nejd. B. Koneistoři dlabujeme | 68.000—
- d) PI. t. panu praelátu Sachán

kovi dlahujeme a budemeještě
16.847-88po 23 let spláceti . . - + »

Dlohujeme úhrnem K 259.860-64

Ž původn. dlahu jest tedy saplaceno K 10.65046
Toliko na dluh nejdůst. bisk. Konsistoři nebylo

splaceno ničeho. Výpůjčka ta otala se totiš v té na
ději, že se zařídí v domě konvikt pro kandidáty uči
telství a že na místo 49/, úroků poskytnou se místnosti
Adalbertina pro konviktisty, a poněvadž cena míst
ností těch neobnášela tolik, co by obnášel úrok s ka
pitálu, doplácelo družstvo 497 K jmenem úroků.

Než zařízení konviktu se neosvědčilo a konvikt
byl zrušen a nyní by mělo družstvo platiti ze 68.c00 K
40/, úrok čili 2720 K a případně amortisační gaotu,
čímá by břemeno družstva vzrostlo velice. Jest ale
naděje, še z obnosu toho se i splátka provede. O věci
se bude jednati s Nejdůet. b. Konsistoří.

Na stavbu Adalbertina přispěli jsme dle uvede
ného účtu za 12 let toliko částkou 66.848 K 78 ba
psk ns úroky a úmor 76.483 K 85 hba máme ještě
annujty spláceti po mnohá leta.

I to bylo členstvatištťěným přípisem zs
prosinec 1902 intimovéno, kde předsednictvo žádalo,
sby členové a dobrodinci neustávali až do saplacení
všech annuit s uznanou ochotou a dobročinností při
opívati. .

Měl by se ovšem dům také spláceti = výnosu
vlastního, ale v tom ohledu setkali jsme ze s voli
kými překážkami. Z počátku jeme nemohli ani ná
jemníky nalézti s proto účet domu sa r. 1898 vykásal
užitek toliko hotové 9 K 82 h, ty byly dány co příjem
v r. 1899, který byl podobný a končil hotovými
248 K 34 hb.

R. 1900 končil hotovými 143 K 74 h a konečně
r. 1901 vynesl hotovost 127 K 70 h.

R. 1902 nebylo užitku, ale rok 1909 končil
schodkem 418 K 21 b, r. 1904 schodkem 1680 K 64h,

Prováděly se totiž některé adaptační práce pro
nájemce nového pana boteliera Bařtipána.

V uvedeném tištěném dopise z r. 1902 byl uve
den budoucí ušitek = domu na 4920 K a s tím ce
bude moci počítati v budoucnosti.

Nyní jsou nájemci:
1. Hotelier p. Bařtipán (bes vody,

bez groše) < < < + -+ + «
3.p Lenghans.. . - -O
8.p.radaPetřík.. -o
4. Jednota kat. tovargšů ©. . +
5. Tiskárna, redakce s naturslní

byty (řiditel Hrubý, faktor, Sa
bule, Pochmon,Bíns) . . . . K3300—,

Příjem úhrnem K 70286— h

Stálé vydání bylo:
činžovní groš 8.. . K 192— b
daň s nájemného ©. „129695 ,

K8000—h
„ 000—,

5886 — ,
240 —,

sa zahrada <.. „ 900—,
voda a kominík po

srážce <... 800—, K 198796b
Čistý příjem K 514008 h

Také annuity byly v onom tištěném dopise zr.
1902 uvedeny, a sice máme platiti:

a) Spořitelně města Hradce Králové pololetně
1. dubna 1679 K —
1. října 1679 .

b) Hypoteční bance též | 1. května 2067 „ 45 h
1. listop. 2047 „ 45h

o) Anonymovi ročně 1. dubna 3000 , —
d) Fonda katol. učitel.

konviktu 1. ledna 2720 , —
e) pl. t. panu prselátu Such. 1. června 900 ,

Úbraem 14073 , 90h
Na úhradu tobo lze užiti

výnos domu asi 5000 K, 10000K—
Není tedy ukryto 40723K —

s jest jako dosud odkázáno na milodary s celé die

K tomu účeli slíbí! přispívati J. B. M. náš
nejdůst. vrchní Pastýř jeko protektor ročně 400 K;
snámé osvědčené dobrodince v Hradci Králové, kteří
přispívali dosud průřizem ročně přes 1000 K, prosíme,



aby neulovovali, a psk by sbylo dochovanatvo víka
rináníkukrytíasi 3000K ročně.Věsknesmímenež
toliko na příseň členstva a duchovenstva diecésního
apolehati.

Jaký jest tedy stav finaněnínašeho dražetva?
1. Dražstvo jest majetníkem domu v ceně 333.902 K.

Poněvadé ale byly sde dodatečné náklady,
uzoejme co aktivam místo 868000 K cenu toliko
330.000 K.

2. Dračetvo jcst vlastníkem biskap. knibtiskárny,
jemuš ožitky veškeré náleší, a ta má 31. pros. 1904
cenu (se skladem tiskopisů) 104.109 K607 hb

8. Sklad dradstvem vydaných ti
skopisů má 5I. pros. 1904 cena 15968 K 13b

Veškerá aktiva 440.07% K 79 n

Naproti tomu všecky dlahy obnášejí 269.557 K 74 h
Jeví ae čisté juvu: 580.000 n VOu

Tento stav jest scela přiměřený, pováší-li se, de
členové a dobrodinci dali toliko 160.414 K 88 b
a v Pánu zosnolý ndp. b. zakladatel 30.000 K —

(O
Úprnem 150 414 n 86 L

a my nyní jiš přes 7 let užíváme avrého domu.

„Za těch těžkých okolností jest to výsledek velmi
potěšitelný a zajisté důvěra v budoaonost vzsbasujicí.

Až dosud bylo předsednictvo a výbor nejvíce
tížen starostí o důw a zapravení dlabů rovp. annnit.

„Ve výbora pracovalo se pilné, obezřele, svědo
„mité a nozištně, ale nebyl dostatečný přehled účetní,
poněvadá na př.:

1. p. Dr. Novotný vede knihu příjmů a vydání
od členů a dobrodinců a proplácí annaity.

3. p. řiditel biskupské knihtiskárny
účty tiskárny.

3. Jeden člen z výbora, nyní jednatel p. dr. Reyl,
"vede kniha správy domu, a v kanceláři

4 expediční vedou se účty „Obnovy“, Čas.
Úvab a knih skladních.

Letos jame ustanovili, aby řiditel vdp. Aatonín
Hrabý sestavovalpro tisk účet povšechný. Za
tou příčinou — poněvadě účet první k vůli valné
sobůzi (a příležitostí knědských exercicií) se končil
v pololetí, urahé účty ale teprve ke konci roku alu
nečního, nevydává se jetos dádná účetní zpráva,
kteráš bude vydána až po ukončení r. 1905 za dobu
od 1. července 1904—1906.

Pak, až budou účty prozkoumány a vytištěny,
dovolíme si Vá« asi v úaora některou středa, která
bade blísko úplňku měsíčního, na odpoledne do valné
schůze pozvati, abychom mohli i o dalších úkolech
družstva pojednati.

Po přečtená správě účetní přihlásil se ke slovu
dp. farář Filip Jan Konečný, upozorňaje, že kněží,
kteří nechovají snad k indnitu takovou benevolenci,
jeko si přejeme, nečiní tak « důvodů „dogmatických

a právnických“, jakoby pochybovali 0 platnusti papežského indultu, nýbrá, šo buď ta a tam mají na svých
(osadach zvláštní těžké (odpadlíci) poměry, nebotéž še
se domnívají, že indult dáu byl hlavně k vůli nčitel
skému konviktu, při Adalbertinu zřízeno býti mají
ímu. Poněvadá pak konvikt ten nyní v život uveden
není, odtud zmíněná pochybnost, po případě nechuť
anexi některými kněšími. — Dobře by tedy bylo ve
výroční zprávě našeho drožstva s vObnovéšetrnýmzpů
sobem na mylný násor upozorniti, že totiž papežský
indalt dán nám pro všecky snaby našeho družstva a
ae jen pro ten neb onon účel Adalbertina, a že tak
dloaho třeba indultu horlivě užívati, dokod všech
účelů svých nedojdeme.

K poznámce této vyslovil svůj názor p. Dr. Reyl,
še nedorozamění vládlo a snad i nyní dosud vládne
v otázce indulta, proto také výbor dražstva volil vždy

ři uvedených námitkách cestu poučení a výkladu.
ouze proti zlomyslnosti užívá se ostřejší zbraně

v polemické obraně. Nelze nikoho nutiti, aby někdo
zájmy družstva blahovolně podporoval, ale nelze též
dopustiti, aby někdo všeobecnému dobra prospěšnou
činnost družstva svévolně mařil.

Po debatě o tomto předmětu přikročeno k volbě
nového výboru, do něhož byli povolání pl. t. pp.: Fr.
Doada, farář v Dobaličkách. Ant Dvořák, děkan v Ne
bovidech. Dr. Jan Hejčl, prof. theologie. Ant. Hrabý,
řiditel b. knihtiskároy. Fr. Chejnovský, farář v Sendra
šicích. František Jakl, katecheta v Hradci Królové.
Josef Mynařík, kaplan v Černilově. Augustin Novák,
farář v Dobřenicích. Dr. Josef Novotný, professor
theologie. Dr. František Reyl, řiditel Borromea. Jan
Seidl, děkan v Černilově. Vladislav Sekera, řiditel Ra
dolfina. Václav Uhlíř, bisk. vikář v Přepychach. Josef
Vančček, kaplan v Mikulovicích.

Skratininm provedli pp.: Sekera, Beran, Jakl a
Jurkovič. Ve volných návrzích bylo přijato, saslati

, dvornímu radovi Dra Bráfovi blahopřejný telegram

kn povolání doponské sněmovny.Valné schůze příští budou se odbývati vědy
brzy po Novém roce, jašto všecky účetní knihy uza
vírají se koncem prosince, takše Ise podati tak přesný
obraz hospodářekéhostavu družstva. Schůze ukončena
byla za povsnešené nálady, takže lze doufati, še odkaz
svěčnělého biskupa Brynycha neupadl dosud v zapo
menntí u bývalých jeho spolupracovníků.

Po skončené valné schůzi ustavil se ihned nový
výbor následovně: Předsedou zvolen p. vikář Uhlíř,
místopředsedou p. děken Dvořák,jednatelem p. Dr.Royl,
pokladníkem p. Dr. Novotný, správoem Adalbertina
p. řiditel Sekera.

Zdař Bůh!

Nekupujte v nedéli! Nekupujte po
S. hodině vočerní ve všední dmy! Tak
volá obchodní pomocnictvo, sdrušené v Českoslovanské
obchodnické besodě, malými letáky, na nárožích na
lepenými, připomínajíc tím P. T. kopajícímu obe
censtvu, že již po více neš 20 let domáhá se zákon
ného upravení všejní doby pracovní a úplného klida
podělníbo, leč -stále maruě. V maohbých obchodech,
svláště koloniálních, jest obchodní pomocník držán
nepřetržitě od 5. hodiny ranní do 10., ano I do ll.
hodiny večerní — tedy od noci do noci, a ani v ne

vede

dělí ma není dopřáno odpočinku! — Vysývá tudíž
P. T. obecenstvo, by se zdrželo nákupu ve všední
doy po 8. hodině večerní a v neděli vůbec, a doká
talo tím, že má porozumění pro právo 8 spravedlnost,
pro lidskost! — Jest sl skutečně přáti, by těmto
oprávněným, spravedlivým požadavkům ebchodního
pomocnictva — jež každý uvědomělý, evobodně osmý
šlející člověk aznati musí — sjednán byl konečně
průchod, a to sávisí jedině na P. T. obecenstvu,
k němuněvoláme ještě jednou: Nekupujte v nedělí|
Nekupujte po 8. bodině večerní ve všední dnyl

Zahradní komcert ma Slezském
Předměstí. Svato-Josefskájednota katol. jinoobů
s mučů pro Slezské Předměstí a okolí pořádáv ne
děli dne 27. srpna 1905 v bostinci p. Jo:. Špryňara
na Slesském Předměstí „U nádraší“ zahradní koncert
kapely Pilnáčkovy. Solové výstupy, koulení o ceny a
j. Mezi koncertem i po koncertu v sále taneční sú
bava. Začátek o 8. hod. odpol. Vetapné osoba 20 b,
V případě nepříznivého počasí koná we vše v sále.

Z Pardubic. (Pro všeobecné rovné právo
blssovací.) V Pardubicích konaly 60 za tímto účelem
dva dělnické tábory. Jeden svolali na neděli dne 20.
srpoa dopoledne národní dělníci. Schůze s řeč byly
na náměstí. Účastenství bylo celkem slabé. Drahý
tábor — 800, demokratů — konal se v pondělí v 6
hodin večer na Zeleném předměstí před hotelem „Ve
selka“. Ani ne tomto tábora nesešlo se účastníků
tolik, jak se všeobecně očekávalo. Po naduřelé řečí
konal se demonstrativní průvod po městě s Červeným
praporem v čele. Průvodu sůčastnila se bujné mládež
pardubská, moobo ženských a svláště ku větší cti a
slávě soc. demokratů veliké množství pardubských
židů. Po průvodu šlo se- na pivo ze vzdoru na všeo=
becnou mizerii a veškerou epolečnost lidskou.

Děkanský kostel v Pardabicích.
Bídný stav děkan. kostela v Pardabicích dal konečně
pohnutku k tomu, že v sobotu dne 19. t. m. dopol.
zvláštní komise vyslaná c. k. okres. hejtmanstvím ko
nala úřední problídka v tomto chrámu, aby se zjistilo,
jak dalece může ještě zbědovaná tato budova vybo
vovati svómu určení. Komise súčastnili se zástupci
patronátu, města, okresní inšenýr a lékaf, potom zá
stapci přifařenýchobcí a spolku pro postaveaí chrámu.
Po prohlídce sepsán byl protokol asi toho znění, že
je nějaké opravy svrchovaně zapotřebí a protože patron
ee zdráháčímkoli přispěti, má se nutná oprava konati
cestou koukarenční. Tím ovšem trapná tato záležitost
nepřivedla se sni o krok blíže k cíli, ba spíše přišlo
se z bláta do louže.

Schůze „Středelabského komitétu“
v Kolímě konala se 20 t. m. ss účastenství 9 po
slanců, zástapců růsných úřadů, polabských měst a
okresů, přečetných obcí, atd. [Sohůzi sahájil předseda
„Středolabského komitétu“, zemský poslanec a sta
rosta královéhradecký p. dr. Fr. Ulrich srdečným u
vítáním všech účastníků. Starosta města Kolína p. dr.
Al. Jelínek uvítal shromážděné jménem města Kolína.
Na to vrchní inženýr R Šantrůček pojednal o nat
nosti současného provádění meliorací a úpravou a
splavněním středního Labe. Má-li býti dosaženo pra
vého účele z provádění vodocestného zákona z roku
1901, masí při tom vyplynoati prospěch všem 80u
činitelům země, tedy i zemědělství. Kanalisací nastane
změna ve stava hladiny říční a tím zlepšení nebo
zboršení přilehlých pozemků. Meliorace jsou proto
podstatnou částí splavnění řek a mají se soačasně
prováděti. Labe má býti zároveň tak upraveno, aby
se jisté množství vod přívalových dalo neškodně od
vésti. Jarní přívalová voda s úrodným kalem mnní se
zachytiti pro polní hospodářství na zúrodnění polab
ských lak, které se v budoucnosti stanou velkou pícní
záeobárnou. A v letech suchých prospěje ta zavlažo
vání sítěmi zavodňovacích kanálů Tím by ovšem vy
plynul rolnictva veliký prospěch ze zvětšeného chovu
dobytka. Na zachycování vody přívalové vůbec mají
aloagiti přehrady údolní. Cena příslašných pozemků
dle výpočtů řečaíkových stoupla by takto o 9 mil. K.
Děležito jest tu, aby se rolníci chopili avépomoci,
zřizujíce si zvláštní organisaci dražstov povodňovacích.
Ředitel p. Jaroška promlavi. o organisaci meliorač
ních družstev v Polabí. Organisaci tu měla by pro
vésti okresní zastupitelstva polabských okresů. Vokre
sích královéměsteckém, chlumeckém a necbanickém
zmeliorováno za posledních 8 let přes 70090 měr po
zemků, což znamená i v letech nevýhodných zvýšení
výnosn o 1,900 0000K za rok. Předseda Středolab. ko
mitétu p. dr. Ulrich rozhovořil se o návrzích na za
mezení labských povodní letních. K tomu cíli zvolen
profil budoucího koryta středního Labe na odvod 600
kub. metrů za vteřina, počínaje od ústí Jizery dolů
a oa 500 kab. metrů od téhož ústí nahoru. Tento
profil odpovídá skutečně pozorováním středních letních
vod na vodočetu brandýsském,. Proto návrh c.k. zem.
hydrografického oddělení nedávno projevený, abyprofil
upraveného Labe zmenšen byl od Neratovic, vzbadil
nejtrapnější obavy obyvatolatva polabského, zvláště
zemědělského. Toto zmenšení všemi inetancemi schvá
leného profila jest s to, úplně obroziti účel velikého
díla úpravy středního Labe. Řečník chová vážnou
obavu, že otázka snížení labského profilu zavdá pří
lešitost k upětnéma průtehu v pokračování prací na
středním Labi. Dr. Jos. Herold ve své řeči poukázal
na to, že vláda a ostatní krahy při vyřizování pro
nás tak důležité otázky úpravy českých řek právě
proto budou nám činiti obtíže, zvláště kdyžvědí, žo
jsme praktickými otázkami sačasté vázání, chcemeli,
abychom s nimi dospěli k jich vyřízení. Po několika
ještě dodatcích některých řečníků přijata resoluce, jiš
se Středolabskéma komitétu ukládá, aby všemožně
působil k toma, aby echválený profil středního Labe
zmenšen nebyl a aby při provádění prací vzat byl
obzvláštní zřetel k sončssné meliorací pozemků. Žádá
se pak vláde, by se úpravou Labe započalo ihned,
najisto však v roce příštím, a to ve více oddílech,
nejméně věsk třech. Středolabský komitét vyzván
také, aby se přičinil o brzké, příznivé vyřízení pro
jektů využitkování vodní síly středního Labe k vyrá
bění elektřiny. Nato schůze skončena.

Z Dvora Králové m. I.. Již v čís. 31.
„Obnovy“ bylo poukázáno na to, jakým způsobem
list „Zvičina“ provádí reformaci ve Dvoře Králové a
bylo uvedeno, co o její Činnosti napsal „Trutnovský
Věstník.“ — Týž list přináší opět v čís. 17. z dne
1?. erpna ze Dvora Králové tuto zprávu: „Radíme
v zójma dobré věcí, aby pan Max Leonier (Pavlík),
redaktor „Zvíčiny“ — chopil se místo hodnotou po
cbybných článků poctivé práce a neurášel český lid
z vlasteneckéopilosti ; aťjest jen „Trutnovský Věstník“
vlasteneckým bubnem dále, takových my potřebujeme.
Ostatně o tom nemyslím peáti; polemisovat o takové
vášné věci se somnambolem — plácalem, bylo by
zrovna tak jako něco — roztírat. Kdojest jen trochu
prozíravý, vidí, jak plátek „Zvičina“ vi odporuje, že
vědění jest absolutně bezsásudní, výdělkářské, vypo

čítané na kapen jisté rage; Max Lsonier vzdělání velkého nemá, dletoho také „Zvičina“ vypadá, páté přes
deváté. Sny nemám, ale vím s určitostí, co si aui Max
Leonier myslí: Nejdříve jeou na řadě potřeby mé a
jeikož jsem se ničema užitečnéma nenaučil, a dělat
se mi valoě nechce, nutno spískat časopis, kde jsou
zastoupeny dvě rage, jedna trpná a druhá, která třeba
platí zcela po způsoba podobných lidí a jiných ne
užitečných plátků. My jeme záhy pochopili, že jeto
placený nástroj a proto nedivte we pronic, že náklad
„Zvičiny“ aevrkl se na polovina. Lidu instinkt chápe
zrale a marně kdo počítá na jeho dumnělou hloupost.
Jisto jest, že víra ještě máme jako židé a vlastenecký
cit, t. j. lásku k vlasti a k.českému lidu také, a že
si nenecháme od somnambulce předpisovat, budeme li
s trpělivostí u konce.“ — Jak patrno, odbývá menši
nový časopis „Zvičina“ ještě daleko řízněji než „Ob
nova.“

Návětěvaslatinných lázní Velicho
velk u Josefova jest roku letošního mnohem větší
než v letech minalých. — Největší počet hostí jest
těch, kteří nabyvše zde zdraví, každým rokem pů
vabné Velichovky navětěvují, neboť Velichovky mají
tolik přírodních krás, že nelze jich zapomenonti. M'mo
romantické, až k samotným lázním se táhnoucí vy
soké lesy jsou zde rozkošné zahrady a veliký, skvostně
zařísený lázeňský park atd. Pét novodobě zařízených
vil bylo letošního roku úplně obsazeno, takže letoš
ního roka provedeny budou nové stavby.

Z Velímě. 13 t. m. byla katolická Velím
svědkemtiché sice, ale radostné slavnosti, totiž posvě
cení nového hlavního oltáře ev. Vavřince. Ještě před
80 lety byl katolický chrám velímský chadičký a opu
štěný, — jsk případně podotkl vldp. avětitel vikář a
děkan Adolf Pažout ze Sadské — kterážto zpustlost,
jak ohráma, tak i jeho okolí, byla velice milá těm,
kteří by rádi viděli hodinu smrti všebo katolicismu.
Avšak všechna Čest budiž veřejně vzdána velímekým
katolíkům chudým sico na statky pozemské, ale bo
hatým v pevné víře; neboť jejich přispěním zvelebil
se útulný kostel sv. Vavřince tak, že s radostí patří
oko i cizích na velebnou a důstojnou svatyni. Pře
mnoho vytrpěli zdejší katolíci — jako všade vo smí
šených osadách — avšak utrpení nezlomilo jejich
láska synovskou k církvi a kněšstvu. Dobrý Bůb badiž
jim štědrým odplatitelem za vše, co pro Jeho čast
a sláva podnikají!

Z Humpolce. (Dokončení).Ve středu 9. t.

při němž zpívalo se mimo Ofertorinm, veskrz cho
rálně. „Kyrie“, „Sanctu>“, „Agnus“ zpíval střídavě
sbor a lid, vedený členy sboru literátekého, dle „Ol
táře“, ostatní částky zpíval abor dle vydání Wagae
rova. Tak asi zpívali při službách Božích za starých
dob křesťanských, kdy choral byl v pravém a vlast
ním slova smyslu zpěvem lidovým, kdy lid snadnější
zpěvy mešní baď sám neb střídavě se sborem cviče
ných zpěváků, t. zv. „školou“, zpíval. Uskutečnil se
tedy v Hompolci, jak vdp. předseda ejezdu podotkl,
ideál + biskaps Brynycha, aby dle možnosti + lid při
slavných slašbách Božích aspoň částečně účastnil ss
zpěvu liturgického a tak sby živé bylo spojení mezi
knězem a oltáře, sborem na kůra a lidem v lodi. —
Přednáška p- professora Orla, jenž pro stěhování se
z Hradce Král. do Holešovic přijíti prý nemohl, od
padla. I přečetl tudíž, když na radnici opět jsme 8e
shromáždili, k vyzvání vdp. předsedy dp. Odo Vorli
ček, kaplan Hompolecký, místo převora vadp. P. Mo
thoda Nývita, jemuž nedostávalo se hlasu i dechu,
několik slov „O příbuznosti chorálu 8 lidovou písní
dochovní a vypočetl sedm shod mezi oběma těmito
choraly: 1. oba náležejí ku zpěvu t. zv. přirozenému
čili samorostlému; 2. oba jsou jednohlasny; 3. oba
bez taktu; 4. nápěv přiléhá při obou těsně k textu;
5. ekladatel textu a nápěva byl a obou obyčejně týž
a to ©.oa mnoze úplně neznám; konečně 7. oba cho
raly zůstaly vérny prvotnímu a původnímu účelu
všeho amění: úctě a chvále bytosti Nejvyšší a oslavě
posv. tajemství. Při shodě třetí mělo ještě vytknato
býti, če jak dp. docent Jurkovič podotkl, nepostačí
v písni lidové takt vynechati, jako to činí „Nápěvy
k Oltáli“, nýbrž že třeba vymýtit i mensurované noty
(půlové, osminové) a psáti nápěv nejlépe v samých
notách čtvrťových, aby odpadla konečné neblabá dom
něnka, že má slabika s půlovou notou dvakrát tak
dlouho se vydržet jako slabika s notou čtvrťovou a
tato drekrát tak dlouho, jsko slabika a oemičkou.
Jak dlouho noty se vydržet mají, to řídí se jen a
pouze textem správně dle emysla a přízvaku předne
seným Cvičiteli třeba napřed text i nápěv promysliti,
přízvak slovný s přízvukem hudebním vyrovnat: a
pak též žáky upozorniti, jak dle obojího toho přízvaka
zpívati mejí. — Po přednášce bylo cvičení písně li
dové a to velice snadné; nebo v Hampolci píseň li
dová beztobo vzorně ee zpívá. Byla tudíž dle akado
mického pravidla: „ultima lectio levis,“ poslední úloha
Hampoleckého programu skutečně nejlehčí. — Odpo
ledne náleželo Želiva. Asi na 4 febřinových samo
bybech o jedné až o dvou koňekých silách jelo se do
údolí, dvě hodiny vzdáleného, ideše ŽelivkaTrnavku
pije. Pohoda byla překrásná. V Želivě prohlédli sobě
cizí hosté nejprvé kostel, klášter a zahrady, pak sbro
máždili se místo v dusném divadle ve volné přírodě
pod jasanem a vyslechli pod jeho až na sem sahající
selenou klenbou besední promlavu „O hudbě světová“



čili o t. sv. harmonii afér, kterou prý s růsných pra
menů vestavil jeden člen kláštera s přednesl ot, p.
Kvirin Kratochvil, klerik želivaký. — Nato ujel se
slova ndp. opat a v delší promyšlené řečí provedl
myšlénku, že jako s tří božských ctností jediná háska
nepomine, tak z aměn lidských jediný spěv místa míti
bude ve světlých alních města věčného. — Obšírným
doslovem zakončil pak předseda vdp. Dr. Mrštík celý
sjezd a vzdal díky všem korporacím a besmála i všem
jednotlivcům, kteří jakkoliv o uskutečnění sjezdu ně
jekou zásluhu soběsískali. — Po krátkém občerstvení
odebrali se všichni do prostranného jasného chrámu
Páně, kde bylo požehnání, při němž od domácího sbo
ru provedenydvě lidové písně s kancionálu t. sv. to
lečského od r. 1668, pak litanie od J. Chmelíčka a
„Pange lingaa“ od J. Wintra. „Te Deum“ od Říhov
ského ze zvláštní ochoty sapěl liturgický sbor Hum
polecký. Dodatkem zaspíval sbor domácí několik
okladeb víceblasých: 1. Chvalospěv Mariánský od
Sycbry na slova arcibiskopa Janu z Jenštejna (Ť r.
1400), přeložená z latiny od Xav. Dvořáka (střídavý
jednohlas se emíš. čtverozpěvem); 2. „Věemohoucí

ože náš“, píseň (smíš. 4hlas) „v Času zarmouceném
a nebezpečném, proti Turka a Tatarau spívati“, jak
v kancionalu telečském psáno stojí; 3. „Vidi aguam“
od J. Zelinky, smíš. 4hlae; 4. Velikonoční Offertoriam
„Confitebuntar“ pro smíš. sbor od F, X. Witta. Vlaská
skladba benátského kapelníka Giovani Croce pro vy
sokon polohu tenoru odpadla. A jiš nadešla doba ros
chodu. Někteří odebrali se ze Želiva přímo do svých
domovů, většina věsk zaujala opět řebřinovésemobyby
a vrátila se bez úrazu, nepřetrhl-li se až žádný pro
vaz, do Humpolce. Před odjezdem předseda sjezdu
vdp. arciděken poakázev i na tu harmonii, která prý
následkem občerstvení povstala mezi duchem a tělem,

rovolal ne rozloučenou „sláva“ ndp. opatovi a za
rátko ne prostorném nádvoří před kostelem bylo opět

ticho jako — v klášteře. — SjezdHampolecký sů
stane dojista všem účastníkům v milé a blabé paměti
ne dloahoa dobu.

Různé zprávy.
Nárede, skloň se před luthorským

evangoliem, jak ti k tomu protestantští ovango
líci radí! Vždyť latherské evangelium vede k daleko
vyšší mravnosti než to katolické; tak to aspoň hlá
sají pastoři. Jak ta „vyšší morálka“ protestantská do
opravdy vyblíší, o tom napsal několik břitkých alov
sám evangelík Rohan. A jakých barbarských kratostí
dopouštěli se vojáci protestantského Německa v Číně,
jest dosud v čerstvé paměti. Nyní nový doklad. Ně
meckem zmítá veliký bněv, že přes všecky válečné
oběti dosud afričtí Hererové nejsou nadobro přemo
žení. Vzbonřili ae tito černoši proti německé vládě

prolo, če se jim pod německou, „křesťsnskoa“ piklsubnou vedlo daleko hůře než kdyš kulturu evrop
skou nepoznali. Loni německý velitel oné jihoafrické
osady, generál Trotba, vydal „křesťanské“ provolání,
které teprve nyní v širší známost v Evropě vešlo.
Provolání to zní: „V Osambu, Vindombe, 2. října
1904. Já, veliký generál německých vojáků, posílám
tento list lidu herorskému. Hererové nejsou jiš něme
ckými poddanými. Vraždili, kradli, raněným vojákům

ze zbabělosti dále jiš bojovati. Pravím lidu: každý,
kdož vydá mně náčelníka některého jako zajatce, do
stane 1000 marek, kdo vydá vrchního náčelníka Sa
muela Maharera, 5000 marek. Lid Hererův musí nyní
opustiti zemi. Neučiní-li tak, já jej k tomu donutím.
Uvnitř německých hranic bude každý Herer, af se
zbraní neb bez zbraně, ať s dobytkem neb bez něho,
zastřelen. Nepřijímám jiš žádných šen a žádných dětí,
zaženu je zpět ke kmenu jejich, anebo dám na ně
stříleti. Tojsou moje slova klidu hererskému. Veliký
geperál mocného císaře: Trotha.“ — Tak rytířsky
bojuje generál Trothal Později na nalehání z Němec
zmírnil své rozkazy Trotha aspoň tak, še rozkázal,
aby se nestřílelo přímo do žen a dětí, ale přes jejich
hlavy, až ze strachu utekou. Ale k tomu dodal
„9 určitostí očekávám, še žádných mužů uš nebude
zejímáno.“ — Tedy trvá dále v platnosti rozkaz, aby
byli vrašdění i ti černoši, kteří seovzdávají. Zase
tedy jedna ukáska německé evangelické lidumilnosti
s „křesťanského“ milosrdenství. Ti pastoři, kteří
z Německa přicházejí rakouské příslašníky učit „vyšší
evangelické morálce“, udělali by lépe, kdyby zahfřměli
do duše raději svým vlastním krajanům. Ralosii by
doma práce až příliš mnoho.

Jak se oceňuje význam českých
bohoslužeb ve Vídmif Královskéhlavní město
Praha, jež nejednou na různé sporty vydá tisíce, na
zřízení českého kostela ve Vídni věnovalo 10 K, kdešto
několik stndentů na Moravě z kraje, jehož půda „jen
kámen, písek a vodu rodí“, sebralo mezi sebou 50 K.
Na vyzvání hraběte Harracha k celé řadě šlechticů a
vynikajících osobností z rodův občanských sešlo se
letos poubých K 219960 K, mezi nimiž jsou některé
šlechtické a kapitalistické dary po 6—10 K. V loňské
výroční zprávě Jednoty sv. Methoděje uvádí se mezi
dárci moravská učitelka, ješ věnovala pro český lid
ve Vídni 4000 K, celou svoji úsporu; nejmenovan
katecheta 3000 K, vídeňská roznášečka novin 600 K,
kuchařka 200 K, učeník vídeňský 10 K atd. Ti všichni
dali nežádání a neprošeni; a zde celá řada českomo
ravukých velikánů politických a apolečenských, šlech
ticův a boháčův z rodu občanského na výslovnou žá
dost a prosbu — nedala ani baléře. A přece mnozí
z nich nejednou honosí se apřímným a obětavým vla
stenectvím. Křest. sociálové vídeňětí s Luegrem v čele
staví se ovšem proti českým kázáním, aby prý nebyl
rušen německý ráz Vídně. Nepomyslí však, še právě
svým odporem pracují do rukou svým nejáblavnějším
nepřátelům, sociálním demokratům. Čeho nedostává se
českému lidu ve Vídni v tamních kostelích, toho plnou
měrou dostává se mu v místnostech a schůzích soci
Álně-demokratických. Sociální demokraté json t č
Němci, a leckdy dosti neurvalí, ale přitomvychytralí,

rotoše vůdci jejich jsou židé a ti dobřevědí, že ně
olik českých slov veřejně promlavených Vídně nepo

čeští, ale sociální demokracii přivede hojně přívrženců

a rosmnoší řady její. Sociální demokracie vysílá k čes
kómu lidu vídeňskému české agosty a propůjšaje mu
své místnosti, v nichš aociál. demokratičtí fečníci
mloví česky. Soaby ty nesou snemenité ovooe: soci
úlní demokraté založili ve Vídni pro tamní český lid
deset velikých českých spolků politických a mimo to
skoro v kašdém tamním okrese spolky vsdělávací a
zábavné, jakož i různé odborná odražení a vydráojí
jim vlastní čes. denník „Děln.Listy.“ Mezitím co němec
ký šoviniemus vídeňské radnice a terror ulice vypuzuje
tisíce lida českého z vídeňských kostelův, otvírá jim
šid a vůdce soc. demokratů vídeňských dr. Adler

aroji náruč, čině z dobrého a zbožného lida českéhonadšené — a nejednou i zuřivé přívršence rudé in
ternacionály. A čeho nenchvátí svými epáry de, Adler,
opanojí národní socialisté, kteří v některých věcech

ještě předčí svéAporabratry, Proti těm jest tamníjednota av. Motboděje pravou popelkou. — Poněvadě
ani rozhodující krahy české nedbají srdcelomných
nářků vídeňského lidu českého, obrací se Jednota ov.
Mothoděje s vroucí prosbou ka všem lidem dobrého
ardce, svláště k českomoravskému dachovenstvu, aby
pamatovalo na opuštěné krajany na Dacaji a občas
smiňovalo ae 0 nich svým farníkůma možno-li— aspoň
o svátcích sv. patronů čoskomoravských uspořádalo
pro ně kostelní sbírky, aby se co nejdříve mohlo sa

by pečovali o Čechy vídeňské; neboť jinak nelse udr
Žeti tam české služby Boží. Adresa na zasílání milo
darů: Praelát dr. Ant. Horný, Domdechant Wien I,
Stephaneplatz 5.

Sjezd německých katolíků konalse
minulý týden ve Štrasaburku za velikého účastenství;
jest to jiš 62. podobné valné shromáždění. Podiv vzbu
soval v den zahájení velikolepý průvod katol. dělníků,
jehož se účastnilo 85.402 katol. dělníků s prapory a
hudebními kapelami. Tak živé organisace mesi českými
katolíky není,

Kde platí v Rakousku nejvicedaní?
Dle úřední statistiky připadá v Rakousku na 1 oby
vatele daní ročně: Na jednoho Čecha 87-20 K, na 1
Němce 58-64 K, na 1 Vlacha.50'64 K, na 1 Slovince
84-44 K, na 1 Poláka 2554 K, na 1 Srba 2644 K, na
1 Rumu.a 20:44 K, na 1 Ruslna 20-236 K. Čechové

jsou s nejpoplatnější, ale také nejméně ve Vídnivátení.

Český tlsk proti lidma.Již jednou upo
sornili jsme na to, že se v českých listech objevají
inseráty, upozorňající na různé bezcenné léky, jichž
kupováním se lid náš připravuje o pracně vydělaný
groš. Poukásali jeme tenkrát zvlášť na s barnumekou
reklamou velebený lék jakéhosi Fellera „Elsa-Fluid“,
lék to na všecky téměř nemoci. Švindl tu zcela pa

bj. Ale některé naše české listy dělají, jakoby sonechumelilo e odporačují dále katolickému lidu bez
cenný brak, samy takto odírajíce ho, třeba jinak vy
stapují rázně proti všem, kdo by lidu nějak škodil.
Za mizerných pár haléřů z insertů podporuje se vše
obecná vyděračnost. To uš jest bezcharakternost. Také
naše české kalendáře, ovšem že i katolické, hemší se
chlubnými odporačeními „divotrorných léků.“ A nikde
nevzpomenou si na opuštěné koště, aby podobnou smeť
s českého života vymetli.

Agitujte pro uřízemízemské peji
šťovmy. Jedním z nejdůležitějších požadavků našebo
zemědělství je pozemětění pojišťování a zřízení zemské
pojišťovny. Jiš více jak 30 roků mloví a jelná se o
této otázce; již tivíce petic podáno bylo v záležitosti
zřízení zemské pojišťovny sněmu království Českého,
a rok od roku opakojící se katastrofy přímo vybízejí
po uskutečnění této instituce, a přece doposud nebylo
naléhavému tomu požadavku rolnictva vybověno. Vzble
dem k tomu, že rolnictro nemůža déle nechati ei líbiti
toto nešetrné a neomisvitelné jednání rozbodajících
krahů, zvláště pak xemského výbora, svolává „Sdru
šení českých zemědělců“ velkou schůzi rolnictva na
neděli dne 17. září do Praby, ne které jednáno bude
o Zemském pojišťování a zřízení zemské pojišťovny“.

Jest třeba, aby rolnictvo české v počtu co nejhojněj
ším do schůze ae dostavilo, aby důstojně manifesto
valo pro spravedlivý požadavek svůj. Místnost a pro
gram sdělí se co nejdříve.

Dar papeži. Pravidelně každé léto o veli
konocích dostane darem papeš bedničku s drahocen
ným velikonočním vajíčkem zvláštního drahu. Vejce
jest 20 cm vysoké; povroh je složen ze čtyř dílů se
slonové kosti. Místo žloutku nachází se uvnitř slatá
drahocenná škatulke, v níš je krásný rabín démanty
obložený. Cena tohoto daru se uvádí na 50.000 marek,
Odkud tento dar přichází a kdo jej zasílá, není
známo. Každý rok odevzdává se velikonoční vajíčko
v jiné zemi. R. 1896 bylo odevzdáno v Berlíně, 1899
vLipsku, 1901 v Důeseldorfu, 1902 v Bukurešti, 1908
ve Vídni s minulého roka v Miláně. Má ae za to, že
dárcem jest některý vládnoucí panovník, který nechce
býti prozrazen.

Zubní lékařství v starověku. VEtra
rii objeveny překvapující nálesy, jež dokazují, še
tehdejší subní lékařové zlatem nabrasovali v chrapu
chybící zaby. Také Fóničané znali jiš falešné zuby,
upevněné slatým drátem k dásni. Ze starořecké doby
učiněn byl až dosud jediný nález u Tan-gry, kde na
lezena zlatá destička na čelisti, mající sa účel pod
porovati dva uvolněné znby. Egypfané robili falešné
suby ze zvláštní smíšeniny vosku a rosemletého dříví,
ješ zasazovali do plotoy z jantaru nebo kosti připra
vené. U mumie jedné nalezen celý hořejší chrap, po
řízený se slonové kosti nad míru dovedným spůsobem.
Ve středověku zubní technika upadla a byls na niž
ším stupni neš v starověku. Teprve v 17. století ve
Francii náble učiněn veliký pokrok v sabní tecbnice.
O plombování subů děje se první zmínka v rako
pisech s 15. století.

Žid ministrem spravedlnosti. Židdr.
V. Realte jmevován právě holandským ministrem spra
vedinosti. To se nemívají šidovští poddaní.

Léčení deštěm. Vněkterýchměstechv Te
Xasu v Severní Americe velice rychle rosšířilo se „lé
čení deštěm“. Onemocnělý úplně oděvu prost stojí
v dešti, dávaje ci hlavně pršeti na cboré místo svého

těla. Jak jednoduché jest léčení, tak velkolepými joeprý jeho účinky, k se sojména oavěděojí při rheu
matismech a nemocech vleklých, a jež prývšemu do
savadnímu léčení vadorovaly. Léčení deštěmvzaiklo
v texaském městě Austinu, jehož obyvatelé jsou o
jebo úspěšnosti úplně přesvědčení.

Úplné zatmění sianco 30. .
Počátek zatmění vůbec o 11 hod. 35 minut dopoledne,

počáto« úploého satmění o 12 hod. 88 min. v poledne,onec úplného satmění o 3 bod. 32 min. odpol., konec
sstmění vůbec o 4 hod. 35 min. odpol. Zatmění vidi
telno bude ve východní polovici Beverní Ameriky,
v severní polovici Afriky, v Evropě, vzápadní Asii
a v severních krajinách polárních. — Den 30, srpna
Ja dto Falba kritickým dnem prvního řádu.

Pěstování hříbků v domácnosti
jest skutečností. Panskému zahradníku na sámku
Kvasinském p. K. Pfistrovi po dlouboletých pokusech
podařilo se slošiti si zemi, v níž hříbky vzniknou ©
rostou jako s vody. Tof věra něco nového.

Srovnání rohů u dob neníanine
snadné ani nebezpečné. Roh se ovine hadřicí namo
čenou v čistém lihu a občas so lihem hadřice navla
žuje, aby zůstala stále vibkou. Za 10—16 minut se
hadřice odvine a na roh se napíchne horký chléb. Za
6 minat směkne patka rohu a Ise roh libovolně ohý
bat, což se koná prkénkem, do něhož je vyvrtána
díra v rozměra rohu. Třeba však vše konati rychle,
aby rob nevychladl. Byl-li náležitě zpřímen, pakse
několikráte poleje stadenou vodou, čímž se zohladí a
ztabne. U plemenného dobytka je takové napravení
robu mnohdy s nemalým prospěchem.

Hnojení zeleniny močůvkou mob
záchodovým hnojem mobozpočnézdraví
lidskému. Bylo zjištěno, že polóváním zeleniny
hnojůvkou, neb rozředěným záchodovým hnojem zů
staly Ipěti ne rostlinéch jedovaté zárodky v hnojivech
obsažené, které na nich zaschly a takto dostaly se do

útrob člověka. Vždyť ve výkalech nalezeny Pacily t3fa,úplavice, taberkulosy a cholery. A nejen to. Bacily
tyto vnikají kořeny do nitra rostliny uearujíce se ve
stoncícha listech. Nelze se tedy diviti, kdyš se na
jednou objeví v krajině epidemické nemoci. Na objevy
tyto přišlo se v kuchařské škole v Darmštatu v Ně
mecku a pak pokusy francouzských badatelů. Nebez
pečenství nákazy ovšem pomine vařením zeleniny,
jenže většina její pošívá so ve stava syrovém. Z té
příčiny nemá se močůvky a záchodových výkalů uší
vati přímo k hnojení zeleniny, lepšího upotřebení do
jdou jmenovaná hnojiva, sadělají-li se do kompostu s
přitom i vápnem proloží; hnojení kompostem nikterak
psk není zdraví lidskému nebezpečné.

Makový olej —léčivýmprostředkem.
Makového oleje ušívá se nejen na úprava jídel, ale
též v domácí léčbě. Smísí-li se se sladkou smetanou
a bílkem, obdržíme dobrou masf na spáleniny s sřodí-li
se amoniakovým lihem, jest dobrým k natírání údů
stižených rheumstiemem. Makovým olejem natirají 80
následkem štípnatí hmyza otekiá a sapálená místa;
vnitř ušívá se ho při otrávení ostrými a díravými ky
eelinami, zvláště byselinou sírovou a dasičnou. Ve
Francii užívá se ho při úplavici cnkrové; nemocný
pošije ho denně po 2 plných lžicích. Výsledek jest
ten, že se bolest netoliko značně zmírní, ale také
poměrné dosti brzo odejde. Aspoň ve většině případů
osvědčil se tento prostředek výborně.

Ústav Ženského Výrobního Spolku
Českého v Praze. Ve školnímroce 1904/6bylo
na ústavě čaček 694, učitelských sil 56. Zápis na rok
1908/6, třicátý pátý od saložení školy, bude ve dnech
18., 14., 16., 16. zaří. V ústavě tom jsou spojeny: 1.
Trojroční škola obchodní, nejstarší to obchodní uči
liště v zemích českoslovanských. Zápis do obchodní
školy bude 18. září. 2, Škola průmyslová, která mé
mnoho oddělení : jednoroční, dvouroční i tříleté. Literní
odbor poskytuje vzdělání všeobecného i prakticky od
borného pro domácnost i pro samostatný život. Odbor
ručních prací sdokonaloje buď výhradněv šití prádla,
vyšívání a moderních pracíchozdobných, šití šatů a
klobouků až k plné odbornésračaosti, nebo vycvičí
choranky ve všech odborech v takovém stupni, aby
ee jejich domácnost obešla pro všecky toho drabu po
třeby bez pomoci cisí. Škola kreslířská s malířským
atelierem pěstaje kresbu a malbu amělecko-průmy
slovoa i s praktickým zřetelem na rační práce ozdobné,
i na odborné práce kroslířské pro výšiva. 5. Skola
jasyků. Oddělení pro jazyk německý, francouzský,an
glický, raský; ve všech jsou oddělení postapná pro
začátečnice 1 velmi pokročilé. Mimo to důkladně se
vyučuje spěva a hudbě v thoorii i praxi, zpěvu sbo
rovému i solovému. Pro dospělejší slečny a paní jsou
občasné kursy kreslení střihů s hospitacemi v pra
covnách pro sblédnutí úpravy a ozdob. Školné dopo
račeným zcela i částečné se slovaje. Do všech odborů
třeba při sápise předložiti propouštěcí vysvědčení se
školy obecné neb měšťanské.

Opětné ocenění domácího sla
v aěě: Akciovéovíčkárnéa n
v Mladé Boleslavi byla na letošní výstavě v Londýně,

její výrobky první cena, zlatá medaile. Je to jiš třetí
první cena, kterou sávod ten letos na výstevách v Pa
říši, Praze © nyní Londýně obdržel.

Židovští rovolnclonáři na Easi se víc
a více vybarvojí. Dokásáno, že hlavní účast na vspouře
a krveprolití oděsském měli šidé. V seznamu osob,
-kterých ©Odése nalezeny aklady pam, rovolrerů
atd., nesohásí žádný člen didorské „peněžní aristo
kracie“. Mezi členy revolučního komitétu šidovakého
neschásí sni jedna „perle inteligence“, ba i bohaté
židovské kupcové, „Čestné měšťanky“, jsou v něm za
stoupeny. — Účastenství židů přivšech štvanicích a
útocích na Rasi přimělo policejního náčelníka v Go
melji, újesdném městě v gabernii mohilovaké,k ostrému
vystoupení proti šidům. Tento náčelník byl teprv čtyry
dny v Gomelji, ale aš tam byly na ného spáchány

dva pamové útoky a pokaždé od šidů. Proto policejnítento náčelník vyhlásil, že kafdý šid, který 00 objeví
na 50 kroků od jeho voza, bude bez všeliké výstrahy



od bosáků zastřelen. Dále bylo vojsku naříseno, aby
beze všeho zahájilo palbu na každý dům, s něhož ce
ozve jen nadávka proti vojsku. Všíchní gídé, kteří
jsou členy apoločnosti demokratické, se z města vypo
Vídají, atd. Proti starým čidům má se sakročovat
j sněji. Nařísení tato jeou ovšem krutá, ale
proti šidovskému řádění oprávněná.

Židovské gymnasium majív Uher.Hra
dišti na Moravě, v kraji to čistě slováckém. V právě
minulém roce navštěvovalo tento ústav 177 ů, «
nichž bylo pouze 36 Němců, Čechů 48, šidů však 93.
Bez šidů a neuvědomělých našinců samo sebou zašlo
by toto gymnasiom. A tak všade židé jsou hlavními
podporovateli němectví.

(Zasláno.)

Velectěná firma

Fr. J elínek,
první východočeský odborný závod kávou

Slatiňany.
Buďte tak laskav a sašlete mi opět 5 kg

perlovky pražené za 15 K. — Objednávka tato
Jest nejlepším důkazem, še jsem s dřívějšími
zásilkami byl spokojen a tudíž neotálím Vaši ct.
firmu všem, kteří sobě dobré a při tom laciné
kávy přejí, odporučiti.

ve vší úctě oddaný
Fr. Klímek,

farář v Nové Vsi u Albrechtic,
v Rak Slezsku.

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové dne 10. srpna 19056 1

hl póenice K 11-40—1300, šita K 10:20—10'60, ječmo
ne K 8*30—9-00, ovsa K 5-40—7-90, prosa K 11550
—0000, rikve K 11-80—00'00, brachu K 900—
00-00, dočky K26-00-3000, jahel K 26:00—00"00,krap K
18-00—40-00, bramborů K 8*10—0'00,| jetelového
semene červeného K 00-00—00*00, jetelového semene
bílého K 0000—00'00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 81-80—00-00, Iněného semeno K 14:00 —00'00, 100
kg žitných otrab K 11-00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 10'00—00'00, 1 kg másla K 364—0'00, 1 kg sádla
vepřového K 1-86—0'00, 1 kg tvarohu K 0833—00'00,
1 vejos K 0-06—0'00, 1 kopa zelí 4*00—7-60, 1. kopa
kapasty K 1'60—4:00, 1 kopa salátu K V0:00—0000,
1 hl olbule K 0'40—0:80, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—4:00, 1 pytel mrkve K 1:60—240,1 hl jablek
8-00—13:00, 1 hl brušek 5'60—800, kopa okurek 080
—140. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 19. měs. 1906 arpne odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 9221/,,žita 633, ječmene 8237, ovsa
689, prosa 13'/,, vikve 17:/,, bracha 26'/,, čočky 118,
máku 24:/, jahel 6, krap 18, jetelor. semínka růš. —,
lašného semene 18. 2.) Zeleniny: cerele 210 kop,
kapasty 180 kop, cibule 200 hi, drobné seleniny
600 kop, mrkve 180 pytlů, okarek 500 kop, brambor
142 hl, zelí 515 kop. 3) Ovoce: jablek 74 hi, brašek
96 hl. 4) Drobného dobytka: vepřů — kusy, pod
sovinčat 271 kusů, kůslat — kusů.
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Chloubou každé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohybětl. —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličzy aejménemKathreiner« anikdy
nekupujte zboži otevřené(vyvášené).

ME)SMDORS
ohm. Le*

Navšťivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.
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Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

SRB“ české i jinojazyčné
má stále na skladě a může okamžitě

dodati

kalhkvpostríaaatikrařs

(€X3

Ai
NM

245)DM

mtání

M Antikvariat. — Školní knihy.

N74 Psací potřeby. — Zařizování kmiho
ven. — Velký výběr doptsntc umě

še leckých, místních a z bojiště. —
Baa Koupě antikvarních kmh jedmol
RRÍ livých 6 celých knihoven. — Výměna

„u kmh. — Literatura cestovní, prů
a vodce, magy.

i Modlitební knihy ve ©skvostných
j vasbách sa ceny levné.

" Beznamy knih a první sešity vycháze=jících děl na ukázku .

O“ Denní prodej novin. "JN
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TUmělecké

jako:kříže, rámoe, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Pániidámy|.
všoch stavů

mohou všude

vedlejší
výdělek

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!

-=

Jan Kryspin,
(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 dodámí okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

6 Sice1 se šelemými rámy, sí
o lémi vsasením.

švih Vetkeré rozpočty, skizzy
DIErada be latně, eze všízávaznosti
: ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejná | písemnápochvalnáuznání,"ij
Založeno roku 1836.

Bližší pod „U 46“ adělí

KAREL WÓRFEL,
Norimberk,

Austrasse 76.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
te veledůstojnému duchovenstva A aj. patro
ům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje zi upoxorniti na svůj sklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam na výstavách.

doporučuje
nátním

Důstoj ,

Na skladě chováme v jemnám
WW. missálovém provedení:

rý Praeparatio ad Missam
YY Gratiarum actio post Missam.
jé Obéza 1K. Popřání prodáse
dei jediné Gratiar. actio za 60 h.

| Nové:<
Oasus rešservati dioeoesis

Reg. Hradecensis
7 (juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186, 187)

i pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 h.

| Připomenutí o slušném se
k ohování v chrámu Páně
k ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20.

PELLLTTTTL

Katolické veřejnosti
odpornčujeme tyto spisy:

Husitství a protestant
ství. Cena8 hal.

Oslava Husova. (ns5ha
Husitství a svoboda.

. . (ena 8 bal
Husité jindy a nyní.
v Gona 24 hal.

Ceské náboženství.
v Cena 16 hal.

Ceská konfesse. tona24hal.
Podotýkáme, že tyto spisy jsou zpracovány

na základě nejspolehlivějších pramenů v pravdě
vědecky a že tudíž mají cenu trvalou. Při bro
madných objednávkách větší sleva!

Objednávky vyřídí

administrace »Časových Úrah«
v Hradci Králové.

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

KXXXXAXXXXX

obleků historických.
Antonín Měkota,

Půjčuji za nejmírnější poplatky ě
X
X

Erádec Král., Pětidomy,č. 288. |

divadalní obleky

ODODÁ

KIA



Láložní úvěrní úslav VHPadntKPÁJDVÉ,-rmxEEE
PRE“ Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knižky 4%, — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědi 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kance. — Eskont směnek.— Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohy na uložené zboží.

B.E.TOLMAD,"ní
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17. m Pošt spořit č. 802.161.M Založeno roku (803. i Psací stroj.
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Výhodná koupě nábytku! 7 Jj A0 nóvikuzpříčnou-=-=-=„=„=„=>=>—>-—-----———————: vzdání se truhlářství

we prodá pod výrobní cenou -u
v Hradci Králové, ANT. DANYCH, Pospíšilovatř.č.320.

py PA- DoOFýTA ye CD CU 0 OPT "ÝPŘ A A al PAPA polaokemrůKK
"Jediná škola toho druhu v oPálovství Českém. 0ynDEL P n jvPŘZRB0 Bv 1 be ot

v kreslení střihů, braní míry 1 měsíci déle,až se žákyněřádněvyučí.EKursv kreslení střihů,braní míry, šití a aranžování veškerých
dámských oděvů 3 a 6 měsíců.

Kurs mistrovský na1rok,
Poplatkys

Za vyučení kreslení střihů a braní míry obnáší 12 zl. a 3 zl. přípravy.
Kurs 3 měsíční obnáší první měsíc 5 zlatých, 3 zlaté přípravy, další měsíc po 5 zlatých.

"n 6 . „» n n " a „ p n n p „"

Kurs mistrovský |, a „B 3 , p " » n

Zápis žákyň v sobotu dne 2. a 9. září 1905 od 8. do 12. hod. dopol. a od 2 do 4 hod.
odpol. — K zápisu vyžaduje se propouštěcí vysvědčení ze školy a pro mistrovský kurs též křestní list. —
Přihlášky též pro žákyně vzdálené na byt i stravu v ústavě za velmi mírných podminek. — Vyučování
započne dne 15. září 1905; Vyučování dle přání i v německé řeči. — Vysvědčení zákonné.

majitelka školy a mední síně pro dámy ve Vídni a v Hradci Králové,OP OT kaPOaPí
Jediná škola toho druhu v království Ďeském.

v nh oAK HETAO"8Bd lh

SS-a modní pánské látky -U

SUK A propodzimnía zimníobdobíjiž došlya vzoryD4DO-V J SP ALEKžádáníochotnězašle obchodnídům s sko = . W | "
Závod založen r. 1834. —EReelní obeluha. — Peovné ceny.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové, — Vydavatel a sodpovědný redaktor Amtením Pochmen. — Tiskem bisk, kaiktiskárny v Hradcí Král.



Předplatné ma čtvrt roku 2 k so h
» na půl roku $ A — A

Číslo 36. V Hradci Králové, dne 1. září 1905.

Po boji,
(3) Strašná mluva děl vystřídána konečně

bojem humánním — jednáním o mír a —
šťastnou dohodou. Japonsko, jakkoli si od
nášelo v úporné válce vavřín za vavřínem,
podlehlo v zápase finančním. Jinuk by nebylo
při konci smírových porad uáhle přijalo všecky
podmínky ruské. Mikado se ani nenadál, jak
dlouho bade musit udržovali v poli armádu
tolik obrovskou a že po pejvášnivějších úto
cích ukázněných řad japonských nepřipraví se
ruským vojům dokoualá porážka. Ustupující
roské pluky vždycky znova se zcelily a no
vými posilami se rozmnožovaly. A zu dlouhého
odpočinku no bitvě a Mukdena zreforiovala
se a zmobotněla armáda raská tolik, že počí
nalo býti i nejbojovnějším vůdcům japonským
nevolno; však také raští velitelé nejevili žádné
bázně a za mírových por.d právem tvrdili, že
jsou silni dost, aby rozhodným vítězstvím
odčinili aspvňí pozemní porážky ruské armády.

Japonci při svém zákeřném přepadu ru
ského loďstva doufali, že potrou raské voje a
že Rusko musí povoliti jejich velikým poža
davkům v učkolika měsících. Ale ruská hou
žovnatost, opatrné ústapy ruských čet, jež či
nily bojiště velice rozlehlým a ruské finauce
spletly značné jejich pliny. Může-li se honositi
Japonsko vítězstvím bodáků a lodních děl,
dosáblo na druhé straně Rusko vítězství di
plomatického. O.tatně ani raští bojovníci ne
vráti se z bojišté s hanbou. Novověká Evropa
neviděla nepřítele tolik úskočného, a takou
fanatickou zběsilostí útočícího, jako armádu
japonskou. Když padly ruským dělům za oběť
celé desítky tisíců vojínů japonských, nové 4

nové čety Japonců nalily 8e přes stohy irtvolproti ruským okopům. Japonská vítězství bylu
vítězstvími Pyrhovými. Nepřatelé Ruska krčili
nad armádou raoskod rameny, haněli ji jako
nescbopnou. Ale rádi bychom věděli, která
jiná evropská velmoc by byla za stávajících
okolností svedla proti Japoncům více, než co
dokázalo Rusko, A při tom pro Rosko jest s ve
likým prospěchem spojeno, že jeho arináda
v praktickém zapolení s nepřítelem tolik sta
tečným se vycvičila tak znamenitě jako nikdy
před tím. 8 touto okolností budou vážně po
čítati v budoucnosti všecky jiné velmoci 6

FEUILLETON.

Vo posvíceni.*)
-Ve Skuči byli dva dobrý přátele: Karel

Borovýho a Pepik Mezniku. Voni nebyli eště
starý, byli eště hodně mladý. Karloj šlo na čtyry
a dvacátej rok, Pepik měl za sebou pětadvacítku.
Voba chodili do šeucouský fabriky a někdy taky
pomahsli brát při muzikách. Nebyli zhejralci, do
vedli šetřit, sle muzikantskej život dycky probouzí
trochu větší žízeň než jiný zaměsknáni. A proto
se taky někdy rádi víc napili než jiný lídi —
ptauda.

Právě vo posvícení nehrali nikde. To bylo
jistý, že Pepik uměl na kládynet moc dobře, ule
těžko brát bez kládynetu; před šesti nedělema ko
miska nešla, málo se vyďálo, atak Pepik kládynet
prodal, aby zahnal nouzi; jeho žena z toho méla
stejně jenom radost. A Karel? Jeho -stará horna
vísela na stěně; 46 prej bez Josefa nikam nepude,
A pak měl velkou zlost, jak se mu lídi po po
slední muzice smáli. Myslel, že si vydělá, že si
vejděleček sková a tu máš! Přemohla ho žízeň,
utratil skoro všecko; a dyž se s trumpetou po
málu hrabal domu, volal na něj starej Sejček —
šelma taková: »Karle, Karle, jakžiu sem nevěděl,
jek může bejt trumpeta těžká! Neseš jen takovou

*) Spisojí se unásrůzné črty podřečímhanáckým,
chodským, pojiterským atd. Budiá ném tedy laskavě
dovoleno uveřejnění lidorého obrásku podřečímze Sku
tečeka. Peáno většinon foneticky; pouze, kde pro
obecně snámou výslovnost nebylo potřebí pravopis
měniti, podrlen obvyklý způsob. Pieatel.

ropské, které by se na ruský stát vrhnouti
chtěly.

Rosku byly při krvavé válce velikou zá
vadou jeho vnitřní nepořádky, neblahé důsledky
byrokratického absolatisma. A ještě více ško
dila mu vášnivá agitace nepřítele vnitřního,
k-erý zvláště po pádu Port-Arthura nepopřál
ruské diplomacii oddechu. Ale nechť nepřátelé
Roska nejeví nad těmito neblabými zjevy ra
dost upřílišenou. Kdyby počala válku oyní jiná
velmoc evropská, musila by prodělati zkoušku
podobnou. Malý příklad. Francie jistě hýčká
socialisty na úkor jiných občanů až přespříliš.
A co prohlásili tito mazlíčkové vlády fran
coazské? „Bude-li prohlášena mobilis.ce, od
povíme generální stávkou “ To prohlásili fran
couzští socialisté již nyní. Co budou teprv či
niti ve vzbouřených vodách? A poukazoje-li
se oa vnitřní nepvřádky ruského samoděržaví,
jest sociálních a aárodnostních nesrovnalostí
v říších jiných také dost a dost. Proto by
mimoroským velmocem slušel líp důkladný
sebezpyt nežškodolibý úsměv,Ruskojiž zkoušku
ohněm prodělalo, poznalo v době zkoušky
všecky slabiny státního ú trojí až příliš dobře,
ví, co má kde napraviti a také již napravuje.
Raský duch vzlétne z plamene trpkých zkuše
ností obrozen jako onen báječný Fónix. A jest
pro tuto slovanskou veleříši velikým prospě
chem, že prošlo traitvu cestou důkladného se
bepoznání dřív než státy jiné, které tři desítky
let i déle hoví si v míra.

Drsné zkušenosti čerpané z pohoat cb
událostí na štěstí neprospějí toliko reformám
obecného vzdělání lidu ruského, opravám poli
tickým a sociálním; přihlásilo Be též reformní
nazírání pa otázku náboženskou. Heslo nábo
ženské svobody zalehlo mocně do zkostnatě
lého, státem tolik vyvyšovaného pravoslaví a
dobylo již pěkných úspěchů. A my doufáme
pevně, že oáboženská svoboda prospěje nejvíce
církvi katolické. Nikoliv sice organisací, ale
rozhodně věroukou stojí nám pravoslavní
Rasové tolik blízko! A každý rozumnější pop
musí nahlédnouti, že odštěpení Raska od ka
tolictva jest hlavně dílem veliké nedůslednosti.
Vždyť nejen řečtí nesjednocení dachovní ale i
ruští kněží čtou ve svých vlastních litnrgi
ckých koihách o prvenství Říma,mají v nich
zaznameváno, že římský papež má býti uzná
ván za hlavu křesťanstva, ale v praksi tito

malou, ale vona tebou šmejká, jako bys nes' za
tři sta flsšinet.«

Karel byl uraženej a vodsek' strejcoj: +Ne
diute se jí, strejčku, nediute; dyť je to jen trouba,
ta neprovede žádnou chytrost, Ale vý byste mob"
bejt kapku moudřejší a moh' byste nechat posmí
véni. Dyž ste byl mladší, utratil ste za pívo víc
než já — abyste věděll« A eště po cestě si bručel:
eStrejdo mizerná, rád bys pil, kdyby ti v hospodě
čekali.c<Ale doma zkrol' bned, dyž jeho starost
livá maminka začala mluvit; před tou měl velkej
rešpekt, protože dobře véděl, jak se o něj stará,
jek ho před zlejma hubama hájí. A protože měl
měkký srce, dal se při maminčiné domlouvání do
pláče,

Druhej den se zařikal, že víckrát ani k mu
zice do hospody. nepude, protože sou z toho jen
samý mrzutosti. Ale za tejden stavil se v hospodě
zas — k vůli Pepikoj; ten ho porád přemlouval,
A dyž mu matka vyčtla, jak je nestálej, sliboval,
že aspoň k muzice nikdy nepude. Ale za štrnáct
dní do něj kamarádi muzikanti tolik hučeli, aby
jim s tou hornou vypomoh, že šel i k muzice.
Ale než si zavěsil hornu na záda, musel slíbit ma
mince, že si dá na sebe lepší pozór, A prauda —
vrátil se v lepším pořádku.

A teď přišlo posvícení; to se slaví ve Skuči
několik dní, pije a tancuje starej mladej. Kdo si
celej rok nepopřál, vo posvícení se do hospody
dycky podivá. Každej suší peníze na posvícenskou
outratu už několik neděl napřed. Skučáci se sjížděj'
ze všech stran i z Ameriky. Šak sou taky všichni
na putování zvyklí.

Bylo teda posvícení. Ráno povidá na rynku
Josef Karloj: »Teda kam pak dnesky pudeme?=

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

kněží musejí se podřizovati baťuškovi, jako
vrchními správci své církve. Gagarin dobře
praví: „Podobni jsouce židům, kteří střežíce a
chovajíce u sebe svaté knihy, mají na očích
pásku, která jim nedovoluje pochopiti smysl,
mají též biskupové ruští knihy litargické, které
obsabují nauku katolickou, nauku, která prc
spěla jim k spasení; oni je čtou, oni je zpí.
vají, ale nechápou jich. Mají na očích Šupiny,
které jim brání, že nevidí.“ Aby konečně stalo
se raské pravoslaví důsledným, jest pro něho
jen dvojí cesta: buď masejí Rusové zavrhaouti
svaté otce církevní, které tolik ctí a kteří
tolik o primátu Říma píší a zároveň změniti
text svých knih litorgických, anebo musejí
státi o spojení s Římem. Vážně přemýšlející
Rusové již ode dávna na to poukazovali. Dou
fejme, že za červánků nového jitra Rusové
ještě lépe pochopí, kam 8e přikloniti. Dosa
vadní poměry jsou rozhodně neudržitelné, a
Rasové padnou v nárač církvi, která jest jim
věroukou nejbližší.

Při své zkoušce mohlo se Rusko dobře
přesvědčiti, jak „vlastimilovným“ občanstvem
jsou jeho židé! Co židé na zaboženém Rusku
páchali, k tomu jest již potřebí značná mravní
otrlost. Kolik židů vůbec cítilo 8 krvácejícím
Raskem, kolik jich v čase zkoušky pomáhalo
Rasku v vbrovitém zápase? ©Jedni z říše
prchli, aby nemusili vésti společné vbtíže
války; drazí, kteří na vojna nemasili, byli
hlavními pachateli pumových atentálů; a ti,
kteří přece jen narakovali, byli by pro Rasko
učinili líp, kdyby byli zůstali doma. Kdo to
tolik ve vojsku bouřil, kdo rozhazoval ve
vojsku revolační proklamace a proč hlavně
leď Potěmkin zradila své povinnosti? Žehráno
se strany židovské na to, že jest popřáváno
lidu malé vzdělání. Kolik však židovští bur
siáni v Rasku darovali na kulturní putřeby
lidu a kolik dají nyní? Žalováno na ruskou
koutu; při tom ovšem japonská drsnost a ja
ponské snižování ženy byly výtek ušetřeny.
Jako by jen v Ruska byly domovem zbytky
barbarství! ,

Z těch nižších vrstev raského lidu, ktc
rým vytýkal před válkou ruský i zahraniční
židovský tisk tupost a nevzdělanost, dovedli
židé rázem dělati občany „uvědomělé“. Ruský
člověk, který se vůbec ani podepsati neuměl,
který sotva abecedě otazky sociální rozuměl,

ale dyž je to posvícení, můžeme si třeba vyšilác
nout do Lichurmburku. Hasiči tam maj' vejlet, ale
s tema nepudeme; to bysme sc moc dlouho zdr
želi a uďáli bysme si velkou outratu. Pudeme jen
tak sami procházkou, stavíme se v pívováru Vša
landě, vypíjeme každej dvě a pak hned domu.
Ja nechci maminku rozlobit. A- dostaneme tam
půllitr za pět.«

»Hm, copak ty seš svobodnej, ty si můžeš
dovolit«, povídá Pepik; sale já už sem rok ženatej
a tak musím dělat větší dobrotu. Kdybych se za
pomněl, to by mně Manča zpívala celej tejden
koncert, až by uši zalehaly. Toť se ví, že nechci
taky dlouho hejřit; teda pudeme do Lichumburku,<
A při tom si Pepik hodně mrk', jako by to roz
hodnutí cbtěl dotvrdit. Měl takový bílý, dlouhý
řasy, kerejma porád silně mrkal a při tom sc
uškliboval, jako by se napil vocta. Lídi vo ném
řikali: »Dyž ten Pepek večír doma mrkne, zhasne
svíčku.«

A hoši vodpoledne šli, Karliček před vy
kročením z domu musel vyslechnout ponaučeni,
že je pívo hodně drahý a že nedělá nikomu dobře,
Myslel si při tom, že todle taky VÍ, ale nijak se
na maminku neutrh'; radši jí připovidal, že se
vrátí co nejdříu.

Na cestě potkali kamarádi starou Krásovou.
*Kam pak, páni, kam? Kadliček de někam tan
covat a za holkou, že jol To věřím, takovej
mladej, hezkej chasnik, ten při muzice něco užije,
A kdy pak přeci budeme už slyšet vohlášky? Ma
minku máte už starou . „<

»Víte, tetičko, já čekám, ež jak dopadne ten
asent.«

o[ vy, šelmo, dyť už máte po asentýrce.«
»No, dybych já se měl ženit, to bych musal



stal se hned pod 'židovskými vychovateli člo
věkem „nejpokrokovějším“. Stačilo, uby se dal
židy navésti ke krvavým demonstracím — a
už byl dokonale „osvícen“. Takovou výchova
ovšem svedou snadno ji lidé nejnevzdělanější,
Stávkující, na př. v Sosnovicích, ve Varšavě,
často ani nevěděli, proč stávkají. Přišel prý
mandát od vrchního štábu a proto musejí práce
sanechati. To bylo to sociální uvědomění, to
byl boj „osvícených“ proti temnotám. Aspoň
nyní Rusko ví, jak pyní na boroncí Jásku svých
židů má pohlížeti. V kterých ruských krajích
bylo židů velice poskrovna — na př. v gubernii
Charkoveké — tam panoval klid; neříkáme,
že se ruský lid o nic hlásiti nemě), že měl
být úplně spokojen. Ale k anarchistickým zá
chvatům by se nedal strhnouti bez popudu ci
zího. Anarchistické řádění bylo v lidu uměle
pěstováno živly cizorodými. A jak to židé se
skutečným vzděláním lidu myslí, o tom se car
sice dosti dobře přesvědčil; ještě více by se
však lek), kdyby se na vlastní oči přesvědčil
o „upřímné pokrokovosti“ židů v Haliči a
Uhrách, kde jsou tito hlavními pány. Kdyby
chtěl dle činnosti těchto židů souditi na pravé
úmysly židů raských, spráskl by ruce.

Rusko tedy dostalo ústava! Zda nyní
ruská vláda přemýšlí, co všecko zameškala?
Ústava bez nejširšího vzdělání lidových masu
málo prospěje. Neuvědomělý mužík, který bez
ústavy co nejochotněji se poddával diktátu ca
rismu, může zase lehce státi se poslušným
nástrojem politických intrikánů. Obecné vzdě
lání lidové mělo býti šířeno již dávno před
ústavou, lid měl býti pro ni delší řadu let vy
uchováván.Proto pro první léta příliš pronika

vých úspěchů od ruské ústavy nečekáme. Dávšak Bůh, že v desíti letech, až se vžijí obecné
reformy, bude ústava i pro Rusko velikým
požehnáním.

Kóž jen ruská vláda stále má na mysli
zkušenosti ze dnů nedávných a dle nich své
další jednání řídí! Pak ruský obr vlastní silou
zmohatní a bude obrem silným, na pevných
nohou stojícím! Pak Evropa k potěšení všeho
Slovanstva sezná, jakou sílu dovede rozvinouti
slovanská veleříše nedávnými zkušenostmi
tolik poučená|

Volné listy.
(Volná kompelence neboli možnost, žádati o které

koli uprázdněné obročí.)

(8) Již jednou bylo avedeno v těchto li
stech, že 8 úpravou kongruy jest sdružena
otázka volného postapu na všechna beneficia,
otázka tak zvané volné kompetence. Společné
úsilí kněžstva a njdp. biskupů bade míti ten
následek, že hmotné postavení kněžstva bude
zlepšeno, ovšem bude-li dělný parlament. Samo
sebou se rozumí, že kněžstvo neusiluje o hmotué
své zlepšení jako o účel, nýbrž jako 0 pro
středek, aby bezstarostněji mohlo konati své
povinnosti. Rostonacíúkoly pracovní, další nutné
sebevzdělávání, zhoršení drahotních poměrů,
nečinící u kněze žádné výjimky: vše to jest
ve velikém rozporu s prostředky peněžními.
Kdybychom chtěli do podrobností sledovati
příčiny, pro které vázne činnost mnobých kněží,
ke které odkazují potřeby času, proč imnoží se
stesky ze strany katolických časopisů na nek m um———]
mit milión a — potom bych se teprvá neženil,
protože bych to nepotřeboval. Já budu čím dál
svobodnější.«

vAle děte, takle přeci do smrti nevostanete.
Svarba musí bejt dříu anebo pozdějc.«

»lnu, víte, proti gustu žádnej dišputat,« krčil
Karel ramenama. — A dyž šli dál, povidá Pe
pikoj: »Porád a porád by mně ta bába strkala tu
svou Tonku; radši bych se napil petrolínu, než
bych si to ďouče vzal. Fintí se to jako princezna,
k-žádný kloudný práci nejni; nejdříu to myslelo
vysoko a teď ji nechce nikdo. No, von by si ji
přece někdo tak před třema rokama vzal, sle rnámy
se bojí každej jako Bonaparta. Teď ke mně mlu
vila pěkně, ale jak by to dopadalo potom! Ó, ta
má hubu! Štyry advokáti by s ní nic nesvedli;

s ní -pustila do hádky Vozilka; ale ta dostala!
Vozilkají v hádce vyčtla, jak strojí svý mladší
douče. Řekla jí: »Žebroto jedna, v neděli ste si
vystrojila ďoučátko jako do bálu .a eště ste se po
třebavala za ním dívat, jak muto sluší.« Ale
bába naní: »Víte, tetka, vý ste se za svým ďou
čátkem v, neděli dívat nemohla, jak je vystrojený,
protože ste mu právě prala badýrky na rendliku
a pak ste je sušila na vidlích proti peci, To já
s2m aspoň pořádnější — abyste vědělal«

Všecky lídi se smáli, Vozilka se ztekala a
rejpla bábu: +Šsk sem eště neknpovalana svý
d*u parádu zakradený: peřiny — rozumíte la ©

Ale bába se nedala. Chytla jednoho kluka
za ruku a povidá: Di, hochu, pro žida, di —
u řekni, že mu prodám špínu. Di jen, di« — A
ták radší Vozilka utekle, aby nedostala eště víc.
— Tu bábu by nezkrotil ani Babinskej. A uvázat

dostatek odběratelů, vysvětlila by mnoho ne
dostatečná posavadní ko , Nelze ovšem
popírati, že někteří kněží jsou dobře sitnováni,
ale ti mizí ve velikém počtu skromně opatře
ných, a naše veřejnost, která zejména tak ráda
sevšeobecňuje ve všem, ©o ge týká kněžského
stavn, přikládá stejné měřítko blahobytu na
všechny kněze, odkudž ovšem vysvětlojí se
houževnatě udržující se předsudky, že roh hoj
nosti otevřen jest všem bes rozdíl. ©

Úprava hmotná prospěje knězi « amenší
starosti o jeho osobní potřeby. Volnost a mož
nost žádati na všechna beneficia týká se však
již zájmů církevních a náboženských, neboť
tímto způsobem zavedená soutěž bude prová
zena mnohými dobrými stránkami. Nemíním
ovšem soutěž pouze v žádostech o uprázdněná
obročí, nýbrž hlavně soutěž v práci, která po-:

pravého významu mravního, který posud schází.
Soutěž ve všelikém snažení lidském vůbec, nes
překročuje-li jisté meze, přináší zdravý pokrok.

Odsuzovati volnou soutěž o obročí proto,
že soutěž hospodářská má škodlivé výsledky,
jak se to stalo v jedné skupinové schůzi, jest
směšování věcí povahy zásadně různé a jest
to veliké neporozumění. Předně soutěž hospo
dářská má vedle stránek škodlivých nepopíra
telně převažující stránky dobré, takže bledíc
k velikým prospěchům jejím, náleží jí přese
všechna nebezpečenství zásadní platnost v obora
soukromohospodářském a zadrahó soutěž o
beneficia, opírajíc se o podklad mravní, má za
účel rozpoutati všechny dobré vlastnosti kně
zovy, protože jest prostředkem k horlivější
činnosti sociální a k větším výkonům ve vlastní
správě duchovní. Volnou soutěží o všechna
beneficia bude konečně oplatněna právní zásada,
že propůjčování beneficií má se díti jediné dle
kvalifikace a nikoli dle náhody: na kterém
patronátě kněz jest a jak dlouho tam působí.

Hledě k větší vážnosti kněze, vyrůstající
z práce sociální vůbec, hledě ku prospěchům
církevním a náboženským na tomže podkladě,
pisatel těchto řádků netajil se nikdy svým pře
svědčením, že zavedení volné soutěže o bene
ficia jest důležitější, než úprava kongray, čímě
ovšem, jak samo sebou ge rozumí, nechce že
Janou úprava hmotné otázky kněžské zavrho
vati. Tolik však tvrdí, aby jistým nebezpečen
stvím z pouhé úpravy kongruové plynoucím
bylo vyvarováno, že nutno jest co nejdříve za
vésti volnou soutěž o obročí. Oba tyto body
jsou tak spojeny, že řekne-li 6e a, masí ge říci
také b. Nebof nejen hmotným zlepšením kně
zovým, ale hlavně volnou sootěží oněch pro

ppěnů náboženských a církevních bnodedosaováno.

Pisatel nedávno mluvil s redaktorem na
Šeho katolického denníka a když p. redaktor
stěžoval si do nečinnosti koěžetva, řekl mu
pisatel: „pište o volné kompetenci v úvodní
cích, přičiňte se o její uskutečnění a uvidíte,
že činnost kněžstva bude brzo patrna.“ Úvod
ník této věci uebyl však věnován žádný, ne
snad nepurozaměním redakce, nýbrž obavou
před p. t. patrony. Jak totiž z výroko jistého
českého šlechtice jest patrno, volné soutěži
jest rozaměno jako zrošení presentsčního práva
na beneficia, kteréž neporozumění přece již
dávno při dobré vůli moblo býti odstraněno.
O takových věcech jest potřebí příro a otevřeně

O
si takovej chomout. na krk — to bych umřel
dříu než vona.«

»A starej nejni vo moc lepší,« povidá nato
Pepik; »jednou sme vyhrávali Marjánkám; ty's
eště s náma nechodil. Deme kolem jejich chalupy,
strejda stojí s fajkou venku a hned nás pobízel:
»Zahrejte, mládenci, taky mý starý Manči; šak
nic neprohráte.« Mý zabrali, stará se z vokna
smála, a strejc povidá: »Teda si vypite každej u
Hošku tří pulitry oíva.« Mý sme z radosti za
hráli eště třikrát, Pívo sme vypili — prauda, Ale
strejc šenkýřoj dlouho nic neplatil. Hošek strejce
jednou vo jarmarce zastaví, kdyprej chce pívo
zaplatit. A strejc: »Jaký pívo mám platit? Já ne
jsem přeci dlůžen nic.e

„. »Dyt ste, strejčku, řek' před měsjcem muzi
kantům, aby si u mněkaždej vypil fl,pulitry.«

- A strejc: »Tof se :ví, že sem jim to řek';
proč bych to zapíral? Ale peslíbil sem. žádnýmu,
že mu to sám zaplatím. Dyž si muzikanti pívo
vypili, ať si:ho zaplatěj' sami, -Fozumite.c. Hošek
se zlobil, že bude žalovat, ale -rozumný lídi mu
řekli, že by nevysoudil ani troník.« A zas siPepik
při.tom hodněmrk'.. Bee.

20" »Bájo,e kejval hlavou Karel, sty -dve lídi
se-našli; starej jako stará.e +: 6

Za řeči přicházeli kamarád? Lichumburku,
Už se za níma ozvala můžiku; ťéšli hasiči. Ale
Pepik s Karlem se ani moc něvohlíželi, aby je ne
chytlo ňáký pokušení, — Pán podštarší je v pívo«
váře dost pěkně přivítal. Dyž přišli na dvůr, séděl
právě na lavičce před šalandou s placatou čepici
ha hlavě a bafal z fajfky. Šel s nima do seknice
a rozpovidal se, že má velký starosti i v tej ne
děli. Seděl tam taky strejček Vonásků s fajfkou

mloviti, jako to učinilna schůzi bohoslovců
v Prase prof.dr. Šulc,neboť kdyby vlivné a
výzpamné osoby v důležitých otázkách ae ne
ukrčovaly, byly by potřebné opravy v rozlič
ných otázkách dávno již provedeny. Co ao již
na př. napsal o otázce patronátní ndp biskup
dr. Jos. Doubrava! Čas nečeká a obtíže se

návané, nikomu z pozorovatelů dnes jtě není
nezvámo, že dosavadní postup na beneficiajeat
přežitek starých dob a že dotýká se škodlivým.
vlivem nejen životních zájmů kačze, ale pů
sobí veliké mravní Škody církvi.

Jako stát právními normami a sociálními
zařízeními mosí vyhovovat potřebám šivota,
nemají-lí povstati vážné porachy ve vývoji
jeho, podobně i církvi, má-li býti živým orga

nismem, v nidskjch institacích dbáti jest poměrů časových. Odcizuje-lise církevní zřízení
životu, uastopoje odloučenost, která pak vzbu
zuje u laiků nedůvěru, ano i nenávist proti
všemu, co 8 církví a náboženstvím sonvisí. Tu
sama sebou tlačí se do popředí pravda, že
Kristus saložil církev pro lidstvo a tato pravda
má rozhodovat o všech odžilých formách, které
jednak poutají působnost kněžstva, jednak

překážejí žádoucímu účinku slova Božího na
život. ŠStřezme 8e, aby o nás neplatila slova
"dramatika Hebbela: „máme víno, ale nemáme
pohára“. V tomto bodě mluvím všeobecně,ale
zastaralé právní zřízení patronátního postupu
ovádím jako jeden doklad pro celkovou pravda
a ti, kdož horlí, že církev žádných reforem
nepotřebaje, jsou právě jejími největšími ne

přáteli. Vždyť i úprava kompetence jest stupeň,po němž možno vystoupiti výše, ale na němž
ge zastaviti není dovoleno. Musí se již jednou
mužně mlaviti, neboť máme-li dva kroky před
sebou vleklé Škody a nesnažíme-li se je potí
rati, zrazujeme své povinnosti. A že dosavadní
postup na beneficia patří mezi instituce, které
církví Škody působí, jest mimo veškeru po
chybnost. Chceme-li tedy formulovati všeobecný
dojem, k němož docházíme srovnáním všech
nebluhých stránek dosavadního obsazování
různých obročí, bude možno tento dojem
uvésti oa dva základní rysy: nespokojenost
kněžstva a nespokojenost církevních úřadů.
Nynější postup roztrpčuje předně co nejhlou
běji myslí kněží, protože není úměrný jejích
kvalifikaci a nespokojeny jsou úřady církevní
dobře vědouce, že za takových poměrů činnost
kněžstva jest oslabována a že pracovní schop
nosti kněží ve svém vývojí jsou obmezovány.
Málo positivního dosahuje 8e tam, kde duše
naplněna jest t>pkostí a sklamáním. [I církev
ních úřadů není tajno, že mnobá beneficia dle
povaby společensk 6ho prostředí žádají účeliného
obsazování, aby se moblo hověti zvláštnostem
správy dochovní, ©yrostlým z místních poměrů.
Při dosavadní obmezenosti tak četných pa
tronátů úsudek Nejd. Ordinariátů nemůže se
však záměrně projevit. Čeho jest tedy potřebí?
Uzavřené obvody patronátní buďtež odevzdány
minulosti a kněz měj svobodu a volnost žá
dati o kterékoli obročí podle zásady: ty kněz,
já kněz, nebo obdobně s Havlíčkem: ty pán —
já pán! Dobrou vůli p. t. patronů předpoklá
dáme hlavně z toho důvodu, že volná kompe
tence není revoluční myšlenkou proti jejich
právu. I jim na tom musí záležeti, aby knéžatvo,
vybaveno jsouc z negativní kritiky nesprave
———————-—-———————————
v bubě. Von nebyl ze Skuče, von byl z Lichum
burku, teda domácí, 

Hoši si dali nalejt, fukli si a zaudali si bodně
upřimně. Pan podstarší se zasmál a povidá, že je
vidět, jak posavád nezapomněli.«

»Dyť je dneska u nás posvícení,« řek"Josef;
»a po tej cestě je kloudná žízeň.« 0

A Karel se zubil: »Že bych já moc pil —
to né; ale dyž mně přinesou sklenici, dycky si
myslím, že pívo u dna je říznější a zacbovalejší
než nahbóře; v horní polovičce je jen řidká porta
a hned pod tím pívo vyvětralejší. A tak se dycky
chci hned dostat k říznější půlce.«

sAle potom se do zbytku pustíte eštěs větší
chuti,e smál se podstarší; »ste vy duše muzikant
ská, žíznivá.« © - o.

»Inu, dyž soupeníze, taky někdy — pradda;
co bych lhal? Píjou jiný — a proč by to všecko
jiný lidi za-mě vypilile. < m

Pan podstarší si necbal přinýst pívo taky a
fuknul si s obouma muzikantama, —* Kamarádi
už byli na dně, Dali si nalejt zas; a v malý chvíce
vostala v každýmpůllitru' jen trojká: 7:

„Ale je to žízeň;-ani by člověkneřek', jak
je venku horko; že' vám tolik“ chuthá,« píchat

Vbnásek. s RT
7 sin, nesmíte sé divit,e vodpovidá: Pepik;

sto víte, jak se muzikant podivé pa pulitr, už má
žízeň a velkou žízeň. Vostetně už stejně hnedpu
deme zas domu, jen co dopíjeme.« *A hodněsimrk'. 1 M

>Už po tomdle půllitru:? To snad přeci né;
dyťtunesedíme eštěani -půlhodiny. :A je, člo
učče,posvícem;e 3- "i a ©

"— sPosvíceni — | neposvíveni+— m copak's už -24s
pomnél, co sme si urtrifováli.?+ M o



;- dláráho řádo,. jpohlo. se věnovatisočiální tvos- živé činnosti. Na
1. četné petice;. v. nichž kněžetvo o tato věc žá

*daks? Kdo víš, odpověz!

peSny Obrana.' T 26b.. s..
(SYZteňdlé poetivesti realistického

aku Tedy „Úas“ napsal, že je „jednoduše| Vylóučeno“,že „je nemožné“, aby realista ne
opravoval svých omylů. My jsme zase naopuk
dokázali v předešlém čísle na řadě příkladů,

„jak realistický tisk úmyslně lže a že svých lží
:" obyčajně:neodvolává. Nyní ještě několik ukázek
„fytiřské“ pravdomlavnosti realistického tisku.

as, „časopis české intelligence", o závod 8 pro
"Ibanýhi socialistickým tiskem balamatil českou
veřejnost, co prý zkusí chovanky klášterního
ústava vAixu, Děcka prý při vstaní byla sn
rově bita, vyškubané jejich vlasy dávány do
pytle, které pak prodávány. Děti mosily za
trest jazykem dělat celá sta křížů na podlaze,
atd., atd. Těmhle krváckým historkám „časo
pis české intelligence“ ned věřil 8 také je
úveřejnil. Rozumí se, že bylo dokázáno, jak
celá ta Bambasovská historie byla vymyšlena.
A teď se ptejte,zda a kde Čas table povídačku
odvolal. Toraději brzy na to začal Ikáti nad
nesvobodou „pokrokového“ tisku. 

V Masarykově „Naší Době“ napsáno:
„Spisy protihusitské jsou na př.Sahu
lova: Kališná brůzovláda a pod., jsou to
práce vědecky bezcenné, čistě negativní, pole
mické (proti vědě (II),protestantismu a mo

- deroím požadavkům náboženským“. Poučili jsme
„Naši Doba“, ře onen spis nese titol „Z hu
sitství do protestantství“, že to jest druhý díl
větší historické práce a že se v něm jedná
o pustém řádění klerikálaí družiny kelišné
proti — českým bratřím a protestantům; proto
také nese II. díl té historické práce pod
titul: „Kališná hrůzovláda.“ Ten „protipro
testantský“ a „protivědecký“ spis sepsán jest
na základě protestantského spisu Bartoše Pí
saře; poukazuje se v něm na prohnanost těch,
kteří ntiskovalí protestanty. Zkrátka a dobře:
„pravdomlavná“ redakce realistické „Naší
Doby“ buď vůbec toho spisu uečetla, anebo
úmyslač lhala. Tak se kritisuje v časopise pre
alistickém“, který se pokládá za nejvážnější
kritický list realistické strany. Ovšem že po
našem upozornění redakce „Naší Doby“ svého
omylu nijak neodvolala.

Pan Masaryk se dopustil velmi četných
omylů v přednášce o „boji o náboženství.“
Jeden z nejkřiklavějších „omylů“ byl ten, že
prý protestantstvem byla postavena rodina výše,
než jak bylo v katolictvu. Dokázalo se ma na
základě přísně vědeckém, že byla žena v pro
testantském Německa v století XVI. považo
váns téměř za otrokyni, kterou potřebí často
mrskat, ale p. Masaryk v příčině svého omylu
ani neodpověděl.

A teď maličkost, která přece jen vhodně
cbarakterisuje čistou a nestrannou dašičku
Časa. Napsali jsme v Obnově o Iškovi : „V Chi

"cagu, kde mluvil před sektou novokřtěnců če
ských, byl tělesně ztýrán; v St. Louisu vypo
vězen uejdřív ze Slovanské Besedy a paki
z města. A tak již i v té Americe dohrál.“
Nato napsal Čas tuto zlomyslnou lež: „Obnovaa

»Ínu nezapomněl, ale dyž už tady sme, tak
nás třetí sklenice taky nezabíje. Dyž naši před
kové dopili, prauda, šli domu, ale eště si dycky
dali jednu na cestu. Tak to řikával nebožtík ba
sista Peprnej.«

»>Nojá už nic neříkám, ale jen abysme se
tu nezdrželí moc dlouho l«

»Uvidíš, že až bude čas, sám tě pobídnu na
cestu. A teď jen hezky seď.« — A dali si teda
eště jednu. Lichbumburák dal si fajfku z jednoho
koutku do druhýho, hodné si baf* a potom se
porád šklebil. Malou chvílku byli všichni tícho a
tak bylo slyšet, jak z venku praská helikón a ječí
kládynet. Borovýmu hned něco napadlo a povidá:
ePepku, já tady porád sedět nebudu; pudu se
aspoň na chvíli podivat mezi kamarády, jak se
jim to pěkně fouká.«

Ale Pepik Mezniku bned ho zdržoval: >[
nechod, vostaň pěkně sedět; dyť se's sám zařikal,
že na vejlet nepudeš, aby se's nezdržel.«

»Inu to vím; já sem se tam ale jenom ne
chtěl — usadit. Copak na tom záleží, esli si tam
chvílku postojím? Dyť sem tady nazpátek hned.
To už můžeš dobře vědět, že tam bez tebe ne
vydržím,«

»Teda si di, ale ať tě nemusím shánět, víš |«
Karel dopil třetí a už byl v prachu.

Najednou přišlo ňáký douče k panu pod.
staršímu a moc prosilo, že už tatinek na ty fašky
čeká; dyby je prej pan podstarší už vydal. Pan
podstarší se mrzel a teda vodešel se stejskáním,
že je to vidět, jak ani v neděli nemá vod těch lídi
pokoj. Proč si prej nepřijdou v sobotu.

»Hm, tv abych si dal eště jednu,« přemejšlel
Meznik, dyž viděl, že už je skoro s pívem na dně,

valého faráře starokatolického dra Išky, jeně
měl být (sic) v Chicagu za svou řeč českými

as katolickou žarnalistika po
mlouvá. Že by takový „omyl“ realisté ochotně
odvolali, toho. sa teprve nedočkáme. Takových
nepoctivých zpráv o psaní katolických listů
vytiskl Čas už víc. Na př. tahle stkvostná kris
tika naší úvahy o Macbarovi : „Obnova přinesla
jakési (!) klerikální tlachy (11) o čionosti Ma
charově a diví 8e, že s ní nepolemisujemo.
8 dovolením, s farářskými botami 80 nehádáme

kde se Obnova diví zamlklosti Macharově. Čas
na to neodpověděl a „omyl“ svůj neodvolá
ovšem ani nyní.

Čas vypustil frázi v učeném světě na
prosto nepřípustnou, totiž že v husitském sto
letí XV. byl náš národ nejvzdělanější. Že uvě
cech busitisma vůbec projevuje Čas ubohou
ignorarici, tomu se nedivíme; kdo totiž místo
sebevzdělávání, místo delšího předběžného
studia píše hned celé úvahy a kritisuje o zá
vod, ten ovšem se zaplétá do frází všelijakých.
Ale napsači, že byli Cechové v XV. století ná
rodem nejvzdělanějším — k toma už náleží
zvláštní troufalost realistického ignoranta. Po
učili jame Čas, jak v XV. století bědoval Kor
nel ze Všehrd a Bohuslav z Lobkovic a že
sám moderní protestant Denis potvrzuje ta
pravdu, že vzdělanost česká, v X1V. století tolik
kvetoucí, v století husitském byla podlomena.
Napravil Čas někde svoje balamucení? Anebo
dokázal realisticky, věcně, že mluvil pravdu?
Ticho tichoncí.

A ještě něco lepšího. Když došlo k užší
volbě mezi evangelíkem Dvořákem a Němcem
Matznerem, vyslovil náš dopisovatel z Jaro
měřskaupodivení, jak voličstvo hnáti 8e mohlo
na poubý povel na stranu može neznámého,
o okres nikterak zasloužilého. Ka konci do
dáno: „Takové vnucování si katoličtí voličové
zajisté podrubé líbiti nedají Případnýsnad
nepříznivý výsledek užší volby ať si pak přičte
strana agrární ge zdejšími uáčelníky v čele
sama.“ (Jednalo se totiž o to, že by mnohý
Němec-katolík přece jeu spíše dal hlas českému
katolíkovi než českému evangelíkovi). Na —
ale omyl světem vládne; došla nás ze Sán in
formace od katolíků, že pan Dvořák„ač
evaugelík, jest velice snášelivý, skromný a že
jest hlavní oporou místního družstevního a
občanského života“. My tedy, nenakazivše se
morálkou Času ani v nejmenším, aveřejnili
jsme opravu omylu našeho dopisovatele v nej
bližším čísle. Ale co učinil „pravdomluvný“
Čas? Napsal už po umaší opravě doslovně:
„Když šlo o užší volbu mezi Dvořákem a
Némcem Matznerem, radila Obnova šlápnoati
protestantství na krk a volit raději Němce
než Čecha-ovangelíka.“ Čas tedy předně na
prosto zamlčel ochotnou opravu našeho listu
a zadrahórafinovaně lbal, že jsme radili
u příležitostioné volbyšlápnouti prote
stantství na krk a že jsmeradili volit
raději Němcenež Čecba-evangelíka.
Teď prosíme, aby Čas nám dokázal, že jsme
takovou radu dávali. Že by „omyl“ i největší
dobrovolně odvolal, to nijak nedoufáme.
Spíš by se člověk dorozuměl před samým
soudem s cikánem než s „humanitářským“——————"———————

»Nebude lepší, dyž si dáte, Mezniku, už radší
nalejt plechouku "« pokoušel Vonásek; +až vám
příjde kamarád nazpátek, dá si přeci eště jednu
ne cestu — a to byste si musel dávat z kama
rádství nalejvat pulitr zas.«

Vidíte, Lichumburáku, máte praudu; to by
bylo, abych eště litr k vůli kamarádoj nevypil|
A peníze mám na to taky.« — A tak si dal
nalejt plechouku. Mazlil se s ní asi půl hodiny,
dyž tu Karel se vracel do šalandy.

Pepik byl skoro překvapenej, že de Karel
tak brzo; povidá: »To seš hodnej, že si's na
mě zas tak brzy zpoměl. Už sem přemejšlel,
esli's tam nevostal na tanec.«

»Málem, málem«; už se mné tam tolik lí
bilo, že sem na tebe zapomínal. Ale něco mě
zpamatovalo. »Já tí nemůžu na palecu levý ruky.«

»Copak se ti to teda stalo <
»[nu, pošramotil jsem si palec; bólí mě, že

na něj nechci ani šláhnout. — Počkej, všecko,
ti povím — ale musím se napřed trochu napit.«
A v tom sekouk' Borovej na plechouku Pepikovu.
»Ale, ale — ty už z plechouky? To si dám taky
z přátelství celej litr.«

»Duše říšná, dyť sem si dal ten litr jen
k vůli čekáni na tebe; a už mám polovičku ple
cbouky v sobě.«< A mrk' si dlouhejma řasama,
jako by chtěl na dycky voči zamknout.

»[ nenapomínej; sám si dá celej litr a mně
to nepřeje. — Dyť už beztobo potom hned pu
deme.« — Vosáblo se ušklíb' zas, přešoup" fajku
do druhýho koutka o povidá: »Přejte mu (o,
Mezniku, přejte. A vy, Borovej, teda povidejte,
jak ste se stal mrzákem, třebaže máte palec celej.«

(Dokonč.)

Časem, který bledá v theorii vyšší morálku
než jest katolická, Zatím dost. Myslíme, že i
tato nová sbírka příkladů o poctivosti reali
stického tisku otevře nestrapným lidem zrak.
A takový tisk odvažuje se nestoudně tvrditi,
že „je vyloučeno“, že „je nemožné“, aby realista
svých omylů neopravoval. Podle toho 8e dály
a dějí veliké zázraky. Nemožnost totiž stává
se — přečastou skutečností.

Politický přehled.
Nejnověji rozechvění byli zase Němci, že

vláda na prospěch Slovanů ve Slezsku chystá
jazykové nařízení. A už si také zahrozili, sta
ne-li se tak, že způsobí velké demonstrace. A
vláda přispěchala s ojištěním, že se o podob
ného cos nejedná. Příčinou tohoto rozbouření
jest podání advokátů slezských, kteří žádali
ministerstvo, aby podání učiněná v jazyku
českém nebo polském byla také v tomto ja
zyku vyřizována a líčení na požádání stran též
v.tomtojazykaprovedeno.—Slovanůmnesmí
se státi po právu, Němci by se darmo rozčilili,
třeba nemají ke stoskům nejmenší příčiny.
Císař dlí právě na horských manévrech v již
ním Tyrolsku, kdež se mu všade dostalo ne
líčeného uvítání. — Poslanec dr. Stránský
složii úřad prvního místopředsedy klabu po
slanců avobodomyslných na říšské radě.

V Uhrách vše při starém. Úím se blíží
zahájení říšského sněmu 15. září, tím větší
napjetí na všech stranách. Bar, Fejerváry nechce
ustoapiti. Vláda místo maďarského veleníchystá
pro Uhry sociální a hospodářské reformy, pro
blašujíc zároveň, že důrazně vystoupí proti
samosprávným úřadům, které spěčají se vybí
rati daně a pomábati při odvodu nováčků.
Kdyby oposice přece nepovolila, odhodlána jest
vláda rozpustiti sněm třeba dvakrát a vypsati
nové volby. Chystá se vše k tuhému boji.
Také Slováci jsou nyní čilejší. Na nedělním
sjezdu v Prešpurku vystoupila slovenská ná
rodní strana pro všeobecné, tajné hlasovací
právo, vůbec na obranu svých práv národních.

Mezi Anglií a Německem jest jakési na
pjetí. Král Edaard cestou k císaři Františku
Josefovi do Išlu se v Německa ani nezastavil
a nyní právě brázdí avglické loďstvo v Baltickém
moři, aby si zademonstrovalo proti Německu.

V Ruska připravojí se zatím na svolání
říšské dumy. Jinak počínají se zase Šířiti
zprávy o velkých nepokojích v ruském Polsku,
na Litvě a zvlášť na Kavkaze, které je prý
všecko v revolučním reji. S tím prý souvisí
nová rozsáhlá mobilisace.

Mír mezi Raskem a Japonskem konečně
uzavřen, mír pro Rusy nad očekávání příznivý.
Zvítězili-li Japonci ve válce, astoupili před
Rusy zjednaným mírem. Rusové nebudou pla
titi ani kopějky válečné náhrady ; z ostrova Sa
chalínu odstoupena Japonskn jižní polopustá
polovina, jinak ani píď ruské půdy. Nevydají
také svých válečných lodí v přístavech neu
trálních, neobmezí svou válečnou moc námořní
v Tichém moři, nevzdají se svého rybolova aj.
Ztratili přístavy Port Arthur a Dálný, Mand
žursko vráceno Číně a práva tu uabytá při
padnou Japoncům a nad Koreoa uznán japonský
protektorát, ovšem ztráty na lidstvu, loďstvu
atd. a vyhozené miliardy jsou na obou stra
nách. Došlo prý také k rusko-japonské ob
chodní smlouvě a ku zvláštnímu ujednání 0
provozování východočínské dráhy, jejíž správa
převezmou Japonci.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Ustanoveníjsou: p.

Jos. Smíšek, administrátor, za faráře v Ú.Petro
vicích; p. Jan Snížek, kaplan v Solnici, za faráře
do Valteřic; p. Fr. Kuhn, kaplan v Kopidlně, za
administr. do Slatin; p. Ed. Kudroka, kooperátor
v Mladočově, za kaplana do Kopidlna; p. Viktor
Vlach, kaplan v Lužci, za koop. do Oubyslavic;
p. Joa. Tuček, kaplan v Sadské, za koop. do
Rychmburku; p. Jan Beneš, koop. ve Slatinách,
za kapl. do Červ. Janovic. Neomysté: p. Ant.
Audrlický za kaplana do Sadské, p. Rob. Vala za
kaplana do Čermné, p. Jaroslav Těšitel za koop.
do Zruče, p. Radolf Laňka za koop. do Pohledu,
p. Jos. Dvořák za kapl. do vamberka, p. Adolf
Odvárka za kapl. do Karli, p. Jos. Andacht za
kapl. do Lužce, p. Otokar Hůla za kapl. do Holie,
p. Jos. Papáček za kapl. do Hostinného. V Pánu
zesnuli: p. Vil. Sladomel (V. Vuln.), farář ve Sla
tinách, + 28. července (naroz. 1858, vysv. 1884);
p. Ed. Dobruský, děkan ve Smrdově, + 23. srpna
(nar. 1838, vysv. 1861); p. Jos. Plocek (V. Vuln.),
farář v Trhové Kamenici, + 30. srpna (naroz. 1846,
vysv. 1873). Uprázdněná místa: Slatiny, fara
patron. brab. Ervína Schlika, od 2. erpna; Smrdov,
fara patron. Tberes. Ústavu šlechtičen na Hradě
Pražském, od 31. srpna; Trhová Kamenice, fara
patron. kníž. Frant. Jos. Auersperga, od 31. srpna b. r.



Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 24. srpna 1906 usneseno: Schválen
byl návrh technické kanceláře na zřízení litinového
sábradlí, téhož typu jako na nábřeží labském, v délce
300 metrů na levém břehu Orlice v mezích rospošta
ne rok 1905, pak totéš zábradlí na pravém břehu
Orlice u nového Bozromea. — Vzato bylo na vědomí
osnámení ředitelství soverozápadní dráhy ve Vídni, že
povoluje obci sleva s dovozu dlažebního kamene do
Hradce Králové. — P, V. Rejchlovi, mistra sednickéma
zde, uděleno bylo povolení kustavbě rodinného domu
na parcele číslo 5. v bloku III — Sohválenbyl ná
vrh technické kanceláře na prozatímní kanalisaci
v ulici Lyssnerově před domy pp. Aot. Petra a Fr.
Kryštofa — Sohráleny by tři případy konfiskace
(tří uhroritých vepřů a jednoho nedospělého telete
v městských ústředních jatkách.) — Vzata byla na
vědomí zpráva revisního odboru, že jmění obroční
kostelů zdejšího pstronátu vede se odděleně od jmění
sádašního. — Vzato bylo na vědomí sdělení c. k.okr.
hejtmanství, že c. k. místodržitelství schválilo udělení
nadace Protivovské stadajícíma V. Schejbalovi, — C.
k. okresnímu hejtmanstrí se sdělí, že není námitek
proti uspořádání táboru lidu, který se má odbývati
na Malém náměstí dne 10 září 1906. — Žádost c. k.
okr. bejtmanství o podání správy stran žádosti paní
Emilie Houdkové za svolení k umístění soukromé
školy střihačeské v domě čp. 78. postoupí se technické
kanceláří ku eblédnutí a podání zprávy. — P. Leo
Taussikovi, obchodníku zde, uděleno bylo povolení
k zavedení plynu do krámu jeho v čp. 27. zde. —
Obvyklé vyhlašování bubnem bylo vůbec srušeno a
vyhlášky příště díti se budou plakáty. — Zamítnut
byl návrh na změnu fasady na novostavbě p. Antonína
Petrofa na místě starých domů čp. 60. a 61. a usne
seno setrvati při tom, aby průčelí provedeno bylo dle
návrbů stavebnímu úřadu původně pfedložených a
právoplatně schválených. — Povoleno bylo zavedení
užitkové vody v Pospíšilově třídě za pirámem v mezích
rozpočtu na rok 1905. — Poukázány byly k výplatě
různé účty za dodané léky pro chudé v měsíci čer
venci.

Osobní. Řiditel měšťanskéškoly dívčí vHradci
Král. p. J. Kulíř dán byl na vlastní žádost povíce
než 4)leté službě učitelské na trvalý odpočinek. Jeho
nástupcem v úřadě řiditelském jmenován zatímně p.
B. Ryba, učitel na téže škole. Na uprázdněné místo
učitelské na tomtéž ústavě dosazena el. Marie Vani
cká, dosud učitelka obecné školy v Koklenách.

Zápis do škel v Hradci Králové.
Na c. k. gymnasiu konati se bude zápis žáků do
I třídy vstapajících dne 16. a 18. září t. r. od 8—9
hodin; do II —VIIT třídy zapisování budou žáci sdej
šíbo ústava dne 18. září od 8—11 hodin, žáci z jiných
ústavů na ústav zdejší vstupující dne 16 a 18 září
od 9—10 hodin dopol. Zkoušky přijímací do třídy I.
budou se konati dne 16. a 16. září v 9 hodin ráno,
do tříd vyšších dne 16. září o 5, hod.; skoušky o
pravné budou dne 18. září v 8 hodin. — Do mě
šťaneké školy chlapecké konatise budove
čtvrtek dne 14. září pro žáky, kteří bydlí v Hradci
Králové, a v pátek dne 15. září pro žáky cizí a tood
9 do 12 hodin dopol. a od 2 do 4 hod. odpol. —
V sobotu dne 16. září v 9 hod. dopol. začínají se ko
nati přijímací zkoušky šáků těch, kterým to bude při
zápise uloženo. — K zápisu dostaví se žáci s rodiči
nebo jejich zástupci a vykáží se školními zprávami
nebo vysvědčeními a vysvědčeními očkovacími. — Ve
středu dne 13. září o 9. hod. dopol. konají privatisté,
kterým to bylo povoleno, zkoušku- z III. třídy. Před
zkouškou se zaplatí taxa 12 K a předloží se hodao
věrný průkaz o stáří. Nový rok školní započne v pon
dělí dne 38. září o 8. hodině službami božími. —
Na měšť. škole dívčí jest dne 14. a 15. září
t. r. od 9 do 12 hodin dopol. a od 2 do 4hod. odp.
Do první třídy zapsány budou žákyně, jež s dosta
tečným prospěchem navštěvovaly 5. ročník některé
školy obecné. Do druhé a třetí třídy přijmou ne
z měšťanských škol žákyně, jet s dostatečným pro
spěchem odbyly předcházející třídu. Zákyně ge škol
obecných mohou býti přijaty do drahé třídy, pro
káží li přijímací zkouškou, že úplně znají veškeré
učivo prvního ročníka měšťanské školy. Bližší vy
avětlení obsahuje návěští v budově školní. Veškeré
dotazy v této věci zodpoví ředitelství.

Zatmění slumee pozorovánobyloveotředa
80. t. m. v Hradci Králové, třeba če povětšině byla
obloha toho dne mraky zahalena. Kolem drahé hod.
odpolední, když chvílemi slunce mračny prozářilo, bylo
možno sklem na jedné straně očazeným zcela jasně
viděti částečné zatmění; alnnce bylo tu zatemačno
měsícem ve své třetině k jihozápadní straně. K za
tmění družil se kritický den Falbův, jehož nevlídnost
projevila se ve větru, který se zvlášť kolem poledne
rozdouval, a v chladnu.

Stesk obecemstva. V některých ulicích
starého města bývá ve dne sice ticho, sa to věsk
v noci so ošivují překypujícím veselím, hřmotem a

křikem, jež proudí zrůzných hospůdek. Také v uliciTomkově bývá až i po půlnoci nadobyčejně veselo, že
si okolní pokojní občané na podivný pořádek často
stěžují. A po nápravě nikde ani slechu.

Vyučování jazykům. Vnučkaznámého
českého učence Jana z Parkyně,slečna Julie z Par
kyaě, zahájí dnem 16. září jako zkoušená učitelka
vyučování jazyku německému, francouzskému a rus
kému v domě pana profossora Brtuického na Nábřeží,

Z minulosti Hradce Králové. Češtíne
v,Protokoleexhib. ve věcechjudiciala“ zr.1813. — Den
16, Jaonarii 1813. „Magistratnalní radosnešení ..
Den 30. Máre. „Sprawa wikonaneho Pecžetienj w Pr
šibiehu Smrt) Jena Klapky Sauseda z Pršedmiestj
praáskoho oam Tastim.“ — Den 7. April: „Bogus
chowsky“ Karel Míeštienin zdegšj o wiplaczeni geg
s tiech, sa Odprodenu byti magiczich František a
Anna Ottmarowskich Gruntů strženich Peniez geho u
nich magicsiho Kapitalu pr 900 fr. B. Z. neb 432 sl.
411/, kr. w. w. y 8 zaseselimy a powinnowanýmy In
teressy, gak wnitrž uwedeno s 1 Rabr.“ — Den 10.
Jaly. „Podhageky“ Jan odesila naspatek ten gemu
doracženy“ Boscheid,stran Ewie Schnarfeil pto 100

8 powoleny 3by Grad -Realny Exocucze.“ — -Den

Ssten August. „Protocoli w dalešitostjdam Woclewa Borožicšky proti Janowy Hawrda stranod prw
njegšibo na poslednieglim postibogicsich 100 A. W.
W. — Den 17. Octobris „Inventarž na Posůstalost
po bez Kšaftu zomřele Barborže Žiakowy roseno Fran
tiško Fibigrowy.“ — Den 20. Octobrie. „Štolba Jozef

Ssused a mistr Klempiršsky zdeguj Pržedetarony,s pršipogenau Žiadost), w důležitosty od P. Josefa
Renner gema dane Wegpowiedj k wiprazdnienj tebož
w domie R-nnerowskem magatu magicziho kramku.“
—Laštění takových zajímavostí jnet interessantnější
neš čtení „záhadnýchnápisů“. V. P.

Nepřístojmost. Kdyžskončenadováškahlíny
na Z-ákovo náměstí a do Jiříkovy třídy, zůstaly vo
síčky s kolejnicemi pro radost naší mládeže delší čas
na místě k volnému používání. A roztomilé dítky oší
valy vítané příležitosti k nenaconé zábavě, v nís jim
nikdo nepřekážel. Až by si při neobvyklé jízdě a ji
ných uměleckých konecích rozbily nosfky, byly by
ovšem uá méně roztomilé. Nyní zbývá „na place“ ještě
jeden rozík — kolečka jeho odpočívají vedle. A mládoš
80 vesele již dlouho na něm „boapá.“ Aš by si při
nebezpečném klopení přiskříplo některé děckoprstíky,
byla by s komedie — tragsdie. Proto není od místa
rada, aby se pracovní náčiní po dokoneném díle ulo
žilo na příslušném mís'ě,

S poselstvím Jara si přecejenhodněbrzy
přispíšily dva staré kaštany: jeden naproti domu p.
stavitele Schmidta, drabý nad prodejním krámkem u
borromejeké zahrady. J.ž setřásiy staré listy a vasa
dily evěží nové — i « květy. Snad se jim stářím
„v hlavě pleto.“

Oslava třicetiletého trvání spolku
vojenských vysloušllců v Hradci Král.
konána dne 20. srpna za Četné účasti sborů okolních,
Účastníci byli ráno přítomní měj av. a kázání u Panny
Marie; odpoledne byl zdařilý koncort na Střelnici,
který skončen večerním věnečkem. — Před třiceti
lety daroval sám císař a král zdejšímu epolka krásný
prapor, jejž vysvětil + nip. biskup Jan Hais. Vzne
Šenou kmotrou prapora byla sama arcikněžna Marte
Valerie; darovala tehdy na prapor krásnou stuhu.—
Starosta spolku, G8letý p. Josef Horák, dosud žijící
člen památné „mrtvé batterie“, £ níž v bitvé u
Hradce Králové jen několik a životem vyvázlo, mohl
býti s průběhem slavnosti potěšen,

De Liběam. Plno hovora, še správu o
„vzdělávacím“ večírku p'al pan řídící. Mýlíte se, ač
koli by ta zpráva pana řídícímu nebyla k necti. Ona
ucela pravdivou správa psal jiný,

Komcert ma Wlozském Předměstí,
pořádaný temější katolickou jednotou v neděli dne
37. srpna, vydařil se k plué spokojenosti. Počasí při

produkcích na zahradě bylo příznivě, hudba kapely
p. Pilnáčka z Plačic odměňována častým potleskem.
Několik solových výstupů pánůz Ponchova i z Hradce
Král. srdečně obecenstvo rozsemálo. Zábava trvala
pozdě do večera. Jakkoli finaočaí úspěch byl jen
prostřední, přece si jednota může gratulovati, še za
bradní koncert — pořádaný v dosti pokročilé roční
době — neminal 89 jinak s pěkoým úspěchem.

Slevy na daních. Na rok 1905poskytuje
se sleva na státní dani pozemkové v částce patnácti
procent a na domovní dani třídní a Činžovní v částce
dvanácti a půl procenta. Sleva tato počítá se pouze
z daně státní a nikoli též z přirážek samosprávných
korporací. Po skončení iadividaelního rozdělení slov
na jednotlivé poplatníky bade sleva nu r. 1905 vypa
dající do průkazů berních (do berní knížky, ukláda
cích listů, platebních rozkazů) stranám dodatečné vy
značena, Doba, kdy se počne a vyznačením slev stra
nám do průkazů berních, bude zvláště všeobecně vy
hlášena.

věcení školní budovy v Malčovi
efelh. Čtrnácté hejtmanství Hradecké z r. 1603.,
nynější obec Malšovice nezůstává na poli koltarním
se svou mateři Hradeckoo. Ač jsou Malšovice obcí
nemajetnou, postaraly se přece o Školní budovu, jež
nemalou jest okrasou obce. Asi málokterá škola na
venkově našem se jí vyrovná. Kéž z krásné této bu
dovy i na duchu spanilý dorost vychází. Stavba byla
provedena panem Fr. Černým dle plánů p. architekta
Němce a návrhů inž. p. Fišera, nákladem téměř
70.000 K. V barokovém tomto paláci umístěna bude
oyní škola trojtřídní, jeden sál reservován jest pro
třídu čtvrtou, jež v brzku ge otevře. Místnosti jsou
velmi vzdušné, lavice pohodlné (vždy pro dva láky
jedna), celé zařízení moderní. Nábytek pracoval do
vodný místní živnostník pan Fr. Prokůpek. Místní
Školní rada se svým předsedou p. Ú. Korbelem v čele
může býti pyšna na své dílo. Akt círk. posvěcení vy
koná v ueděli, dne 3. září o půl 3. hod. odpolední
vldp. děkan Královéhradecký Mat. Macil sa asoistence
pp. kaplanů. Po svěcení bude v zabradní restauraci
p. Matějky ve prospěch chudé školní mládeže kou
cert, jejž pořádá čtenář. ochotnická jednota v Mal
Šovicích. Začátek v 7 bod. večer. Vstapné libovolné.
Po vyčerpání programu taneční vínek.

Z Bohármy a Nechanie. (Svěceníhřbi
tovního kříže.) Na zdejším hřbitově opraven a obno
ven byl nákladem zádaše krásný, veliký, železný kříš,
podobný kříši na Chlumu u Hradce Králové. Dae 27.
m. m. byl pak kříž ten o 3. hod. odpol. slavnostním
spůsobem posvěcen.Akt svěcení 2 převsácné ochoty
vykonal a kázání při tom měl vdp. Dr. Frant. Šalc,

rofessor bohosloví a konaistorní rada © Hradce Krá
ové. Ježto náhodou po předcházející v předešlé noci

ohromné bouři bylo počasípřekrásné, shromáždilo se
k nebývalé sdo dosud takové elavnosti obromné množ
ství věřících z celého okolí, s Trnavy, Babic, Kunčic,
Nechanic atd. Vdp. professor, než akt svěcení předse
vzal, vyložil shromášděnému zástupu v dobře promy
šlené řeči význam kříže Spasitelova na svatém poli a
povsbodil je, aby na mrtvé pamatovali a dle učení

Krista Ukřišovaného diví bylí, chtějí-li se dočkatí
slavného vzkříšení, Kdyš pak slovatný řečníkobrátil se
k přečetným dratičkám, aby na tento okamžikpama
tovaly a družičkami Kristovými skutečně až do smrti
zůstaly, nezůstalo v sástapě oka suchého. — Uvážíme-li,
že vdp. prufsss0r před tím kázal dopoledne v chrámu
Péně celou hodina a že měl po kázaní ještě velké
posvícenské elušby Boží, nemůžeme, neš naplnění býti
obdivem a úctou nad jeho vzácnou a neopavující obě
tavostí a ochotností, sjakou nejen zde, nýbrž na čet
ných místech naší diecése k ušlechtění ak umravnění
katolického lid: pracuje. Jeho feč ke cti av. Barto
loměje v našem chrámu Páně o životní reformě všeho
lidu, zvláště křesťanského, mohutný očinila dojem na
posluobače, tím větší, še zde za celá léta dřívější ci
zího řečníka vůbec a tak dovedného zvláště noslyšeli.
Běh budit mu odplatitelem s těšíme 64, že při nej
bliáší příležitostí vdp. profesevr v nepatrnou osadu
naší zase savítá.

Úmerti. Ve Smrdově na Čáslavska zomřel 25.
srpna místní vdp. farář Eduard Dobruský, o obní dě
kan. Narodil se 18. března 1888 v Heř, Městci, na
kněze vysvěcsn v Hradci Králové 25. července 1861.
Pohřeb konal se 26. srpna. Zaoloušilý sluha Boží pad)
při konání svých povinností, kdyš sloužil mši ov., r+Dén
jsa mrtvicí. R. i p. — V klášteře Milosrdných bratří
v Letovicích na Mor. zemřel po !7denním tam pobyta
vdp. P. Lukáš Vrkoč, kněz řádu Milosrdných bratří
a dlouholetý katecheta na měšť škole v Kuksu. Na
rodil ve v Soběslavi 11. května 1845, do řádu přijat
r. 1881 a na kněze vysvěcen téhož roka. R i. p. —
V Trhové Kamenici zemřel dne 80. srpna tamní farář
vdp. Jos. Plocek. Narodil se 9. dabna 1846 v Chlenech,
na kněze vysvěcen 2(). Července 1878. R. i. p.

Ve prospěch dostavění děkamského
chrámu v Pardabicích, jenžvtak suboženém
stavu s0 nalózí, že nedávná komise v něm odbýraná
prohlásila, še bade natno jej buď bezodkladné opra
viti neb nzavříti, uvolil se uspořádati mistr Leo Ze
lenka-Lerando, virtuos na harfa, koncert. Šlechetný
čin umělce hodný jest následování zajisté « spolek
doufá, že koncert proslolého mistra hry harfové, jenš
na podsim se loučí a městy českými, v nichž skoro
výhradně 2 sezóny koncertoval, koranován bude vý
sledkem atkvělým. Koncert bude odbýván dne 27. září
a spolaúčinkovati bade při uěm koloratarní pěvkyně
sl. Uecili- Smídová, býv. člen Nár. divadla a první
opery v Stuttgartu, náš český slavík, jak ji kritika
nezvale.

Zápis na ob. jab. reálce v Náchodě
konati se bude po prázdninách: 1. Zápis do I. třídy
dne 16. a 17. září od 8 hod. 2. Do Il. aš VIL. třídy
koná se zápis nových žáků z jiných atředních škol
dne 14. září od 8 bod. 8. Zápis žáků ze škol mě
úťanských do II, III. a IV. tř. konati se bude dne
15. září v 8 hod. 4. Žáci ústava přiblásí se k zápieu
17. září o 9. hod. dopol. s posledním vysvědčením.
6. Zkoušky opravné a dodatečné konají se 16. září
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Pamětní sploměstské rady Hořické.
Městská rada v Hořicích zaslala správě c. k. mini
sterstva železnic a správě c. k. priv. obchodních drah
ve Vídni pamětní spis, jejž podepsalo na 70 obcí a
masea intoressontův, etěžnjíc si na dosavadní bídné
poměry na trati c. k. priv.obchodních drah z Ostro
měře do Hradce a ze Sadové do Smiřic. Od postavení
trati uplyoalo jiá 24 let, ale dosad vše při starém,
Zařízení vozů není snad podobného na světě a pak ta
hlemýždí jízda vlaků, jichž by mělo býti za don vy
střídáno více a užito lepšího spojení. K tomu jísdní:
řád se nezachovává s personál jest nepatrného počtu

adt přetížený. Dopravní poměryohledně dovozunákladů přímo ubíjeji obchod a průmysl v krajině,
která slyne zemědělstvím, průmyslem a obchodem. Je
nom rychlé, energické a spravedlivé zakročení zjednati
může náprava těchto smutných poměrů,

Slavnost odkaloní pamětní desky
MUDr. Eagena Lovita, prvního primáře a operatéra
okresní nemocnice v Hořicích, koná se dno 7. září
1908 o 11. hodině dopol. v okres. nemocnici.

Táber lide selského. Sdruženíkatolických
českých semědělců pro království České koná tábor
lidu selského v neděli dne 10. září 1906 o */,3. hod.
odpol. na hradě Košutoberku a Laže. Program: 1. Po
stavení a cíle našeho rolnivtva“, promlaví p. Ant.
Barcal, rolník a vinař z Tahaně. x. „Proč se katoličtí
semědělci edražují“, promlaví p. V. Myslivec, redaktor
s Praby.

Nová budova chlap. měšť. školy
v Labské Týmici vysvěcenabude dne 8. sáří
o pouti místní. Slavnost ta sapočne olašbami Božími
o 10. hod. dopol.

Z Humpolce. (Dodatek.) Nemilým nedopa
třením opomenul zpravodaj uvést: nejobsáhlejšía nej
důkladnější přednášku, kterou v úterý dne 8. srpna
odpoledne prostovil p. Jan Ev. Zelinka, řiditel kůru a
Paany Marie Sněžné v Praze. Škoda, že jeme ji jen
s části slyšeli; nebo asi 100 stránek čítající rozprava:
„0 kulturním a zašlechtujícím výsnamu hudby a spěva
vůbec|chrémové, vokální a instrumentální zvlášť“ byla
by samojediná málem vyplnila celé odpoledne. Proto ji
taká p. řiditel sám skrátil; ale i z toho, co jeme sly
šeli, bylo patrno, še o vděčném tom předmětě praco
val p. řiditel s nemalou zálibou a nevšedním ros
hledem. I byl tadíž hlačný potlesk na konci před
nášky v plné míře sasloužen.

Z Javermlee. Letošníhorokubyla postavena
kolem kaple v blíském útulném lesním zátiší velmi
pěkná vyřezaná křížová cesta nákladem ae 780 K
(z milodarů). Tato křížová cesta byla dne 20. srpna
t. r. od vldp. Ant. Kašky, děkana kosteleckého, sa
aesistence vadp. bisk. vikáře Vinc. Kleprlíka, dpp.
Jos. Pohla, faráře v Liberku, Jovefa Světelského, ka
techety v Třebechovicích a místního faráře posvěcena.
Na slernost tuto přišlo procesí s Rychnova a z Li
berka. Před posvěcením měl v chrámu Páně slavnostní
kázaní vlidp. děkan Ant. Kaška; ve překrásné a mocně
působící řeči, velmi vbodně připojivjednotlivá sasta
vení křížové cesty narůsné stevy, poukásal na po



vinnosti těchto stavů a napomenul, čeho jest jim so
vystříbati. Ač kázaní přes hodinu trvalo a kostel pře

Pon byl sbožnými posluchoči, přece všichni s nepatou posorností nasloucheli překrásným slovům slo
vutáého kazatele. Po kázení ubírsl se velkolepý,
mnoho set mažů i žen čítající průvod se zvako badby
a spěvu „Tisíckrét posdravojem Tebe“ ke křížové
cestě do fesa. Dle sovědectví osadníků nebylo ještě
nikdy v Javornici tak velkého účastenství. Po vyko
naném posvěcení a po návreta do chrámu Páně byla
slavnost s Te Deum zakončena. Véem, kteří jakým
koliv dárkem pamatovali na postavení této krásné

P lenan cestya svýmúčastenstvímpřispělie větší oslavě pnověcení této, budiž vzdán tímto or
dečný dík a Zeplat Bůbl

Velký , V obci Tisu na. Čáslavsku
rossuřil se v pondělí děsný požár, který přes úsilovnou
pomoc — ajelot se £ okolí 23 hasičských sborů —
soičil tři čevrtiny obce, čítající přes 500 obyv. Škoda
jest veliká. Velká část pohořelých není pojištěna, čímá
se bída veliká zabostila v obydlích beztoho jinak
chadších vesničanů.

Z Dašle. Ve čtvrtek dne 25. t. m loučil se
e uámi p. chormistr Bobomil Košpar ubíraje se na
své nové působiště do Dobrovic u Mledé Boleslavě.
Úchotnický spolek divadelní, jehož režiserem a účin
kující výtečnou silou byl po celých 11—12 roků svého
pobytu « Dašicích, aspořádel na rozloučenou večírek,
který byl četné navštívený i animovaný. I se soused
ních měst přispěchali důvěrní přátelé odcházejícího
p. Kašpara, zvláště uvádíme zde p. kapelníka s chor
mistra Holuba z Holic, jehušto sl. dcerněka, poslu
chačka pražské konservatoře, 6 technickou zročností
přednesla několik kousků na klavír, takže sklidila
bouři potlesku. Popohnutlivé řeči p. MUDra. Liebicha,
obvodního lékaře, ve které loučil 8e « udcházejícím a
děkoval mu jménem místních spolků za horlivou účast
ve všech zábavách epolečenských atd., věnován ostatní
čas výhradně hudbě a zpěvu. Ačkoliv nebylo steno
veného programu, přece zpívány a hrány kusy pěkné
s klassické, takže večírek onen byl pravým požitkem
a žádnému ani o půlnoci nechtělo se ještě do tmavé
a deštivé noci, zkrátka, dle doznání mnohých účast
níků, dlouho nebylo v Dašicích tak zdařilého a tak
četně dámami a pány navětíveného večírku, jako to
hoto. Vzpomínka na tato domácí, ale opřímnou oslavu
nechť doprovází p. chormistra na budoucí jeho půso
biště a jest ma upomínkou, še těšil se v Dašicích
přízní a lásce všeobecné. Vedle málo šťastných dnů
zažil zde více chvil trpkých a bolných, takže jen dů
věra v Boba, jsk sám často říkával, a pak dle mého
domnění spěv a bndba, jež dal nám Bůh zajisté, aby
cbom jimi povznášení byli, nedaly kleenoati ducha
jeho. Nnže ta důvěra a víra v Boba a láska k umění
bodebnímu, — jež Jle doznání ji 14letého Nietzscheho
obsshaje v sobě všecky dobré vlastnosti: může
povanášeti, může laškovati, může nás rozvesoliti, ano
může mírnými, amatnými tony též zlomiti i mysl
pejsnrovější .. obveseliti a zapaditi chmurné myšlenky,
— něždoprovází Vás, milý příteli náš, i do nového pů
vobiště vašeho. Buďte tem spokojenější, hodně vesel
a nesapomeňte na své staró známé a přátele! S Bohem]

Dary. Na vnitřní úpravu kostela sv. Mikuláše
« Jaroměři věnovali vdpp.: Jos. Ladvík, děkan v Čes.
Skalici 52 K, J. Letošník, děkan v Poličce 20 K a
Jos. Matouš, faodatista v Kokeu 2 K.

Z Čáslavě. Přičiněním energického muže,
stojícího v čele správy našeho královského městě,
atvořil se zde spolek k opravě chrámu Páně. Jen vě
dení kůru jest dosud v krisi; bývalý definitivní regent
chori spí již několik let věčný sen a místo avsud
neobsazeno definitivně osvědčenou silou. Bude náprava?
— Jest chvalitebno, že nynější zastupitelství našeho
města hodlá zřídit po příkladě jiných pokročilých
měst technickou kancelář. Zase by se oplatnil odborně
vzdělaný muž, který by nebyl příčinou zvětšení vý
dajů městských, poněvadů se může za technickéko
mise vybírati poplatek- — Ještě zmínku o stavbě ka

sáren; stavbarychlopon jsoucsvěřenaodborníka chvalně snamému. Čekáse zde rozmnožení vojska
a někteří říkají, že se tak naše město „poněměl“ Ob
čané, to záleží výhradně na vás, sby Čáslav zůstala
městem opravdu vlasteneckým. Mluvte jen s každým
důstojníkem po česka, neodstrkujte řeč vlastní nikdy
a — Čáslav bude tak Česká jako dříve. Neponěmčili
město vojáci dosavadní — nemusí se to státi tedy
ani nyní. Kdyby zde vojska nebylo, nevíme, co b
říkali páni domací prázdným bytům; a kdo by pa
platil sa majitele domů obecní přirážky? Tedy ani
při dobrém úmyslu není potřebí zbytečně přestřelovati.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostatilec vknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
oŽitnéulicía vprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

Rozmanitosti.
U měmí. Za příčinou svátku Narození

Panny Marienásledající číslo „Obnovy“ vyjde jiš ve
čtvrtek; prosíme tedy o včasné zaslání zpráv.

Vevzpomínkách na dr. F. L. Riegra,
ješ ve Vlčkově Osvětě líčí zeť jeho V. Červinka, pro
jevuje se vfelo zbožné a mužně srdce Riegrovo. —
Jednou, když se Rieger vracel z jakéhosi pobťbo, byl
jaksi semyšlen. S výrazem jisté tklivé něžnosti v ně
kterých chvílích jemu vlastní rosblíšel se po krajině
a selenející so přírodě. Pojednou obrátil se k svému
průvodci ka: „Ta naše církev má přecepřekrásné
modlitby. Můše se pronósti krásnější verš, než pro
nesl knés nad oterfeným hrobem a nebožtíkem :
„Kdyby nebylo milosrdenství Tvé nad námi, kdo ob
stál by před tváří Tvou, o Hospodine 7“ Nemyslíte?“
— Rieger všdy zapomínal a odpouštěl křivdy i úti
sky. Odpůrco svého nebo člověka vůbec nikdy nepři
pomínal si » osobní výčitkou nebo zlostí. Přišla-li řeč

i na událost, které se baď dotkla Riegrovy osoby
nebo věcí českých, pronesl msnojvýš o tom, kdo byl
tobo příčinou: „Ten člověk nám aškodil“, neb „onen
tehdáž chybil“. — Každý, jskýkoli » číkoli úspěch
Riegra těšil. Tradnosti, vspomínkám smutným se
nikdyneoddáva! říkávaje: „Co nemobu směniti, natno
odlošiti z raky i z mysli;“ nebo „Dokud jiskra Da
děje, neztrácejme mysli a přilošme raky. Alo jak něco
ztraceno neodvratně, můžeme si brát £ tobo poučení,
ale na ztrátu lépe nemyslet“; nebo „Zároutek pro
věci nezměnitelné jest přítěš, kterou zbytečně duši
vnucujea e.“ — Zlatá dudel

Židé proti Slovamstva. Židéjsou hlav
ními podporovateli boatí revolučního v Busku; pra
cnjít v tom směru tejněi veřejně. Nejnověji dokázáno,
še všecky nitky revolučního hnutí v sápsdním Raska
má v rukou tajný didoveký spolek „Bund“, jenž na
všech stranách pořádal v červenci několik bouřlivých
demonstrací, aby děluictvo rozeštval. Zmatky jsou di
dům velmi vhodnou půdou pro jejich siskachtivé
meachle, zvlášť když se jedná o Slovany. — Neblabé
poměry nhereké mají také židé z většího dílu na svě
domí. V Msďarii žid všemucným pínem; jde jim 0 to,
aby říše rakousko-uherská byla ruztržena a část její
aby zabrali Prašáci. Toho dokladem jest brožura vy
daná v Berlíně pod názvem „Uhereká krise a Hoben
zollernové“. V brožuře té vyzývá se Německo, aby

vůdcovstvím Hohensollernů vrblo se na Rakousko,
pomohlo Maďarům k úplné samostatnosti a zabralo 8i
nejbližší země rakouské. Dynastie Hohenzollernů jest
prý povolána překaziti utvoření slovanského sjedno
cení v císařatví rakoaském. Rukopis k této brožuře
odevzdal do tisku žid M. Mendel, rodilý z Mělníka,
tedy český žid, který jest tekto pomocníkem šidů
uherských. Žid jako šid. Jen všecko rozeštvat! Rebbach
se pak tím jistěji uloví.

Jak se máme živiti. Dosadplatilovše
obecně uznávané pravidlo, že k zdravému, zdárnému
životu přispívá především bojná a dobrá potrava. Ale
právě nyní vystonpil americký lékař, professor univer
ejtní dr. Cbitteoden tvrdě, že v hojnosti požitá po
trava nejen neposílí, ale seslabí člověka. Sám to uka
zoje na příkladech, jež skoumal, Zmírniti a zreorga
nisovati svou výživa značí pro lidetvo nejen posílení
zdraví, ale též lopší uspořádání našich fioancí. Výživa
a zvláště masitá jako nejdražší zaujímá v rozpočtu
každého člověka velikou, snad největší část. Dr. Chit
tenden dokazaje, že pro největší p-čet dnešních lidí
o váze těla 70 až 80 kg stačilo by pro mírnou práci
denní: dva šálky mléka, dva krajíčky chleba, dvě
vejce (nebo neveliký kousek masa), několik lžicek
zeleniny nebo místo ní (i s ní) ovoce (dvě tři hra
šky nebo jablka), dvu tři brambory — 8 při přípravě
jídel ponžiti trochu másla nebo sádla s trochu CO
kra. Toť potřebná a vystačojící strava na celý den!
Kdo pracuje obzvláště těžce, ať přidá jeden nebo
dva krajíčky chleba a něvo více osladí. Místo vajec
nebo mass možno použiti sýrů nebo Jaštěnin, kterých
mosí býti na váhu více než prvních, ješto bílkoviny
jejich jsou tíže atravitelny a méně vydatny. — Toť
ovšem molá porce pro jedlíky a ještě menší nož ná
řizuje církevní půst. Dr. Chittenden varoje před pří
lišným požíváním masa, ježto v ném zažívá se nad
potřebu bílkovin, které zvlášt porušojí ústrojí tělesné,
Ovšem moderní svět neposlechne ani rady církve,
aby se v jídle časem zmírnil, ani pebuda jednati dle
moderní vědy, již vykládá dr. Uhittenden,

Zase jedma mezera vyplněna. „Nové
cigarety Dunaj“, 50 kusů za 1 korunu 8 | kas za 2
bal., prodávají se v tabákových prodejích «<d 1.
září 1906.

Tělesné tresty zavedeny budou v Dánska
jiš v zaří t. r. Zákonem tímto zavádějí se citelné
tresty vymrskáním za úrčité zločiny násilné, jež spá
chali muži ve věku od 18 do 65 let na nevinných,
ničím se neprovinivších osobách. Vymrekání dít: se
bude metlou nebo koutoa; k trosto tomu odenzají 60
také muži, kteří se opětně dopnstili smiletví s děvčaty
mladšími 12 let, nebo kteří spáchali jen pokus jeho.
Zákon tento zaveden jaksi na zkonška na 6 let.

Ztruutí šije ©jednom případě objevilo se
v Lounech, kam bylo asi zavlečeno dělníky, na česání
chmele do kraje tamního zavítavšími.

Med lékem. Časopis „Včelamoravská“píše:
Do dnes velice málo obrací se pozornost na okolnost
velké důležitosti, že učení medikové ceníce vysoko
bygienické vlastnosti medu doporačují jej nemocným.
Jeden ze znamenitějších doktorů obrátivších pozornost
Da med byl prof. dr. Kruckenberk; tento znamenitý
medik často doporučoval nemocným pošírání dobrého
květinového medu. V poslední dobu jiný znamenitý
lékař ve včelařském Časopise vydávaném pastorem
Dichertem vyslovil se též pro upotřebení s požívání
medu. Při nynější metbodě včelařství vždy možoo
dostati med z těch květů, jejichž léčebných vlastností
chceme použiti. V každém případě velice se klamou ti,
kteří se domnívají, že med ve všech Hpadech můše
býti seměněn různými drahy cukru. ed dle mínění
výše uvedeného lékaře ničí zárodky hoaby (bacilů)
a proto se vždy může používati zvláště u dětí. Jestliže
med smícháme s moukou, tu ve spůsobě náplasti je
výborným prostředkem proti vředům. Zvláště se cení

př vnitřním upotřebení Při upotřebení medu mohouýti zárodky kašlů, rýmy, záškrtu (difteritis) zničeny.
Čistý květinový med jest výborným rostředkem proti
nemocem rtů, brku a hrdla a orgánů dýchacích,jestliže
upotřebí se při zachování diety. Výše zmíněný lékař
předpokládá, že v medu obsažená kyselina mravenčí
dodává mu jeho léčebné vlastoosti. Jestliže používáme
po malé lžíci každých 15, 20 neb 80 minut med, tu
jeví se snamenitým proti rýmě. Takovým způsobem
může býti vyléčen ne počátku i zárodek souchotin;
také mnohé nemoci dalndka mohou býti medem vylé
čeny. V rodinách má vědy býti dostatečné mnošství
medu, by se bo mohlo poašiti v příadě zasturení
neb v jiných výše uvedených pří Mnobo lid
ských šivotů mohlo by býti tímto způsobemzachrá

něno. Náš lékař praví, še med nutno dopornčiti obes
oenstva jsko lékařský prostředek a že nutno věem
prostředky enašiti se o jeho rozšíření. Tehdy bude
med tím, čím má býti: dobrodiním člověčenstvo.

Školní potřeby. Při nákapu školníchpo
třeb pamatujte na osvědčené výrobky Národního pod
niku jeko tožky, držátka, inkoust, póra, pryže atd.

Kernnový márodní kelek vydalaprávě
Národní rada česká. Doplněna takto stupnice posad
vydaných národních kolků po 2, 4, 6, 6, 10 a 20 ha
léřích vzhledem k četným poptávkám a zejména ob
jednávkám českých wsmosprávných úřadů okresních i
obecních. Jsme přesvědčení, še nového holku, jehoš
výtěžek upola s ostatním výnosem národního kolku
připadne účelům Národní rady české a na vybudování
všenárodního zřízení národa českého, jakož i ku pod
poře nejdůležitějších národních našich inatitací, hojně
bude užíváno při různých podáních a offertách i pli
stvrzovácí větších zaplacených účtů především v úřa
dování suamosprávném (kromě t. zv. listín veřejných),
při čemž však výslovuě budiž každý tímto upozorněn,
Že jest natno národní kolek přetiskovati po přilepení
vádycky razítkem dotčené korporace, soukromým anebo
po případě zvláštním rasítkem, které Národní rada
Česká (ů 2 K) zasílá. Ústřední prodejna nového koru
nového kolku, jakož i uárodních kolků vůbec jest pro
království České v kanceláři Národní rady české v Praze,
II., Jangmanova tř. 28. Objednávky činěny baďtež za
botové, při čemž poskytuje se 3*/, provise v kolcích.
Rovněž o zřízení nových prodejeu obracejtež se p. t.
majitelé trafik, prodejen známek a kolků, obchodníci
papírem a pohlednicemi, jakož i ostatní závody České
na kancelář Národní rady České.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dna 26. srpna 1vV5 1

bl póenioa K 11:80—1320, ita K 1020—10'80, jedčme
ne K 860 - 9'30, prosa K 10 80—00"00, vikve K 9:80
—00 00, braabn K 20"—00'00, ovsa K 00:00—0000,
dočky K 31*00—00'00, jabel K 26:00—0000, krap K
18-00—36:00, bramborů K 3:00—0:00, jetelového se
mene červeného K 00'00—00'00, jetelového semene
bílého K 00'00—00'00, růžáku K 0000—0000, máku
K 30 00—00'00, Inéného semene K 14-00—00'00, 100
kg žitných otrab K 11:00—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 10'00—00*00, 1 kg másla čerstvého K 2*60—000,
1 bg sádla vepřového K 186—000, 1 kg tvarobu K
0-32—00:00, 1 vejce K 0*06—0"00, 1 kopa zelí K 400
—720, 1 kopa okurek K 080—1-40, 1 kopa kapusty
K 2:00—500, 1 kopa salátu K v0:00—00'00, 1 hl ci

9:00, 1 pytel mrkve K 1:60—2:40, 1 hl jablek K 800
—1%00, 1 hl hrašek 4'80—7:00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 26. erpna 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hl 108626, žita
414, ječmene 1133, ovsa 393, prosa 69, vikve 17,
brachu 7, čočky 46-76, jahel 6, krup 8, jetel. semínka
1, Iněného semene 6, máku 25. — 3%.)Zeleniny: zelí
630 kop, okurek 400 kop, kapusty 210 kop, cibule
250 hl, drobné zeleniny 750 kop, mrkve 240 pytlů,
brambor 183 hl, cerele — kop. — 3) Ovoce: jablek
12 hl, hrušek 86 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
— kusy, podevinčat 561 kusů, kůzlat — kusů.

(Zasláno.
. „Firma Antonín Petrof v Hradei

Králové oznamujetímto, že její správce Josef
Kordina, bytem ve Střebši, byl 22. července
1906 propaštén a není oprávněn uijaké platy
pro ni přijímati.

(Zasláno.)

Velectěná firma

F'r. Jelíne
první východočeský odborný závod kávouSlatiňany.

Buďte tak laskav a zašlete mi opět 5 kg
perlovky pražené za 15 K. — Objednávka tato
jest nejlepším důkazem, že jsem a dřívějšími
zásilkami byl spokojen a tudíž neotálím Vaši ct.
firmu všem, kteří sobě dobré a při tom laciné
kávy přejí, odporučiti.

ve vší úctě oddaný
Fr. Klímek,

farář v Nové Vsi u Albrechtic,
v Rak. Slezsku.

E
TUmělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

O“
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Vklady na vkladní knížky 4%. -Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet -dle ujednání. — Daňdůchodkovouradímeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. —Eskont směněk. — Inksssa, — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do děpot. — Revise

čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty -a mince: — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Zálohy na uložené zboží.
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Paramenta.
Ď : z 2 v

A M6“ < 7 a technická kancelář|) | JgrázeV,Noškudlasyn
: C. a k. dvorní fotograf | stavitele (protokolovanáArma)

ž v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
si (bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Výprachticich)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu 5
š svůj osvědčený a často vyznamenaný s

výrobní závod
Jindřicha | abouťky

všech koste Iních naramentůdoporučuje se
praporů a kovového náčiní. :

8

UE Lanolans
v Hradoi Králové, Adalbertinum.

ku p rovádění veškerých staveb : Cenníky,vzorkyi rouchahotována ukázku
soukromých l průmyslových, ku E se na požádánífrankozašlou.A

“ světovýchatelierů“sařízsn©prvních8 zhotovování všech plánů a 107- DOVO DODOOAOENOOD)

e Eoborutechniky1pomůčok,provád Ý počtů, jakož i veškerých prací Veledůstojnému:rma veškeré do oboru fotografiezpa- 2%

Ry| PEK oanapad VObordenspadajících. duchovenstvu!
DS Tableaux 6 Technickákancelářnalézásev Ji- p m, , ' o Mol, ul.

ki Svatební skupiny | 4 říkovětříděv čísle 344 dům p. Jan Staně Zn Bvěk
6 Zvětšení Ý čllnénakoricnínáčiní“dovolto

$ »S 8: doporučiti avůj hojně zásobenýv každém provedení (platinovém —
pigmentu atd.) až do tormétu 80x 150
cm.; vhodné dary při zvlášť levných
cenách ku každé

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
láním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.

SHE
ad sklad ve vlastní dílně ručně praco
Jhedě“ | vaných kostelních nádob a náčlní,

T Má jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

. intencí a jen © ohmí slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,: Zaveškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej

. jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
: vB v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky descenné. Vše posílám již posvěcené.

OOOOO0000000000000
První Královéhradecké

parní a vanové

Ke Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranoou známkou,
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X682 AGS KEHI X PI x 6BÍ Praba1905.I. cena.Diplomčeatnéhouznání,
v které jediněkupujtea žádejte! / m

J a n h ora k, akolovázdá Ootátm. Bolelar L A Z N Fsoukenník
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
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

hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn, | © 2" hodinret, ©polednedo9 az M n. . odin večer.
| 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

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

SRP*Lázně vanové denně. iy

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

> 8 úplnou zárukou/

kn Solidní obsluha při mírných

J AN KALIS, | na Žižkověnáměstí
č

692X623XČOI[XICEXCB2XGB3 CBIXCEIXCEI[XIEBIXEBIXEBIX

zkoušku. * cenách.

Velejemné látky na taláry. Cenyi obrázkyvelkýchhodin Fr Hlávka,
Též na splátky bez zvýšení cen! na požádání zašle. majitel lázní.

Důvěry hodným eúsilky na výběr téš i na splátky
X PI X BI MEBIX CPI K KED besevýšenícen.— Zalošemor. 1843

p- a modnípánské látky -08 .

SUKN propodzimnía zimníobdobíjiž došlya vzoryna pv- V J SP ALEK
žádání ochotné zašle obchodní dům « sky —— "= W. .

Závod založen r. 1834. —Reelní obsluha. —Pevné ceny.

í | východočeské nakladatelstvívB. E. TVOLIDAT. we-a knihkupectví.
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. X Pošt spořit č. 802.161.X Založeno roku (863. X Psací stroj.



na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JM, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sulitkování ovoce, salošený 3 A
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ ji

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,víno boruvkové (medici
ualní),vína sladká s vino Šumivé (šampaňské).

A
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Uposorůujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a rnou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: sthdrnou medaili
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté imodaslle.

Vzorky zdarma a Iranko,

Pro okres královéhradecký

přijme se muž
pilný a spolehlivý,

s malou kaucí, ku obstarávání prodeje v rodině dobře za
vedeného a neubytného předmětuodtovární firmyza plat
a provisi.Oferty 8 udáním dosavadního zaměstnání, atáří
atd. bnďtež od intelligentních a výmluvných uchazečů po

dány pod značkou „Hradec s “ poste rest. Hradecrálové.

ŘKRÁCÁ

Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
DaS nákrčníky, "Ba

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(> kanafasy,"B
garnitury kávové,jídelníi 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 obalou
žení, nikde jinde nenalezne.

ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
a Řlatovskýmprádlemébilým zbožím
(v Hradci Králové

|

Výhodná koupě
1,Pa

> 4

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zav

zlatník a pasíř
v Hradci Králově, čís. 83

Palackého třída
svůj hojně zásobený

siklad náčiní
bohoslužebného

ge stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše!elině v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní © výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platítí
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacent a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené 86 stvr

"nením Jeho biskupské Mí
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, relikvií
= úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, táckůnakřest, svícnů, pa
cifkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadolní oblekyvšech druhů,
Upozorňají zvláště na svůj bobatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 248.

XKIOOOICXXXXXXOCXXXXX

lidněji a nejvkusNábytek
a y e nějive vlastních

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
óti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospekty zdarma a franco.

KXAXXAXXXXIOIODOXICICDC KAKAO

zaručeně co nejso

a" "9
u Založeno1853. =

l9 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

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících,

Dále dovoluje ai upozorniti na svůjskladplan a planim.
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam na výstavách.

zaručená jeň přírodní jakož
1 jemná tábulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
HradecKrálové, Adalbertinum.

oso56. a ; ve | Ó

ANT. MANYCH.

se
A

A aRakakaka katka

kostelů,
malby
dekorační,
facadní
a freskové

provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Anlonín ČDloůd,
dekorační malíř

| v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.
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Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádia, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(úliálka v OLOMOUCI, Eliščina třída,.6.).
Tislce uznávacích referencí a.odporučent: —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzorya hotové zboží
k výběru franko. :

Adrenování vždy doslovné se vyprošuje.

pokojů solidně a moderně pra
covaného nábytku za příčinou

vzdání se truhlářství

Posníšilova tř. č. 3920).
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Paací potřeby.— Zařizování kniho- (VM — v Hradoi Králové — V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCELASE 10,
ven. — Velký výběr doptsnic umě- (oj :
leckých, místních a 5 bojiště. — |tj8š | RUROOKOKUKJKUKOMOKOKKAM RESERVY A FONDY | K 31,865.380-80
Koupě antikvarních knih jednot: É DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.15957
livých $ celých knihoven. — Výměna KK

knih. — Literatura cestovní,prů ň) : M st 0 hl e d VYSVĚTLENÍASAZBYZDARMAZAŠLEvodce,mapy. p Í á
Modlitební knihy ve: skvostných č ; K GENER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

vasbách sa ceny levné. vysloužilý vojlu, ženatý, bezdětný, 32 roky starý, : m. o
Seanamy knih a první sešity vycháze- (Ň víceletý člen katol. spolku v Hronově. Umí za- V PRAZE, HAVLÍČKOVONÁM,

jíclch děl ne ukázku zdarma. £) cházeti s koňmi a on i jeho manželka vyznají 60

Bf- Denní prodej novin. SN v hospodářskýchpracích.
Nejraději by službu přijali na faře.

Dotazy ochotnězodpovíJosef Špáta, knihař Vv Hronově.OZE AVAST VANTATA| 39 BYÁTAA :

Látkynadámskéšaty5555: 38

X P P HODAMIA LIBERÁLNOSTÍ,

a caASop 19Y 0 ve vkusných rámciob, "fi VŠECHENZISKNÁLEŽÍČLENŮM,NEBOŤSLAVIA
“ nd je jé o ne ad W: zrcadla, sochy, kříže JESTÚSTAVEMVZÁJEMNÝM.

S : královéhr úacká ) : a„né umělecké výrobky, —— POZORUHODNYJSOUZVLÁŠTĚSAZBY:——bža ovéhrado 43 vše ve velkém výběra doporu- PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
a poctrí a antikvariát 3 čaje nejlevněji PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,

BOA M A MEI M A uměleckýzávoda výrobarámců NA VĚNODÍTKÁM.NA

Antikvariat. — Školní knihy.

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ,

ADRESSA PRO TELEGR.. BANKA SLAVIA PRAHA.

kepry, polovičníky a grádle za ceny levné zasílá

Vzorkynapožádánízdarmaavyplaceně,JZosef Doubravský v Rychnově m.

TSEO TÁ SIT K ETA VÁ22"nd+ OPAK NKopnÉm)táOe i
Jediná škola toho druhu v královstvíástísm Prot TEE EE

i ee P DA“ M Bv 0 be -re BAČD-ZAD KAL -ZAL

C. k. místodržitelstvím koncessovaná

první dívčí

P odborná Škola pro vyučování kroslení slřižů,
braní míry, šití a aranžování veškerých dámských oděvů

© Emilie Houdkové v Hradci Král.,
Palackého třída Číslo 78.

pe- KURSY“Uy
v kreslení střihů, braní miry 1 měsíci déle,až se žákyněřádněvyučí.
IKurs v kreslení střihů,braní míry, šití a aranžování veškerých

dámských oděvů 3 a 6 měsíců.
IKurs mistrovský na1rok,

Poplatky:
Za vyučení kreslení střihů a braní míry obnáší 12 zl. a 3 zl. přípravy.

Kurs 3 měsíční obnáší první měsíc 6 zlatých, 3 zlaté přípravy, další měsíc po 5 zlatých.

„ 6 . 9 „ » „ » » , „ ' „ »
Kurs mistrovský „ , „5 , 3 , „ „ . 23 on

Zápis žákyň v sobotu dne 2. a 9. září 1905 od 8. do 12. hod. dopol.a od 2 do 4 hod.
odpol. — K zápisu vyžaduje se propouštěcí vysvědčení ze školy a pro mistrovský kurs též křestní list. —
Přihlášky též pro žákyně vzdálené na byt i stravu v ústavě za velmi mírných podmínek. — Vyučování
započne dne 16. září 1905; Vyučování dle přání i v německé řeči. — Vysvědčení zákonné.

> C ČZNE) DUPRALC CUPRA o PB CY EZnMVOŠV PN koBROM ! PŘ R, o h E

Majitel: Politické druňetvo tiskové v Hradel Krélové. — Vydavatel a sodpovědaý redaktor Antením Pochmon. — Tiskem biak. kaihtiskárny v Hradci Král.



Nutnost práce dlušno povašovat sa hlavní
kořen a vsprušinu veškerého pokroku jednotlivců a
veškeré vadělamosti národů; a snad by nemohla
stihnout člověka větší klelba, neš kdyby všechny
jeho žádosti dochásely splnění bez námahy a sa
pasu.

. Smiles: Moudrost šivota.

' o o

Jakými jsme.
Kdo pozoruje náš veřejný život, tomu jest

asi divno, že celé to naše hnutí stojí ou jed
nom místě, tak jako bychom neměli tolik síly,
tolik odvahy, svému hnutí dáti směr přímý
a pevný. Než nedivme 60 tomul

Zajděme v ducha několik let nazpět, kdy
naše hnatí křesť. sociální bylo v plenkách. Co
tu bylo nadšení, jaká to radost, když jstne se
scházeli, poznávali dříve neznámí; ať přišel
bratr od Šumavy nebo od Krkonoš, na sjezdě
nebo schůzi byli všickni jedna mysl, jeden
směr. Šli jsme všickni za vznešeným cílem,
obrození lidské společnosti na základě křesťan
ském a tu nebylo mezi námi žádného rozdílu.
Vzpomeňme jenom našich nadšených pracov
níků, jejichž obětavosti jsme se mnohdy divili,
a dnes? Slyšíme dnes uěkde o dpp. Roučkovi,
Dloubém-Pokorném, Fillerovi, Havelkovi atd.
Kde jsou ti naši pracovníci? Kaceřování, in
trikářství atd. bylo jim odměnou za vši práci
a námahu. Ze všech bývalých pionýrů zbyl nám
zde náš Myslivec. Než všeho do času.

Kdo tím vším vinen? Nikdo jiný než my
sami, Kdybychom byli celými, neústapvými a
opravdovými stoupeuci naší strany, tu by vše
tak daleko nedošlo. Ale a nás jest přednější
osobní nevraživost, velikášství a pak co jeden,
to ne druhý. Takové známky neukazují, že jsme
opravdovými křesť. sociály. Chceme li býti pří
slušníky kterékoli strany, tu věci osvbní masí
stranou, zde jsou přednější zásady. Právě my
křest. sociálové musíme býti každému vzorem,
naše povahy musí býti pevné, konání naše
přímé a jednostejné, a ne dáti víry lecjakému
klepu, kterýmž se jenom rozbíjejí naše řady.
A že 8e i tento nešvar zahnízdil ve všeodbo
rovém sdražení, to vidíme dnes sari. V mnohé
odbočce se výbor mezi sebou hašteří pro věc,
která nestojí ani za řeč, a hned ten nebo onen
člen, jak není po jeho vůli, vystupuje ze spolku.
Leckterý člen dělá drahotu; aby ho všickni
ostatní při nějakém nedorozumění prosili za
odpuštění a aznali jeho zásluhy. Tady se ovšem
pýcha jeho, vyvýšenost vůbec nikterak uechce
srovnati se službovolností, obětavostí, bez nichž
všecko marné naše namahání. Takoví nedůtkliví,
povýšení a tedy vlastně ziskuchtiví nesnáše
livci jsou hlavní překážkou pokroku v organi
saci křesť. sociální vůbec; takoví nejsou oprav
dovými stoupenci zásad našich.

A takové poměry jsou vodou na mlýn
těm, kteří na oko proti nám nejsou, ale kde
mohbon,našema sdražení škodí. Jest to někdy
věru bolestné, když slyšíme si stěžovati na
Šince, jak členové všeodbor. sdružení jsou po
dezříváni a topeni od členů katolických jednot.
A proč to? Namítá se totiž, že prý všeodbor.
edružení chce katolické jednoty zničit ve svůj
prospěch. Jak melicherný to důvod! Mýlíte se
pánové ! Takového úmyslu to nikdy nebylo a ne
bude ; přejeme si jenom navázati společné styky
k společné práci, doufajíce, že to bude pro
spěšnější i pro Vás, půjdete-li ruku v ruce
s námi, než aby katolické jednoty rozbity byly
třebas socialisty. Nebudeme-li pevně sorgani
sování bospodářsky-odborově, tož všecko to
namáhání, aby lidská společnost obrozena byla
na základě křesťanském, jest pouhou nulou a
nic více. Proto, kdo jest dobré vůle, nechť jde
8 námi a pomáhá tak pracovati prakticky a
nechájiž toho mlácení prázdné slámy.

Zel Bobo, že tam, kde bychom mohli
očekávati nejvíce podpory a povzbození, pro
naše hnatí není porozamění. Jak rádi bychom
viděli mezi sebou pracovati knězel V které
odbočce aspoň trochu pracuje katol. kněz, tn
ta činnost jen hraje; ale kde se nás kněžstvo
straní, mezi členy se vůbec neukáže, jaká tam
ochablost a netečnost| Příčinoutéto nečinnosti
jsou různé ohledy, tedy aby bylo více klidu
a pokoje. Než všeho do Časn. Jsina pouze prostí
dělníci, ale nikdy se ueschovávátmne, pohodlí
nehledáme, vždyť naším životním úkolem jest
stálý boj. Kdo nejde s námi, sám se vlastně
prohlašaje za našeho nepřítele. Přes to však
řady naše, třeba dosud nevelké, dá Bůh vzro
stou tak, že mnozí nad tím budoa udiveně
otevírati oči. Bude to ovšem vyžadovati aebe
zapření, námahy a práce, ale výsledek bude
nejlepší odměnoa těm, kteří se cele věnojí to
mato hnutí,

Mnozí pokrčí rameny a řeknou, že jest
již pozdě. O není ještě pozdě, jenom chtíti, to

jest to hlavní. V lidu jest síla i dobrá vůle,
třeba však jíti k toma lidu, burcovati jej ze
spánka a ukazovati mu ouu cestičku, po které
dojde kýženého cíle. Lidu našemu musíme býti
dobrými vůdci, učiti jej znáti jeho práva, učiti
jej znáti boj, v kterém by zvítězil a tak aby do
mohl se hospodářské i politické samostatnosti.
A bude-li lid viděti, že to s ním mmínímedobře
a opřímně, že jeho existenční boj přijímáme
za svůj, tedy milerád půjde 8 námi a vstoupí
v paša řady. Vše kolem nás nasvědčuje, že
musíme se k něčemu odhodlati. Baď buderne
lid poučovati a organisovati, by byl řádně na
každý případ připraven, anebo budeme lho
stejní, nevšímaví k celému okolí, a pak, až při
jdoa doby poroby buď hmotné nebo duševní
(Francie), nenaříkejme, ale pokorně bijme se
v prsa: „Naše vina — naše vina“. Jak si
kdo ustele, tak si také lehne, Vrš.

Dělnické byty.
II.

„Můžeme projíti byt za bytem“, tak uza
vírá professor von Philippovitsch své dojmy,
jichž nabyl při vyšetřování stavu vídeňských
dělnických bytů, „aniž bychom co více spatřili,
než nejnuznější zařízení a nejnepatrnější míru
oděvu. Z té celé bohaté výroby ve všech obo
rech domácího nářadí nepronikne nic do těchto
vrstev obyvatelstvu. Užívají pouze toho, co
jest k životu nevyhnutelno, a i toho ne vždy
dostatečnou měrou. Ani stopy po stkvostu,
ozdobě, po předmětu, který má sloužiti jen
k radosti a pohodlí. Byt jest jen ochranou
proti oepohbodám, noclehárnou, jež při nepa
trné prostoře, na níž se tu lidé tísní, při ne
dostatku klidu, vzduchu a čistoty může sky
tati odpočinek jen vysílenému tělu. Mezi ním
a prací a strasti potácí se život této třídy
obyvatelstva. Chybí tu vše, co jsme uvykli po
kládati za základ zdravého občanského života:
samostatná existence rodiny, zvláštní péče
o nejhlavnější potřeby vezdejšího života, o one
mocnělé a o ty, kdož potřebují ošetřování,
ochrana studu odloučením pohlaví, vychovávací
péče rodičů o děti ve chvílích odpočinku 8
oddechu. Tyto byty neposkytují žádného po
bodlí, žádného osvěžení, nemají žádného půvabu
pro člověka, zmoženého prací. Kdo v ně klesl
nebo 88 v nich narodil, musí tělesně a duševně
zakroěti a sejíti nebo zdivočiti... Chce-li
kdo hledati líhniště anarchismu, najde je zde.“

Kdežto výživa dělnictva vykazuje značné
pokroky, jeví 8e ohledně poměrů bytových
spíše opak. „Nejlépe si to asi každý objasní“,
píše předseda velkovévodské bádenské tovární
inspekce (zpráva na rok 1892, str. 131.), „uvě
domí-li si, že by Se sice četné vrstvy středních
tříd apokojily se stravou, obvyklou v Jepších
dělnických rodinách, že by však sotva který
příslušník i méně majetné její části vzal za
vděk byty dělníků a spojeným 8 nimi nepo
hodlím a koltarním úpadkem“.

Kde máme však hledati kořentak smutných
zjevů? Není pochyby, že hromadění se mo
butných davů obyvatelstva ve městech, vyhá
nějící cenu pozemků do závratné výše, má za
následek, že i cena nájemních bytů ustavičně
stoupá. Mimo to se však také příliš málo staví
podle potřeb pracovních tříd.

Nicméně klamal! by se naprosto ten, kdo
by chtěl hledati nouzi o byty pouze ve městech
neb dokonce pouze ve velkoměstech. I bytové
poměry zemědělských dělníků na východě jsou
začasté právě tuk bídné jako ve městech. Vy
svítá to z různých novějších Šetření o poměrech
zemědělského dělnictva s plnou určitostí. Jistá
zpráva oznamuje o dělnických bytech země
dělského dělnictva: „Zakalenými tabulkami
malého okoa, jež nelze namnoze vůbec ani
otvírati, prochází nepatrné světlo do místnosti
a pod manželským ložem složena jest v díře,
chatraě prkny přikryté, zásoba brambor pro
zimní měsíce. Za chladnějších zimních dnů
bostí obývací světnice z nedostatku vhodného
jiného místa i kuřata a podsvinčata, Krb k va
ření nalézá se rovněž ve světnici, co za těchto
poměrů jest vlastně dobrodiním, jelikož se
takto umo'ňuje aspoň jakýsi drah ventilace.
Půda jest téměř všude nerozdělena u složené
zde zásoby různých, v témž domě bydlících
rodin jsou nechráněny. Přístup na půda tvoří
ostatně prostý žebřík, Zřídka jest v takovýchto
bytech podlaha kryta prkny, většinou najdeme
cihly místo prken. Smysl pro čistota nutno
při zakrnění cita pro slušnosta kráso, po celé
generace trvavším, u dělnického obyvatelstva
teprve znova vychovávati.“

Co se stalo již k nápravě bytových po
měrů, jaké dulší návrhy se činí? Nejsnáze na

padá tu podle dělnického ochranného zákono
dárství s jeho továrními inspektory působiti
k vývoji bytového zákonodárství s bytovými
inspektory. Náběhy k tomu lze skutečně již
konstatovati v několika zemích. Tak anglické
zákonodárství po četných pokusech dospělo r.
1891 k soubornému řá-lu, jebož přízuivé účinky
se počínají již objevovati. Ve Francii vydán
byl r. 1850 zákon o zlepšení nezdravých bytů.
Dle něho může obecní rada zříditi zvláštní
komisi k uvažování o prostředcích a cestách,
jak docíliti zdravoty bytů. Obce však tohoto
práva použily jen nepatrnou měrou. — V Bá
densku existuje zákon ze due 27. června 1874
o zabezpečení veřejného zdraví a mravnosti.
Místní zdravotní rada nebo zvláštní komise
mohou předsevzíti prohlídku nezdravých bytů
a přivoditi nápravu. Dále jde hessenský zákon
ze dne 1. července 1893. Dáváť státním zdra
votním úředníkům, místním policejním úřadům
a osobám, jimi ustanoveným, právo ku pro
hlídkám bytů a nodleháren určených k prona
jímání; policie má stanoviti, jaký vzdušný
prostor musí býti každé osobě vyhrazen. Všecky
nájemné byty o třech neb méně místnostech
musejí se u policie oblásiti a tato má právo
zakázati po případě jejich používání. Podobné
cíle sleduje policejní nařízení královské vlády
diisseldurfské ze dua 3. května r. 1893. (Pokr.)

Sociální rozhled světový.
Stálý živnostenský výbor poslanecké sně

movny vyslovil se v zásadě pro zavedení prů
kazu způsobilosti pro obchodnictvo; zajímavo,
že právě teď nu sjezdu řemeslnických a živ
nostenských komor v Kolíně o. Rýnem většinou
zamítnut požadavek, aby 8e pro řemesla a živ
nosti v Německu zavedl průkaz spůsobilosti,

V Solnohbradě konal se 14.—16. srpna
sjezd něm. křesť. sociálního dělnictva z celého
Rakouska. Ujednán tu řád organisační a ti
skový.

Na sjezdu německých katolíků ve Štrass
borku předseda křesť.odborových spolků v Ně
mecku Schiffer v přednášce své doložil, že
z řad dělnictva samotného musí vyjíti vůdcové,
kteří na radnicích, na sněmích věc dělnictva
zastávati budou. Veliký důraz kladl ns dělni
cký tisk. Agitováno musí býti slovem i tiskem.
Odborového hnutí nesmí se dnes katol. dělník
vzdalovati. K tomu potřebí ovšem osobní i
bmotné obětavosti. Může-li soc. demokracie
přinášeti oběti pro svou špatnou věc, tím spíše
musíme je přinášeti my pro věc dobrou.

V Belgii schválen právě zákon o nedělním
klida; pro průmysl a obchod zavádí se polo
denní a celodenní nedělní klid.

Ve Varšavě zavládla všeobecná stávka
soc. demokraty vzbuzená, ale brzy zase u
končena.

Svaz britských společenstev konal v Pai
sley svůj 27 vjezd; čítá 1637 společenstev
8 2, mil. členů. Roční obrat čiul 1837 mil.
marek, čistý zisk 207 mil. marek.

Věstník všeodb. sdružení.
Nchůze užšího výboru 190.srpna.

Podpora nemoc. udělena: Cel. Kaufmannové
v Ústí n. O. (14) 6 K, Juliu Vimmerovi v Plzni
(11) 940 K, Josefu Maierovi v Praze v nezam.
(7) 3 K. Přijati 2 členové.

Schůze užšího výboru 26. srpna.
Podpora nemoc. udělena: Em. Černému v Su
šici (14) 6 K, J. Žoudiíkovi v Třebechovicích
(10) 8:60, Anně Jindrové v Kostelci n. O. (14)
6 K, Fr. Pirklovi ve Lhotce (11) 4:70 K, Cel.
Kaufmanové v Ústí n. O. (7) 3 K, J. Čabovi
v Sušici dodatečně (14) 6 K. — V čísle 13.

„Práce“ nedopatřením kvitována podpora M.
Čípové v Ústí n. 0. za 12 dul 10 K 80h místo
10 K 28 h. — Členové přijati 4.

Bursa práce. Přijmou se: Soustraž
ník kovu samostatně pracající u „První smi
řické slévárny kovů“ ve Smiřicích; tamtéž
přijmou se 2 učeníci na slóvačství mosazu a
bronzu a jich zpracování. — Do stálé práce
přijati budou dva starší dělníci na umělé tru
hlářství a dva na umělé zámečnictví. — Na
faru hledá se starší vzorný děluík, který 80
vyzná v zahradnictví a částečně i hospodářství.
Měl by v dorně byt, stravu a dencí plat. —
Přijme se učeník na klobončaictví a do dílny
pasířské a zlatnické. Práci hledají:
Zkoušený strojuík a topič, bývalý montér, o
beznalý v elektrickém osvětlení, 8 nejlepšími
vysvědčeníimi z velkých závodů, absolvent prů
mysl. školy; obsluhoval parní stroje a 1200HP.



hařský pomocník. Nastoupiti může kdykoliv —
Hodný hoch s odbytou měšť. školon rád by 8e
učil kopectví. — Tovární dělník (snovač a
přetabovač) bledá podobnou práci kdekoliv. —
Bezdětní manželé přijali by místo domovnictví
v katol. domě. Muž ge vyzná v němčině. —
Ženatý dělník přijal by místo za vrátného
nebo sluhu do doma katolického.

Vzhůru do práce! Žádámetímto všecky
stoupence naše, by nás podporovali v násle
dujícím: Chceme tento podzim svolati několik
kouferencí dělnictva a sice z volebních okresů:
X. XL XII a po případě ještě i z jiných;
proto žádáme své stoupence, by Dám ozná
mili, kde by se tyto konference daly nejpříz
nivěji odbývati a aby dělnictvo bylo na nich
vždy řádně zastoupeno. Veškeré nezákonné
případy se strany zaměstnavatelů buďtež v
známeny, by 8e o nich na konferenci mohlo
jednati. Ka svolání těch konferencí nechť se
našinci všady řádně připravují, by konference
vyzněly jako mohutný protest proti nesprave
dlivému jednání s dělnictvem. Tedy chutě do
práce, ať se již jednou hýbemel O věcech
těchto se rozhodne a program vyhotoví příští
plenární schůze Ústředí. Proto také vyzýváme
pp. výbory, aby o věci té řádně přemýšleli,
by nám podali své dobrozdání 4 návrhy. —
Dále se oznamuje členstva, že se objednají
bílé karafiáty, jako náš oznak. Účtovati se
budou co nejlevněji a jest povinností každého
člena, by si jej n Odbočky nebo skapiuy za
opatřil. Z té příčiny žádáme správy Odboček
a skopin, by nám co nejrychleji oznámili počet
karafiátů, jež máme zaslati. — Na naše vy
zváví, by dělníci dopisovali do svého časopisu
„Práce“, dosud nikdo se ani neozval. Což pak
se Vám, dělníci, vede tak dobře, že o tom ne
musí býti veřejnost zpravena? Nebo jest to
snad obtížnou prací, napsati několik řádků o
svých poměrech? Jen chtít a ono to půjde
a ne to stále odkládati. Pak se žádá, by se
v časopise poukazovalo na nespravedlivé za
cházení 8 dělnictvem. Musí se to tam dříve
poslati, my si to nemůžeme vycacati z prstů,
neboť nevíme, jaké jsou kde poměry. Jest to
na vás, by jste ci svůj časopis učinili takovým,
jakým jej chcete míti. Tedy jen s chotí do
toho a ono to půjde! — Upozorňojeme, že ve
dvoa odbočkách jsoo fankcionáři, kteří si při
svojnjí vůdcovství, aniž by haléře člen. pří
spěvků zaplatili. Kdo chce býti vůdcem, 8ám
musí býti vzorným členem i v placení. Pro
parádu a křik nikoho nepotřebojeme. — Pří
spěvky členské buďtež řádně v odbočkách od
váděny a likoaví opomenuti; jinak Ustředí bez
ohledně zakročí. — Nechť se množí přihlášky
o řečníka a naznačují se místa, kde by 8e
sdružení mohlo zaříditi.

Dopisy.
Obuvnická stávka v Holicích, k níž

dělnictvo přinaceno výlukou továrníků, skončena. Dne
23. a 24. srpna zs přítomnosti pardubského okres,
hejtmana a šivnostonského inspektora pilně vyjedná
váno, aby zase nastaly klidné poměry, Jednání bylo
velice tuhé na obou stranách. Konečně továrníci po
volili, aby dělnictva přidáno na 1 pára obuvi 12 b.

enám pracajícím u stolů zvýšena mzda o 6 procent,
Do konce září vypracován bude oboustranně cenník
mzdový, který má platiti od 13. dubna 1906. Není
toho mnoho, ale přece něco. Zde nejlépě se ukázalo,
co smůže organisace. Ve třech továrnách není ještě
dosud vše urovnáno.

G 1Z Kuměle. Odbočka všeodbor.sdružení křesť.
dělnictva pořádala v neděli 20. t. m. veřejnou spol
kovou schůzi. Předseda p. Hrdina zahájiv schůzi u
vítal přítomné členy a hosty, i z řad rolníků a udělil
slovo p. Jar. Astrovi z Hradce Králové. Týž probíral

stap dělnické organisace, dávaje za vzor dělnictvo
Jiných států, které jest na tom daleko lépe než děl
nictvo České. Hlavní záchrana dělnictva spočívá pouze
v organisaci odborové ©Po jeho řeči ujal se slova
borlivý náš pracovník dp. Hobálek, který pobídl pří
tomné rolníky, by i oni hleděli se organisovati ve
svém rolnickém edružení katolických rolníků. Po vzá
jemném roghovoru schůze skončena, Zdař Bůhl

Z Náchoda. Co už bylo projevenonáhledů
o zvýšení a snížení podpor v nezaměstnanosti a ne
moci| Právem poukazuje se oa naše Sdražení, že jest
to ne odborový spolek, ale zemská nemocenská po
kladna s odbočkami. Obyčejně jest člen Sdruženíi
členem nemocenské pokladny, dostává tedy podpor
dvě, čímě až dosti postaráno o onemocnělého.Jinak
tomn v nezaměstnanosti. Ta nepatrná podpora, která
nestačí ani jednotlivci, má posloušiti celé rodině?
Věru slašelo by se, aby podpora nemocenská byla
snížena, v nezaměstnanosti pak zvýšena. K tomo nechť
pracojí delegáti při příští valné hromadě, — Všem
členům stejně má záležeti na rozkvětu našeho Sdru
žení a ne se spoléhati pouze na výbor nebo předsedu,
Na schůzích mají se všecky náhledy orozkvět epolku
uvážiti, ule ne nic jinak nedělat, a jen výboru vytý
kat, že nic nedělá. Tak to bývá v mnohých odboč
kách. — Od 1. září každou neděli dopol. od 9—10
hod. vybírají se členské příspěvky ve apolkoré míst
nosti u p. Karla Kronského.

Z Nov. Dvora u Čáslavě. SkupinaVše

ča adrašení křest dělaictva v Novém Droře uavě konala dne 18. m. m. důvěrnou schůzi. Před

seda schůze dp. Stanislav Dobruský, farář v Tarko
vlcích, uvítav členy i hosty, sabájil schůsí a udělil
slovo p. řečníku Jar. Aetrovi s Hradce Králové. Pan
řečník promluvil o dnešních smutných poměrech s0
oiálních, nabádal účastníky, by se navgjjem spojo
vali a tak tvořili jednu vojkou dělnickou rodina na
základě křesťanském; toho se domůžeme sdražovaním
a svépomocí. V řeči své poukázal na výhody jiných
spolků podporovacích, a odporučil i nám, bychom si
takové spolky podpůrné gakládali. Dále připomněl
ahromážděným, by se vědy a všude řídili podle hosla
„Svůj k svému“, kupojíce své potřeby u živnostníků
a obchodníků křesťanských. Ku konci pak nám vy
lošil účinek epolku „Všeodb. sdražení křest. dělnictva“,
jehož efdlo jest v Hradci Králové a pobádal dčast
olky, by spolek tento co možná rozšiřovali a skapiny
si tvořili. Po řeči, kteráž byla přijata se souhlasem
ode všech, konal ae zápise členů, který trvá na dálel
Zdař Bůh práci naší!

Z Plzmě. V nedělí 27. srpna odbývala naše
skupina „Věeodborového sdraž. křesťan. děl“ svoji
členskou schůzi, při kteréž mimo jiná důlešitá jednání
spolková byla na programu přednáška, v které člen
sdražení p. Chalapník pojednával: 1. Jakým způsobem
by bylo lze již mezi námi odpomáhati nezaviněné ne
zaměstnanosti dělnictva a maloživnostnictva. 2. Na
vázal své vývody na článek „To naše sdružení“, uve
řejněný v 10. č. Práce. Jmenovaný článek se velice
hodí zvláště na naše poměry v Plzni, kde máme tak
málo neohrožených, sečtělých zastanců své víry, zvláště
náš dorost mužský nic nečte a také se pak při každé
příležitosti stydí své přesvědčení před veřejností, před
nepřáteli bez bázně vyznati, a proto také není divu,
když nás nepřátelé nazývají klerikálními hlapákyaj.
Zasloužíme si těch názvů! Po prvním odstavci ujal
se slova náš dlouholetý osvědčený pracovník na poli
sociálním a starý, zasloužilý veterán práce obuvník
p. Čeněk Fremr; souhlasí s vývody předřečníka a po
ukazaje ještě na to, že se asi v malém celku mnoho
neprospůje, t. j. celkové nezuaměstuanosti dělnictva,
poněvadž stávají zákony, které chrání velkokapitál na
úkor malého dělného lidu. Marné naše námahy. Ape
luje na přítomné, by znali nejen povinnosti řádného
katolíka, nýbrž aby byli též znalí svých politických
práv, aby si představili cena volebních lístků, a ce
přičiňovali, by do našich zákonodárných sborů vy
sílali maže spravedlivé, řádné katolíky, by ti pak
svým vlivem na kompetentním místě zasasovali se o
změnu stávajících zákonů, které našemu maléma cha
dému dělnéma lidu jsou málo přísnivy. Jeho slova,
jakož i slova prvního přednášejícího byla přijata
s nadšením. — K poradám členským a přednáškám,
třeba přednáší domácí člen, měli by míti jednotlivci
větší porozumění. Chuf jednotlivce k práci spolkové
vůbec má býti odměňována všemožnou pozorností
členů. Jen tak poroste zájem a tím i síla naše. Kóž
noví členové rozhojní řady našeho Sdražení a v praxi
provádějí jeho zásady! Schůze skončena hymnou děl
nickou „Písní práce.“ Zdař Bůh!

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Ze Žlumlo. Katolickopolitická vzdělávací
beseda pořádala dne 20. srpna veřejnou spolkovou
achůci, při níž promlavil známý horlivý řečník pan
Václav Špaček o křesťanské výchově v rodině. Vý
tečně promyšlená přednáška padla na dobrou půdu
a působila dojmem mohutným, tak že £ úst účast

níků ozývala se jednomgelná chvála. Povsbuzajemevšecky, aby slova řečníkova důsledně a vytrvale ku
blahu svých rodin skutkem prováděli. Kéž jen takých
krásných schůzí zdaří se nám více! Kráčejme svorně
za svými křesťanskými ideály dále!

2 Libštátu. Zdejší Kat. Jednota pořádala
dne 20. srpna t. r. členskou echůzi, na níž z laskavé
ochoty přednášel dp. Jos. Macák, kaplan zsLomnice
n. Pop.: „O vlivu náboženství křesťanského na ro
dinu.“ V krásné řeči, slohem vzletným, přímo bás
nickým, uchvátil všecky přítomné, jichž bylo ke 200.
Nastíniv krátkými črtami základy a podstata rodiny,
přechází k líčení smatného stavu ženy předKristem.
Probírá postavení žen a matek u Římanů, Řeků, Asi
atů, líčí úchvatně opovržení, v němž se nacházely

před Spasitelem. Příchodem Syna Bošího směnil serutý los ženy. Kristus Pán povyšaje manželství na
svátost, žena v důstojnosti staví po bok mužovi.
V Panně Marii povýšena matka kašdá. Na to zmíniv
se o smutném životě žen mohamodánských a slovy
pádnými odsoudiv moohoženství, přechází ke drahéma
dílu své přednášky: „O rodině.“ Jako krásná selanka
vyznělo líčení života rodinného, podané dp. řečníkem.
Za velice poutavou přednášku tuto odměněn dp. J
Macák blučným potleskem. Příjemně překvapení jsme
byli přítomností milých houtí z Lomnice n. P. Příští
ucbůze 10. září. Přednášeti uvolila se Isskavě sl. Fr.
Jakubcova.Zdař Bůh|

Různé zprávy.
Kateličti tovaryši člemy soc. dem.

skapimy. Na důvěrné achůsi dělníků obavnických
v Chrudimi zastával se katolických tovaryšů soudruh
Píša proti nár. soc. řečníkoví, a sice z toho důvodu,
Se oni jsou téš členy sociálně demokratické skopiny
odborové. Jeden člen ekapiny odborové obořil se pak
na řečníka Procházku těmito slovy: „Vy socialisto,
vy jste mlavil o katolických tovaryších ? Abyste věděl,
já jsem také v „Jednotě“, ale jsem i vo skupině a víc

jen pro dělnictvo udělal neš vyl“ Poznámekk tomanetřeba.

Bafinovanost. Všicknidělnícijirchářskéto
várny bratří Nováků v Třebíčí obdrželi v sobota 19.
m. m. pracovníkníšky, še továrna přestává pracovati.
Za příčinu se udává, že budou přibráni noví společ
nici; aš prý se provede celá inventura, že se bade

sss dál pracovati. Proč tedy lidi propastili? Není
v tom něco jiného, aby se na př. zbavili některých
nepohodlných dělníků?

. Hapitalisté vystupují proti děl
mletva. V Praze 12 srpaa konala se schůze maji
telů závodů, zdež jednali o své organisaci, která jest
namířena proti dělnictvo. Nanejvýš zajímavé jsou pro
dělnictvo vývody kapitelisty Carova o účelu schůsky.
Pravil: „Předně chci vám vysvětliti, proč jsem vás
ka dnešní poraděvyzval. Mým dělnictvem byly mně

dány následující požadavky: U akciové společnosti
Broitfold Daněk, a První česko-moravské akciové spo
lečnosti, a Elektrické továrny akciové opolečnosti dříve
Kolben a spol. atd. žádalo se: 1. Meda K 2-80 pro
dělníka, K 8'— pro vyačeného dělníka denně. 2. Zkrá
cení pracovní doby na 54 hod. v týdnu. 8. Zvýšení
mzdy o 200/,. 4. 609, přirášky při pracování přes Čas.
5. Při montáších 40%, přirážky. 6. Přeradení v závodě
vinou továrníka se musí platit. 7. Uznání dělnického
výbora. 8. Uznáuí 1. května jako dělnického svátko.
— Ve své řeči dovozoval zmíněný kapitalista, že tyto
ožadavky jsou prý velice přemrštěné, že by prý oni

Řapitalisté přišli na mizinu. Z toho důvoda nabádal
továrníky hospodářských strojů, by se mezi sebou or
Ganisovali a zvolili výbor, jenž by v případě stávky
s dělnictvem vyjednával, a případně aby veškeré děl
piatvo ze všech továren bylo vyloučeno. Též nabádal
k solidaritě, še žádná firma nesmí stávkajícího dělníka
jiné rmy přijati do práce. Organisace má býti utvo
řena ve spojení se spolkem rakouských průmyslníků
ve Vídni. — Jakým způsobem asi dělnictvo na toto
vyzývavé chování továrníků odpoví? Ne jinak, neš

zaso takovým způsobem, jak jest vsýnáno od kapitalistů. Proti organisaci kapitalistů musí dělnictvo
postaviti pevnou organisaci dělnickou. Jen tenkráte
může dělnictvo Čeliti kepitálu, je-li pevněsemknuto
v odborové spolky dělnické. Tedy vzhůru do odborové
organisace děln cké, křesťanské, dokud není pozdě.

Zaměstnavatelské srdce. Dělníciříkají,
že mnohý továrník a majitel závoda vůbeo nemá čád
ného erdce, leda enad . . K dělníkovi ukazuje se však

přečasto tvrdým a pánositým. Přerovské „Noviny“ přinesly nedávno také několik řízných slov o místním
továrníka Kalkovi. Píší toto: Poměry dělnictva v to
vérně p. Ara. Kalkově jsou prahanebné a když děl
nictvo ae hlásilo o zlepšení svého postavení, bylo ma
odpověděno propaštěním dvou dělníků. Majitel továrny
prohlávil, že než by něčeho Aělniotvu poskytl, že prý
raději továrnu zavře. Dělníkům nechce poskytnonti
ani nejmenšího zlepšení, ale sám vydělává desotitislee
obratem raky. Skoupil na příklad část zařízení z ou
krovaru Skenova za 160.000 K a ihned to rozprodal
různým jiným oukrovarům za 820.000 K. Tak se vy
dělávají peníze! Dělnictvo však můše umřít? blady.

(Budoucnost.)
Továrníci v Německa proti alko

holisnam. Také v Némecku jsou již četní továraíci,
kteří uznávají zhoubný vliv alkoholu na pracovní
sdatnost dělnictva a následkem toho se snažší zlo al
koholisma potírati. Z téhož důvodu usneslo se před
sednictvo východoněmeckého svazu průmyslníků na
následujících opatřeních: 1. Dělníkům budiž zakázáno
bráti si kořalka do továroy a při práci ji požívati.
Tovární dozorci nechť bdí nad šetřením tohoto zá
kazu. 2. Dělnictvn budiž poskytnuta možnost vařiti
sobě káru a obřívati přinesené pokrmy. 8. Budiž pod

porovén prodej kávy, sodovky, citronky a jiných alohola prostých nápojů. 4. Pokud možno budiž při
hlíženo k tomu, aby se dělníci mohli stravovati doma.
5. Mistři nechť vedou přísný dozor ne dělníky k pití
náchylné. 6. Opilí ať ae okemžitě z práce odstraní. 1
Výplata mzdy děj se den před místním trhem a ni
koliv před nedělemi a svóétky. 8. Dělníci buďteš na
pomínáni, přednáškami, letáky a plakáty před poží
váním líhových nápojů varováni, 9. Baudiš věnována
pozornost tomu, sby se ženy a dcery dělníků naučily
vaření a vedení domácnosti.

Alkohol a sociální otázka. Socialistický
poslanec a dělnický vůdce John Barus z Manchestru
pronesl nedávno řeč, v níž ostře potíral alkoholismus
jako největšího škůdce dělnictva. „Hospoda od staletí
již jest předefní k chudobinci, stapínkem do nemocnice,
schůzkou hráčů, nádvořím kriminálu. Dvě třetiny vy
dání za líhové nápoje zaplatí dělný lid, jeně je brzy
jiš nebude moci zdolati. Pitíze zvyku ničí každé ide
ální snažení, kterým dělník zlepšení svých životních
podmínek vydobýti by si mohl. V roce 1901 bylo 648
stávkami straceno (v Anglii)20 millionů marek,sískáno
480 mil. marek svýšením mzdy, ač dělníci pracovali
o 11 millionů hodin méně, V témže čase promrháno
však 60 až 1000 millionů marek v alkoholu a sázkách,
Londýn má 16.000 policistů; stačila by polovice, kdyby
nebylo opilců. Vede li v mnobých případech k opilství“
chadoba, jisto také, še k chudobě přivádí opilství.
Střídmost rodinu pojí, alkobol ji dvojí a ničí štěstí
její.“ Buras navrhuje časné zavírání putyk ve všední
dny, úplné zavření v neděli, udějení práve obci ode
příti konceasi, lepší byty zejména v předměstích a
spojení jejich elektrickou dráhou, která tak stane se
nepřítelem alkoholu. — Na pojišťování dělnictva v Ně
mecka nevěnuje se ani půl miliardy a za líhové né
poje vydá se ročně 3 miliardy. V Rakousku jest ještě
bůře. Nejedná se tu pouze o ztrátu mizerných peněz,
leč třeba připomenonuti všechnu tu bída, množství ro

Šienýců neštěstí, zničených existencí, bezpočetnýchbiboů a zločinců, které má alkohol na svědomí.

Proti obchodu s děvěaty. Klab novo
yorkských žen všech národností konal nedávno echůsi,
v níž schválena resoluce, aby všemi prostředky v Ame
rice bylo pracováno na potlačení obchodu s děvčaty.
Poaze v Nov. Yorku jest nejméně 2000 obchodníků
e děvčaty, jichž provozovací kapitál dosahuje obrovské
výše. — BRodičovévšech stavů měli by všemožně pra
covati k tomu, by děti jejich podpořeny křesť. zása
dami a vhodnou radou poučeny, nedostaly se du rukou
upírů, kteří by miláčky jejich na vědy zničili.

Stávka v Wušlel vypakla následkem
propaštění dělníka. ©Mosi stávkujícími jsou členové
váeodb. sdružení křest. děloictva. Pamatujte ne stáv=
kový fond!



Besídka
Z Popánkovy domácnosti.

IN.

Popánek nelenil a v nejbližších dnech
napsal anonci do pražských denních listů:
„Vyměním krásnou, novou trojřadovou harmo
niku, lahodného hlasu a velmi staré housle za
velký, pěkný fonograf. Nabídky tam a tam atd.“

Milostivá žendulina nemobla se již dočkati
koncertního instramentu a žadonila na Pe
pánkovi denně.

„Poslouchejte, mužino, a to ten fonograf
braje jako tarecká kapela ?"

„No a jaká kapela! To ani naše městská
domácí to nezabraje, ač na ni povolila městská
rada čtyřicet koran.“

„A zpívá, mužino?*
„Zpivá.“
„A mlaví ?“
„Mluví l“
„A co ještě dělá ?“
„To nevím, co ještě dovede, ale kdyby

chtěl dovésti také vařit, — to by byl k ne
zaplacení.“

„Ale jděte, mužino, vy jete ošklivý“, o
točila se, ani 8e na Pepánka nepodívajíc, do
koohyně.

Pepápek měl co dělat, aby milostivon
žendolku uklidnil a vymluvil jí, že fonograf
asi též nedovede vařit.

Po několika dnech vtrhl Pepánek vesele
do pokojíčku své milostivé; achopiv ji do ná
rače otočil ní několikráte, sž se hedvábí, kte
rým právě vyšívala, rozletělo do všech koutů.

„Sláva, už se blásí.“
„Kdo se hlásí?“
„Jeden pán z Prahy o tu harmonika a

nabízí fonograf; přečtěte si to"

Túze uctivej panel

Přes tem inserat, co jste ráčil poslati do
noviu, stran té harmoniky a teu starej housle
jsem povědomej a též i ochotnej vám zaslati
dotyčnej fonograf zpáteční poštou, to je in
strament vrchola vší dovednosti, jenom račte
tu harmonika a zvláště ten starej housle dobře
zabaliti a franko zaslati.

V nejhlubší úctě nejoddávanější

Lob. Weigelstock.

„Poslouchejte, mužino, to je žid I“
„Nikdo jiný se nehlásí, a konečně od žida «

ještě nejspíš něco koupíte, milostivá, — ti
mají přece kšeft ve svých rukou. |

„Nu jak, mažíčku roztomilý, rozumíte,
jen aby v tom nebyla potom nějaká židovina.“ |

„Mlčte, žendulko, — ty naše inst-umenty
nejsou také nic tak zvláštního, no budeme
vidět.“

„Jak ti slepí povídali“ — dodala žertovně
milostivá.

Pepánek zabalil opatrně harmoniku i staré
housle, obé vměstoal do bedníčky — uapsal
adresu — „Lób. Veigelstock“ a poslal do Prahy. ;

Pravda svatá, dlouho to netrvalo a „zpá
teční“ poštou došla Pepánka také bednička.

Milostivá račkama tleskala, když mužina
opatrně rozdělával obal, — jakoby tam byl
nějaký pekelný stroj, až konečně po veliké
opatrnosti na stůl postavil — fonograf.

„Mužino zlatá, spustte to“ žadonila mi-,
lostivá.

„Jo spusfte to, spusťte to,“ mrzatě ope
koval Pepánek, „vědyť ten žid pražská mi ne
poslal válečky.“

„No a tahle trouba sama nebraje?“
„Ne, žendulinko, ta trouba sama nebraje,

k té třeba ještě válečků voskových, na nichž '
vyryta jest melodie a do těch válečků zasaboje
jehla a ta přenáší záchvěvy na membránu,
která pak zřetelně pronáší tc, — co je na vá
lečku, který se mezí tím dosti rychle otáčí.“

„Mužíčku, hledejte přece ty válečky, snad
jsou tu —"*

„Nejsou, moje nejdražší, ten žid je ne
poslal —*“

„Děláte mi to jen schválně, mažíčku, a
zlobíte mne, že jsem se na to těšila..

„Ale Pepičko, moje zlato, nedělám —“
„Děláte .. ."
„No nedělám“.
„To je vidět, jak mne máte rád, mažino.“
„No mám.“
„Tak hrejte.“
„Nemám válečky.“
„Děláte mi to sehválně.“
„Nedělám.*
„Děláte“ — dopla si nožkou a odešla,
„To je žid, židovská, pražská, ale počkej
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ty žide“, ulevoval si Pepánek a měl proč.
Marně si dnes vymýšlel nejeladší titule a po

jmenování pro svoji zlatou žendulku, — ne
chtěla se dát udobřit. A to všecko k vůli tomu
židovi.

Drabého dne sedl a psal do Prahy a vy
jednával se židem; přece si musí adobřit zase
svoji ženušku stůj co stůj. Že psal ostře a
nevybíral slova pro žida, dalo se soudit z Pe
pánkovy spokojenosti, kdvž napsal adresu:
„Lób. Veigelstock“ Praha.

Po několika dnech trpké zamlklosti a
mrzatosti se ženuškou dostal Pepánek List
z Prahy. Že od žida, hned ho napadlo a rychle
otevřel a četl:

Moc octívanej pane!
Mně se diví, že takovej učenej a obe

znalej pán může něco od sebe takhle napsati.
Já jsem sice starej žid, ale poctivej, poctivej.
Gott der gerechte, ráčil jste přece pane si
vinšovati fonograf, a já jsem fonograf nabídl,
jak mám přece Váš inserát vorhanden. Vy
chcete ještě válečky. Jó ten válečky já nemám
v kšeftu to je jinej firma vod toho, co prodává
a nabízí válečky, ale jestli libost, já je budu
zaopatřit a račte být tuze moc spokojený. Ta
ková jedna serie, ale moc nobl serie 12 štyk,
ale to je salónštyk koštoje 20 koruňka, které
ještě račte na dobírku na mě lifrovati a já
zpáteční poštou budu expedovati“.

„Podívejme se na žida," přerušil se Pe
pánek, „on chce ještě 20 korun. Ten mně doběb
— šereda.“

A musím ještě podotejčiti tůze uctívanej
pane, co s tou musikharmouik? Ta nemá pro
mě žádnej werth, to je póvl wozů? Co 8 tím?
A ten starej housle, — to je starej housle?
To je starej brak! To nemá starou firmu!

„I ten žid mizerný, snad ei nemyslil, že
mu pošla krémónky nebo stradivárky, —lump“,
hovoří si Pepánek.

Za to vám nedá milej pane ani nejlepší
přátel od vás zlámanej khodla, to jste mne
napálil. Ale abyste věděl, že chci 6 vámi u
dělat kšeft, pošlete 20 koraňka a já budu poslat
zase ten váleček, kdybyste měl eště něco ua
prodej, třeba ňakej kvér lankasterka, nebo
starej peršina budu koupit.

Nejponíženější
Lob. Veigelstock.

„Cv počíti?“ mínil Pepánek; „ženošku si
mosím udobřit a mám Se 8 tím židem špinit,
to raděj mu těch 20 korua pošlu, aby jen moje
ženuška to nevěděla.“

„Teď už si musím být důsledným i v tom
napálení.“

Pepánek koraoky poslal a v brzku tu

znamenal pan žid Liw.
Milostivá zase ©obskakovala usmířená,

těšíc se na domácí koncert.
Konečně všecko sesazeno — jen spustit.
První váleček.
Chvíli to vrčelo, syčelo a pak „tarada,

tarada tam tam tá da — —“ aha Radeckého
pochod.

„To je staré,“ podotkla milostivá, „něco
nového vybeřte, mužino.“

„0 Emane“ — spustil zase fonograf.
„Fuj, dejte to pryč, — to ne“ dordila

se ženuška.
„Na marijánce, na marijánce“ — vychbrčel

fonograf dál.
„Brrr, možíčku, zaboďte to“ — a ženuška

„Tak snad toto bude se vám líbiti, moje
sladká, milostivá, — Weaner Lieder.“

Chvíli to chrčelo.
„Zur blonden Resi spricht der Drechsler

Fraar ... Das hat ka' Schiller gachrieben,
das hat ka' Góthe gdicht . . .“

„Ne, tohle je němeoká židovina, — vždyť
jsem to, mužinku, povídala, že vás ten „žid
napálí. Škoda harmoniky, pryč s tím, ani to
nechci viděti“ Vzala fonograf a zanesla jej
za komín oa půdu.

„Víte co, mužíčka, byl by to škandál po
slouchati sprosté odrhovačky, sedněte si vedle
mne a zazpívám vám naše české písně.“

Pepánek se přitalil ku své ženušce a
zbožně naslouchal něžným a krásným písním
českým, které se z brdélka jeho ženašky li
noly.

Poslouchal dlouho, díval sa do jejích
modrých očí, a tu se mu zdálo, že na světě
není nic krásnějšího, nic něžnějšího nad české

písně.
„Má zlatá, má jediná ženuško, zpívejte

dál, jak vás milajil Zazpívejte mi ještě ta
naši „oči modré, oči krásné . . .“

A milostivá zpívala dál české pen a fonograf zůstal na půdě. . Jirsa.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knihovna národní. Serie 28. Robotou života. Povídky
od Jos. Šíra. Seš. 15. a 16, po 20 h. — Malý Ottův
slovník naučný, dvoadílný. Přírační kniha obecných
vědomostí. Řídí F. A. Šubert. Sešit 61. a 62. obsahuje
výklad slov Ramri-San Rogue. Sešit za 60 h. — Sla
vische Roman-Bibliothek. Sešit 61. a 62. obsahuje pře
klad Raisova románu Kalibův zločin. Sešit za 82 h,

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. SpisyJalia
Zeyera XXIII. Dramatická díla [ Sešit 6,—9. po 40 hb.
— Obrazový zpravodaj. Vychází dvakrát týdně. Roč
ník II, čís. 60. a 51. po 10 h, Redaktor J. Hejret.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. V říši
stříbrného Iva. Cestopisný román dr. K. Maye. Seš.
41.—47. po 30 h. — Vilímkova knihovna mládeže
dospívající. Ješ. 1. Pavel D'ivoi: Mestitelé. Vychází
týdně v seš. po 20 h. — Dívčím erdcím. Rediguje P.
Maternová. Řada III., seš. 1. A. N. Anněnské: Teta
Věra. Z ruského přeložila Pav. Maternová. Seš. za
10 h. — Malý Čtenář. Obrázkový časopis pro mládež.
Pořádají: (G. ijmetana, J. Zelený a F. Procházka.
Vychází dvakrát měsíčně. Do roka 20 čísel za 2 K.
— Knihovna Malého Čtenáře. Seš. 1. obsahuje Ad.
Weniga Bohatýrské zvěsti. Knihovna tato vychází za
redukce F. Procházky v seš. po 10 h.

Náš Domov. Obrázkový zábavně-poačný měsíč
ník. Řídí J. Vévoda. Ročník XIV., čís. 8. Nákladem

ste noty Našeho Domova“ v Olomouci. Roč. předpl,
Kazatelna. Homiletický časop. PořádáF. Vaněk.

Roč. III., čís. 9 Nákladem R. Rappa v Pelhřimově.
Vychází v 10 čís. do roka za 660 K.

Modlitby pro nemocné, Upravil dr. J. Sedlák,
kanovník. Modlitební tato knížka jest otiskem 6. dílu
episu „Milosrdný Samaritán“, jenž vydán letos ná
kladem Dědictví Svatojanského. Knížka s obrázkem,
vázaná, velmi úbledná za 1:50 K. Nákladem kníč.
arc. knihtiskárny v Praze,

Finanční věda. Od dr. K. T. Eheberga. Pře
ložil dr. J. Salaba. VI. vydání. Bibliotéky sociál. a
polit. nauk svazek X., seš. 9.—10. za 80h. Nákladem
J. Pelcla v Praze. Spis tento každému vzdělanci po
třebný.

Weignerův kalendář čes. řemeslníků a živ
nostníků v Čechách, ua Moravě a ve Slezsku na r.
1906 vyšel právě e bohatým a velmi poučným obsa
hem. Jedná ae tu o otázkách, jež se živnostníku denně
ve veřejném i soukromém životě přiházejí. Mimo jiné
obsahuje: Výklady z řáda živnostenského, písemný
styk živnostníkův s úřady a zákazníkem, o směnkách,
o účtu, o daních, žalobě, o první pomoci v nehodách
a úrazech v dílně i mimo dílnu, atd. Cena vzhledem
k tak cennéma obsahu 1'70 K — velmi mírná. Ob
jednávky přijímá nakladatel L. Weigner na Král.
Vinohradech, Badečská ul. 31.

Časopis čes. lékařů lázeňských. List věno
vaný zájmům léčení lázeňského. Řídí dr. VI. Mladě
jovský a dr. F. Janatka. Roč. I., čís. 6.—8. Předpl.
na celou saieonu 2'20 K v administraci v Praze.

Velká vzorná čes. kuchařka. Úprava všech
drahů pokrmů a nápojů. Dle nejlepších spisů a za
přispění osvědčených kuchařek upravila B. Jermářová.
III. vydání. Sešit 11.—13, po 32 h. Nákladem I. L.
Kobra v Praze.

Nová zemědělská knihovna. Vychází nákla
dem Ad. Eckerta v Chrudimi každého 10. v měsíci.
Spisu „Cizopasníci domácích zvířat“ seš. 3. za 50 h.
Předplatné na celý rok 3 K.

Die nationale Steuerleistung und der Lan
deshaushalt im Kónigreiche Bóhmen. Důležitý
apis, v němž vyvráceno jest prof. Wiesera chlabné
vynášení německé berní poplatnosti a veřejného ho
upodářetví v Čechách. Z českého spisu přeložil dr. J.

oetzel. Nákladem Národní rady české. Cena 120 K.
Osvěty Vlčkovy, listů pro rozhled v umění,

vědě a politice, roč. 35., čís. 9. Obsah: Váci. Zelený.
Podává B. Augustinová. — Vzpomínky na dr. F. L.
Riegra. Napsal V. Červinka. — Příroda na Svaté Hoře
Athonské. Plše Sava Cbilandarec. — Denník italské
cesty. Od Bož. Voitlové. — Jan Městecký. Od Ad.
Heydaka. — V zlatém věku mladosti. Povídka K.
Klostermanna atd. Předpl. 14'40 K roč. a administrace
na Vinobradech Král.

Nákladem družstva Máje v Praze. Noviny
mládeže. Pořádají V. Štech a dr. R Kronbaner. Roč.
II., čís. 1. Vycházejí každého drahého pátka. V týd
nech, kdy nevyjdou, vyjde sešit přílohy: Knihovna
novin mládeže. Číslo Novin za 10h. — Knihovna
Novin mládeže řídí Ant. Klášterský. Sešit 1. obsahuje
Veselé chvíle v zoologické zahradě. Od B. Bauše. Za
20 h.

Obchodní obzor. Orgán obchodnické jednoty
pro Morava a Slezsko v Brně Řídí prof Bob. Holman.
Roč. I., seš. 2., obsah cenný. Administrace v Brně,
Radolfská al., přijímá předpl. roč. 6 K.

Populární katechetická kázání J. B.Lobrybo.
Knihovny Kazatele čís. 11. Seš. 12.—165.obsahuje III.
Modlitba Páně. Pozdravení andělské. Mši av. Upravil
M. Zavoral. Nákladem R. Prombergra v Olomouci.

Mezi barevnými světly. Román ze života že
lezničního od J. O. Kralovce. NáklademEd. Leschingra
v Praze. Seš. 9.—11. po 30 h.

Selský Obzor. Orgán „Katol. epolku čes. rol
pictva na Moravě.“ Roč. III., čís. 8. Vychází každý
měsíc v Ostrově u Sloupu za 1:50 K ročně.

Ruch Cyrillo-Methodějský. Dne 80. září 1906
vydáno bude první číslo tohoto časopiau. Vycházsti
bude na slovanském Velehradě a bude přinášeti práce
stoupenců cyrillo-methodějských u všech kmenů slo
vanských. Veškeré zásilky baďtež adresovány: Vyda
vatelstvo časop. „Ruch Cyrillo-Methodějský“ na Vele
hradě (Morava).



Založeno r. 1850.

Vyznamenánstátní medailii. Půjě i mírnější maji za nejmirnější po
Velectěnému duchovenstvu 8 jiza nejmirnějšípoplatky

doporučuje

| Továrnarerooro4 Karel Zavadil,
| na zpracováníovoce, zlatníka pasíř Iva 6 Ů 0 6 Jpálenkakoňakua výroba Š | V Hradci Králové, Čís. 83

Palackéhotřída všech druhů.
svůj hojně sásobený Upozorňuji zvláště na evůj bohatě zásobený

sklad náčiní skladbohosl o
Keřáa,bronma | 28 obleků historických.

jch kovů

—nabísí— uče anoš veku zlacené Antonín Měkota,
koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku a otříbřené, zač se ručí. Hradee Král., Pětidomy, č. 288.
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina sladká a víno Šumivé (šampaňské). (

Uposorňujeme zvlášt na výtečný a při takové |jakostivelmi levný koňak a výbornou|
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: okn1891na jub. výstavě v Praze: stítdrnoume |
; státné a diplomemslačé medaile, a mnohými s
A nýmé diplomy s právem rašení slaté ohm |

Vzorky zdarma a franko,

Vlastní| výroba umožňuje .takovéojsdnánkycono).| AGOKAOOMOOOOM
Jevněji vyříditi.—Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a : zaručeně co Dejso
zašlouse jišsvěcenésestvr- a e lidněji a nejvkus
zením Jeho biskupské Mi- něji ve vlastních

sovykázatčetnými o „nj“ | dílnách pracovaný za ceny levnější než u kterénýmipřípisyP. arníka | koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
a odporučujese tedy k za.| Dti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
k ní ě kalichů,
O a, Eborif, The na každou stanici dodává velkozávodtrublářský
4řd,nádobekna o ole (K, V, Skuherský v Hradci Král,

G eehrálustrů, kaditelen, táckůnakřest, svícnů,pa
YVpYx o p“ 8, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce. proti hotelu »Merkur« č. 303.

Na ČÍŠniIcÚVvÍ —| Žádejtecenníkya prospektyzdarmaa franco.

přijmese chlapec z řádnérodiny (gi ST JE „fotetetotatotetotoetetoti oženo “ 8 u- a £

v hotelu „MERKUR“ v Hradci | (6 provedenopřes 500 oltářů a Božích ©
Králové. hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a |,
řezbářský pro práce ko- |
stelní odborně zařízený. —

Svůj k svému!
Podporujte křestanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
>- nákrčníky, "aa

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(> 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.IIC

AVAVAAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
B o

a treskové
provádí přesně dle moderních

| požadavků, s uměleckým při

| 8 Blížením kpřslněnéma slohu

Anlanít (UOUdd, |
dekorační maliř k

v Chrasti u Chrudimě. |£
Rozpočty sestavují zdarma.

AčalhlanlalaěíAoAalsbuíakad

VSLZPLSLILA

mmS—=m—

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
nátním m ku provedení všech prací do oborutoho

spadajících. 73737 PERRRARARRBRRERÉ
Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin.
Rospočty zdarma afranko. Nejvyššívyznam na výstavách.

AVANAVAVAVAVAVAVAVAVAVANAVAVAVA

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Kasla., parameniůVÍ a
n a >r-—>-— prádla, praporů, příkrovů, koberců a

. kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
ku mši svaté závoduv Čecbách,c. a k. dvorníhododavatele

zaručenájen přírodníjakož Josefa Neškudlyi jemná tabulová vína atd.
— doporoučí— v Jablonném n. Orl, č. 86.,

vy. s (Aliálka v OLOMOUCI,Eliščina třida, 6.).

o. olf Bař f pat, Tisíceuznávacíchreferencíaodporučení.—
Obrázkové cenníkv, rozpočty, vzory a hotové zboží

Hradeo Králové, Adalbertinum. V| z výběrufranko.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.OoOoOoOOOOOOS

Akciový kapitál K 2,000.000-—

káložní ÚvĚNÍ ÚSÍATVHPAOOKPÁLOVÉ,-r=2P:xr
Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky| s 30ti denní
výpovědi 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradíméze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kance. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —

Akreditivy. — Koupěa prodejcenných apirů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímánípopirů do dépót. — Revisečísel losů. — Safesové schránky. — Devisy,valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohyna uložené zboží.
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Všeobecné volební právo.
(14) Co již bylo o tomto předmětu na

mlaveno a napsáno! Bylo by toho věru celá
knibovna. Náš list sám přinesl o věci dva
úvodníky a jest-li znova k ní dnes přistapo
jeme, činíme tak proto, že se stala v poslední
době zvlášť, jak se říká, akatní. Téměř v celé
Evropě pozorovati lze zvláštní ruch ve pro
spěch všeobecného volebního práva, ne snad
že by potřeba jeho stala se pojednou větší,
naléhavější, nýbrž žese internacionála, jíž je vše
obecná rovné právo hlasovací parádním kusem
v jejím programu, svými úspěchy v Rusku
stala | troufalejší. V říší této panoval až
posud naprostý nedostatek politických svobod
u třeba nelze pro to horovati, aby tam satno
dršaví pojednou ustoupilo vládní formě zá
padu, ježto lid pro takovéto svobody a pro tu
míru samosprávy není zralý, přece jen musí

80připustiti, že přišel i pro Rusko čas, abyse lidu dostalo jakéhosi zastoupení a příleži
tosti, vysloviti ve veřejných záležitostech avé
přání. Co všuk tam sociální demokracie roz
dmýchala, co ona lidu do vší nahučela, to již
není přirozený postap evoluční, to je nepři
rozený skok ve vývoji národů, to je revoluce,
to je setkání se dvou protiv, největší poroby a
nejrozsáhlejší svobody. jakého ani konstituční
zřízení západa nezná. Takovým požadavkem je
všeobecné rovné volební právo v ústech ras
kého sedláka, který posud ani k samosprávě
nepřičichl. Lid americký je zajisté pro svoboda
již od malička vychováván a přec nelze ani o
Americe říci, že by se tam byla s všeobecným
hlasovacím rovným právem nedostavila kor
rupce a demoralisace volební,

V každém národě i tot nejpokročilejším
bodou jednotlivci, kteří cení si občanské právo
níže, než okamžitý požitek tělesný a kteří jsou
hotovi, své hlasy prodati za trochu kořalky a
takých jednotlivců je tím více, čím nižší je
úroveň kualtarní toho kterého národa, čím
menší jeho blahobyt a čím více mizí zásady
positivní víry v Boba a věčnost. Jest-li i u nás
maži opravda demokratičtí bojí se důsledků
rovného hlasovacího práva a váhají ve sborech

FEUILLETON.
Jako za Šalomouna krále.

Napsal Josef Váňa.

Chalupník Zavoral neměl štěstí v praničem.
»Zrovna jako by mi někdo všecko uhranul,

tak mi to všecko jde nazpátek«, říkával a kroutil
melomyslné hlavou.

»Na poli orám, dřu se jako jiní — neurodí
se mi; chovám krávu — přijdu o ni; odstavím
tele — pojde mi; jdu do lesa — chytne mne
hajný; chci na výdělek — nikde žádný není.. .c

A vskutku měl Zavoral proč naříkati, Jako
by se byl narodil na nešťastné planetě, Ať počal, co
počal, s ničím nepochodil, A přece byl hodným
člověkem. Nentratil snad za celý svůj život zby=
tečně krejcaru. Když šel do města k soudu, nebo
ved) tam na trb krávu, vzel si do kapsy kus čer
ného chleba nebo vydržel o hladu do té doby,
až přišel zase domů. Kořalky nelíznul, jak je Boží
rok dlouhý a pivo — — znalho pouze dle jmé
na. Za celý rok neužil nic než trochu bramborů
a bramborových placek. Ba ani v kalých šatech
nikdy nechodil. Ve všední den měl plátěnky a
v neděli cejkovky, na něž si koupil u domácího
žida. Modlil se, cbodil do kostela, bél se Boha a
přec nic plstno. Snaď skutečné měl učarováno.

Zavoral vždycky si v duchu přával prasnici,
ale bál se, co by tomu řekla žene.

sPoslouchej, ty starál«e prohodil jednou je
ko by náhodou.

»No cožl« zaskuhrala tato,
>No víš, urodilo se nám trochu téch bram

borů, — mobli bychom snad ns tom přece něco
cbytita.

»>No pro mnel« svolila žena. A Zavoral
v duchu zajásal a už počítsl, co mu to vynese.

zákonodárných vysloviti s ním svůj souhlas,
třeba je napsali před volbamí na 8vÓj program,
nemůže nikdo ve zlé bráti cara a t. zv. straně
vládní, že v otázce této nechce jíti tak daleko,
jak 8: židovská interoacionála a od ní svedený
lid ruský přeje; vždyť není tomu dávno. co
prodělal i v zemském suěmu království Čes
kého podobný návrh svou obtěžkací zkoušku
a ta nedopadla v jeho prospěch! V budoucím
zasedání tohoto sněmu má býti ústavně prv
jednána tentokrát vládní předloha osnovy na
změnu volebního práva a zřízení zeroského a
není žádné pochybnosti, že nenarazí-li na odpor
v příčině kurií národuostních, kurie čtvrtá, jak
říkají dělnická, hladce přijata bude od Čechů
i Němců, třeba ne v tom rozsahu, v jakém si
socialisti přejí, čímě by i na sněmu zemském
položen byl aspoň základ k všeobecnému hla
sování, odkud do samosprávných sborů není již
daleko.—Chorvatsko-dalmatské strany přijaly na
sjezdu v Zaře do svého programu i všeobecné
volební právo; pro totéž horlí sedláci maďarští;
slovinsko-národní strana v Prešburga žádala
totéž, ba i na té Černé Hoře dostane lid své
zastoupení na podobném základě. Socialisti
čeští žádají městskou radu pražskou, aby se
pro jich blasovací právo vyslovila, což ona
ovšem šikovněodmítla. Náčelník vlády v Ubrách,
chtěje koalici vynésti trumf na tramf, pojišťoje
si socialisty a chystá pro ně osnovu všeobec
ného volebního práva, jež došla zajisté dříve
schválení korony. V Rusku ozývá se to vše
obecným hlasovacím právem od Balto už k Uráln
— krátce celý pytel roztrhl se s všeobecným
volebuím právem — důkaz to, že lidové proody
vítězí. Jen jedno postrádám; všichní žádají
všeobecné přímé tajné, ale mlčí o rovném. Pa
trně ae socialistům seu jejich tak brzy nevyjeví.

Jak my katolíci, vyznavači učení rovnosti,
ge na věc dívati máme a můžeme, o tom uva
žovali jsme již na tomto místě. Říká se, že
každý člověk má jen tolik ceny, mnohc-li si
sám dáti dovede; v životě politickém platí
každý, resp. každá strana, jak dalece 8e do
vede uplatniti. Kdybychom byli v Bavořích neb
aspoň v D. Rakousích a Tyrolsku, řekl bych:
nebojme sel Katolický lid promluví s pány
po katolickou, avšak při nedokonalé naší orgaC——————————,

Následující neděli odpoledne přivedl pras
nici. Bylo radost se na ni podívati. Taková bě
lounká, širokých zad, veselých očí, schlíplých
uší, vysokých nohou.. . Roztomilé zvíře!

A Zavoral mohl na prasnici oči nechati. I
žena byla celá šťastna, když ji nesla žrádlo a
prasnice do ní rypákem strkala, div ji nepovalila.

"A je prý »břeží«, k jaru má míti prasát
ka« dodával Zavoral.

=To by bylo dobře, to bychom stržili pe
nězl« zajásala žena.

»>No— jen aby jich hodně mělal« zatoužil
zase muž.

Od té doby střežili Zavoralovi prasnici jako
oko v hlavě, Zavoral i v noci vstal a šel poslou
chat, zdali prasnice kručí. Ba zdávalo se mu i ve
snách už o těch mladých čuňatech. Bral je do
rukou, bladil je, drbal je po břbeté, V tom pras
nice se po ném rozehnala a ....

Zavoral procitnul a blabý úsměv pohrával
mu vždy na rtech.

Konečně po dlouhých obavách a poradách
a plánech přišel prasnici čas. Vrhla deset prasátek,

Zavoral byl celý bez sebe.
*To bude penéz, to bude penězla jásal

v duchu. »Po dvacíti zlatých párekl«
»Ženo, ať mi to opatruješ jako oko v hla

věls napomínal Zavoralku.
Od té doby nejedli u Zavoralů ani krapet

mléka. Všechno ho dali prasnici a podsvinčatům
Za čtrnáct dní jednou ráno vrazila do svět

nice Zavoralová celá zsinalá a zoufalá,
»Muži, sviné nežere! Uši má studené a hřbet

jako pivoňku ...«
»Pro Kristovy rány, snad by ...<
A Zavoral letěl jako šílený k prasečímu

chlívku, Prasnici hladil, dával jí mléko, pelyněk,
sádlo, poléval ji studenou vodou, ale nic naplat.
Prasnice nežrala a do druhého rána pošla. A do

——— 7
Inserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne. | Ročník XL"

nisaci, při siubó volební agitavi musíme býti
připravení, jestli se v čas nevzchopíme, na po
měry spíše h:rší než lepší. Naše jediná naděje
je lid rolnický, v němž je posad kus víry;
tam mosíme nasadiíti paky, dokud čas. Prozí
ravější muži v našem táboře to postřehli a
počali již s prací, jen že, jak to u nás již
bývá, ne svorně a ae stejným síměrem. Zde
neplatí slova básníkova: „cesty mohou býti
rozličné, jen vůli všichni mějme rovnou!“ Jedni
volají k životu katolickou stranu rolnickou,
což by bylo ovšem dílo nejzáslužnější, kdyby
se povedlo; druzí navazují nitě, jež by vedly
k spojení, nad něž není přirozenějšího — rol
nictva a kněžstva, Nejsem dost moudrý, abych
si mobl dovoliti úsudek, co bychom měli vlastně
dělati a která cesta vedla by k cíli a přec čas
kvapí, do roku máme volby a je svrchovaná
třeba, aby se o tom veřejně rokovalo, po
příp. aby se katolická rada rozhodla baď:
půjdeme na venkově s agrárníky, dají li nám
záruky, že budou tak jednati, jak voliči jejich
cítí a jak je pověřili, aneb budemo pracovati
na utvoření katolické strany agrární. Neberme
to na lebkou váhu! Čilý katolický život spol:
kový, katolická veřejná manifestace to je jen
květ, který je sice krásný a slibný, ale nekryje
naše potřeby, nýbrž krášlí jen náš sad. Ovoce
je nám třeba a to ovoce klidí se jen a jen
prací veřejnou, politickou orgapisací uyví a
čiloa agitací v čas voleb. Nenechme o tem
jednati dva muže, třeba byli pro věc sebe nad
Šenější, sejděme se, sdělie si své zkušenosti,
odvažme své síly a pak jednejmel

Bodoací volby nesmí nás najíti, jako oby
čejné, nepřipraveny. Nesmirme na Badějovsku
podporovati agrárníky, na Hradecku pak státi
proti nim. Tím bychom jen sami svou práci
mařili. Proti jednomu a snad i dvěma zástupcům
stava selského pronášejí se ovšem vážné ná
mitky v příčině jich náboženského smýšlení,
avšak ti dva nedělají stranu 4 jistě obrátí, až
uvidí, jak se chová ostatních třicet. —
Který pak z t. zv. staročeských bývalých po
suanců nedal někdy učjakoa nábožensky frivolní
anekdotu k lepšímu a přec jsme je podporc
vali! Mám za včasné, vejíti s agrárními zá
stapci ve vyjednávání a položiti kandidátům

čtrnácti dnů pošla i malá prasátka. Všech deset,
Krmilh je, měli je pod kamny ve světnici, dávali
jim vše možné, než nic naplst, Kapaly chuděrky
jedno za druhým jako pacdavky,

Zavoral div nesešílel. Vlasy si s hlavy rval,
rukama lomil, nejedl, nespal, chodil jako umučení,

»Ale muži, měj přece rozum [« těšiti ho mu
sila už i sama Zavoralka,

»Jo, měj rozum! — Ono se ti to řekne,
měj rozum, ale tuhle takové reníze ztratit... ..!
A co já se natěšil, co já se natoužil, že si aspoň
trochu od dluhů pomohu.. .l«

>No mlč, muži, Pán Bůh nás neopustila
povzbuzovala ho žena.

Zavoral však jako když neslyší. Stále chodil
jako zařezaný a zhubnul k nepoznání. Všechna
práce padala mu z rukou a na čele mu naskákaly
hluboké rýhy.

*Ale muži, pamatuj se přece! Vždyť nám
Pán Bůh zase pomůžele kárala ho žena.

»Hm, pomůže, rád bych věděl, jak .. .?!«
oProsím tě, muži, jen se nerouhej! — Víš

co... „»! — Já myslím, když jsme tak o tu pra=
snici přišli a já právé kojím to naše maličké, že
bychom si mohli vzíti — nalezence, Bylo by to
snad jedno míti svini nebo nalezence. Tohle by
bylo ještě při menší outraté a při lepším ouklidu.
Tuhle sousedka má ho taky a je s tím celá
šťastna. Z nalezince dostane každý měsíc 5 zl. a
máma dítěte také jim nějaký pakatel posílá a což
ještě všeho jiného, Čepeček, šátečky, střevíčky, inu
zkrátka, máma si bo sama Šatí a ještě jim posýlá,
Což kdybychom tak i my náhodou ne takového
padli .. .?«

elnu, když mermomocí chceš l« prohodil Zavo“
ral už ne polo utišený auklidněný. »To je tvoje věci
Já ho ani živit, ani poklízet nebudu...

Za Čtrnáct dní měli u Zavoralů nalezence
z Vídně, Byl to kluk jako vejlupek a jako by by:

—=



venkovských oboí, až budou před volbami roz
vinovati svůj program, přímo otázka: pova
žují-li náboženství za věc soukromou, či jsou-li
hotovi, bájiti zájmy svých katolických voličů
a nedopustiti, aby došly uzákonění předloby
protikatolické? Tohoto vyjednávání bude tím
více třeba, že nevíme, přijmou-li zástupci rol
nictva náš kompromiss; nemůžeme přecev oka
mžité popudlivosti vyslovené slovo jednotlivce
považovati za odpověď celé strany. Prozatím
nemůže býti věci katolické na škodu, jestli se
dá jednotlivec voliti do výkonného výboru
rolnické strany, tím méně pak jest-li opět je
dpotlivec rozvine v selském shromáždění náš
katolický agrární program. Všeobecné volební

přáno se zastoupením stavovským je náš spoečný základ, na němž se dá již vystavěti bu
dova dorozumění a svorného postapu.

V jeduom venkovském listě čtu obavu,
že by všeobecným volebním právem posilněn
a novými lidmi jaksi oživen byl vídeňský cen
tralismus; obavu to nesdílím; nebot obrodí-li
se vídeňská říšská rada, nezůstanou bez těchto
obrozujících živlů ani zemské sněmy, jež budou
vědy protiváhou Vídni. Národně můžeme jen
získati; jako pátou kurií bylo definitivně roz
hoduuto, že Němci již nikdy nentvoří ve Vídni

pot nám většinu, tak by se všeobecným voebním právem těžiště parlamentární většiny
Ještě více pošinulo na pravo, ježto mnohá
města s umělou dnešní německou většinou do
stala by se do našich rakou. Staré, pro Němce
schválně, na hotovo dělané volební řády Šmer
lingovy posud platí a nepadnou ničím jiným,
než všeobecným volebním právem. Proto jako
Češi musíme věc, o níž se zase tolik na všech
stranách mluví, jen vítati a jako katolíci, ne
zaspíme-li svou dobu, nemáme se jí co báti.
Utrpíme-li v jedné zemi porážku, získáme
jinde. Nadarmo nejsme církev katolická, čili
obecná. —

Volné listy.
(Mravní a vědecký podklad volné myšlenky.)

(8) Kdo si všímá otázek dne a důležitých
zjevů veřejného života, často při četbě novin
v listech realistických uvidí poznámku nebo
prohlášení o přátelích „volné myšlenky“. Ozna
muje se v nich, že tam a tam bude sjezd
přátel a stoupenců „volné myšlenky“, jindy
se vyzývají stejně smýšlející o peněžitý pří
spěvek anebo oblašuje se vyslání delegáta.
Všechny tyto názvy a pojmenování, ačkoli na
prvý pobled dívují se do světa tak nevinně,
zakrývají potměšile organisaci, která nemá
ještě tolik odvahy, aby řekla přímo, co chce.
Dobrá věc před světlem skrývati se nemusí a
proto zednáři a jejich odbočky „volných my
Šlenek“ scházejí se potají, aby zakryli své ne
bezpečné cíle. Zednáři chytře odůvodňují své
tajemné jednání porušením a znegvěcením svých
obřadů, kdyby organisace jejich celé veřejnosti
byla přípustná; a aby mohli pracovati i tam,
kde spolky jejich nejsou dovoleny, dávají si
obálky s nadpisem „volných myšlenek“. Uvá
žíme-li, s jakou zuřivostí a nepřátelstvím,
všech kultaruích ohledů prostým, vrhají se-=-—>———— o
Zavoralovému Honzíčkovi z oka vypadnul, tak mu
byl podoben.

»Jsou jako bratří, k nerozeznání«, říkávala
Zavoralová, když je oba kladla do jedné kolébky
proti sobě,

A od té duby zdálo se, že budou u Zavo
ralů lepší časy. Penčz měli každý měsíc a i máma
dítěte si na ně čas po čase něčím vzpomněla.

Ale netrvalo to dlouho, Asi za rok jednou
v noci začal nalezenec vzdychati a škytati a bekati
a než se dočkali rána a než mohli pro lékaře,
bylnalezenec chladnou mrtvolou. Zemřel katarrhem
žaludku a střev.

ePro umučení Boží, co nás to jen stále
stíbá| Sotva jsme si poněkud oddychli a už zase
tohle.. .!«

A Zavoral 1 Zavoralová chodili jako opilí.
I na jídlo zapomněli a pořád jen klonili se nad
kolébkou a ohmatávali dítě, zdaž skutečně mrtvo
čih nic.

"Co teď?la vzdychla Zavoralová,
»Hm, co teď! — Nicl« řekl Zavoral.
»Muži, mně néco napadál« ozvala se po

chvilce z4se Zavoralka,
»No, cožpak ?!a
»Víš, kdybychom — no víš — kdybychom

tak řekli — no — že — no, že to vlastně umřel
náš Honzíček a že tuhle ten jest živ, Bylo by
beze všeho a peníze by nám šly dál.«

Zavoral vyvalil na ženu oči.
»No, co tomu nápadu říkášřa ozvala se opět

po chvíli žena.
»[ pro mne a za mne.. ...

máchnul Zavoral rukou.
A stalo se. U Zavoralů pochovali vlastně

svého Honzíčka a pan farář mu udělel v matrice
křížeka ni nalezence brali peníze nerušeně dále...

Léta plynula jako vode. Pu zimě přišlo léto
a po Jétě zase zima a tak se to střídalo stále.

realistické a 8 nimi spřízněné listy na církev
a katolické kněze, můžeme si aspoň přibližný
úsudek utvořiti o povaze epolků „volné my
šlenky“, které ještě zvlášť jeou zakládány,
protože všechno dosavadní veřejné a dovolené
řádění jim nestačí.

Ještě ondyno „Čas“ pochvaloval si proti
„Obnově“ svoji přímost, láska ku pravdě a
spravedlnosti. Jaké hodnoty ona přímost jest,
dokazuje poťouchlost „volných myšlenek“, je
jichž tajným radou jest redaktor „Časn“ Pelunt.
Kdy půjde „Čas“ v příčině „volné myšlenky“
rozhodně a zcela otevřeně 8 plnou „pravdou
ven ?“

Z toho všeho utvořme si úsodek, jak mohou
pracovati © iwravní povznesení, jak mohou
znovuzříditi češství ti, kdož přinášejí v těleso
národní jen živly rozkladné a jejichž činnost
znatelně podporuje síly, Češstva a Slovanstva
nepřátelské. Nikoli, tady nemáme před sebou
lidi, jimž bychom mohli důvěřovati a jejichž
ideály by nás povznášely. Usilují sice slovem
i perem o pokrok a reformy, a na druhé straué
odnímají svým snahám opravdovost a živnou
sílu tím, že podlamají v lidu náboženského
ducha. Dnes nepostačí, pozná-li jednotlivec
svá práva, která 59 mu odevšad objasňují;
jest mu také znáti povinnosti a vykonávati je.
Jest to nebezpečné lichocení vrstvám lidovým,
když ae jim mluví jen o právech a nikoli také
se stejným důrazem o jejich povinnostech.

Bade-li však zničeno náboženství, k čemu
pracují ta sdružení „volných myšlenek“, odkad
a jak odůvodní se povinnost? Ať vyvolí si lid
jakoukoli soustavu občanskou, ať absolutism,
monarchii, republiku anebo sociální republiku,
bez Boha má každá ta soustava za podklad
jen hrabou 8 slepou sílu. Baď uznáme, že
lidské věci mají nad sebou Boha, anebo jest
vývoj jich podroben okolnostem, náhodě anebo
člověku, jenž dovede toho vývoje pro sebe vy
ožiti. Buď budeme poslouchati Boba, nebo
sloužiti člověkno.Jestliže není naším nejvyšším
pánem Bůh, kdo nás uchrání před libovůli
naších bližních, vidí-li, že jsou nás silnější$
Není-li zákona svatého a neporušitelného, jenž
není lidmi vytvořen, jaké měřítko zbude ku
posouzení, je-li nějaký čin spravedlivým, čili
nic? Ve jménu čeho budeme horliti proti ty
ranii a nerovnosti? Jest již pravda nevyvrati
telná, že všechen lidský život vztahuje se
k náboženství. A tu najdou se lidé, kteří ne
majíce dosti na útocích novinových, zakládají
proti náboženství ještě tajné spolky „volné
myšlenky“ a při tom prý usilují o zvýšení a
zmohutnění života. A protože právě církev
katolická nejsilněji autoritu náboženskou ochra
ňaje, nepřátelé rozvinují proti ní boj s divo
kostí, připomínající zuřivost pohanutva proti
křesťanům v prvých stoletích. V obraně ob
hájců církve musí však býti jistá prozřetelná
rozvaha, která nesmí hájiti vše, co se hájiti
nedá. Obsahuje přece církev mnoho živlů lid
ských a tu nelze se diviti, že pácbány byly
chyby a způsobena moohá zla. Rozumný a
poctivý člověk nebude přičítati dnešnímu
kněžstvu za vinu to, COjest stínem věků mi
nulých a co lze z povahy oněch dob vysvětliti.
Ale, jelikož odpůrci právě z těchto minulých
chyb vybírají útočné zbraně své, nejúčinnější—————

U Zavoralů zdálo se, že se usídlily poněkud
klidnější a lepší časy, Na polích dosti se jim da
řilo u peníze z Vídně chodily stále. Už mnoho
dlubů poplatil si Zavoral, ba už ani nenaříkal, že
mu snad někdo všecbno uhranul.

Jednou v neděli všuk šel pan farář z kostela
a ublídal Zavoralovou.

»Poslouchejte, panímámo, zastavte se na
chvilku u mnel

»Poníženě ručičku líbám, velebný pane, jak
ráčejí poroučet, jen st tuhle u žida koupím trochu
jahel.«

Za chvilku byla Zavoralová na faře,
»Poslouchejte, matko, tedy přišel z Vídně

od řiditelství nalezince dopis, abyste díté, které
tam odtut máte, do čtrnácti dnů odvedla. Tuhle
přišly peníze na cestu.«

»Rány Krista Ježíšel« vzkřikla Zavoralová
a sezelenala jako tráva,

Pan farář jejímu leknutí nerozuměl,
>No snad nemusí býti tak zlel« konejšil ji.
sAch, můj Kriste Ježíši, na tohle jsem si já

nepomyslila ls
»Na co jste si nepomyslila, Vždyť přece se

tak děje skoro u všech nalezenců.«
»Ach, můj Spasiteli, ach velebný pane.. .l«
»Ale vzpamatujte se přece a mluvte, co je

vám?l«
»Ach, velebný pane, jé — jk...
A Zavoralová zu stálého vzlykotu a křečovi

tého pláče vyprávěla panu faráři, jaký manévr
provedli s nalezencem a se svým vlastním dí
tětem...— — —

»Nešťastná osobo, nešťastná osobo, co vás
jenom toble mohlo napadnouti«, opakoval stále
celý udivený pan farář, Nechtěl ani svým vlastním
uším věřiti,

sÁch, velebný pane, pro Boha jich prosím,
nějak to teď udělají.. „le

obrana spočívá v tom, že se nesmí omývat a
— Bebo poplrat, co s obsahem katolické věro
uky a mravouky ge nesrovnává. Pisatel těchto
řádků se přesvědčil, jak i ve schůzích socia
listických přiznání pravdy odzbrojuje. Pravda
usmiřaje všudy, proto třeba jí dáti průchod,
ale za to pevně hájit to, co jest napadáno ne
spravedlivě a ve zlém úmysla. —

Předchozími řádky, mimo toto odbočení,
vyznačili jsme mravní podklad „volné myš
lenky“ a její protináboženské cíle, ač vše to
s dostatek jest známo každému, kdo jen po
někad obeznalý jest s našimi proudy myšlen
kovými. Přední chloubou „volné myšlenky“ jest,
že všechno své jednání zakládají na vědě. Vy
Šetřme tedy, jak vědecky jest založeno sdru
žení „volné myšlenky“, k čemuž postačí jen
několik řádků. Mezi předními zástupci X.
meziuárodního sjezdu svobodných myslitelů
v Římě byl Haeckel, jenž tam prohlásil : „My
šlení i chtění jest podmíněno složením mozka,
učení o avobodě vůle jest neudržitelné a třeba
je oahraditi determinismem, totiž nesvobodou
vůle. Myšlení a člověka probíhá dle téhož nut
ného zákona jako u jiných ssavců “ Tedy, sjezd
byl odbýván pro svobodu myšlení a
zároveňprohlásilnaprostoa nesvoboda
myšlení. Zoamenitá věda! Drobečky těch
rozamů přivezl do Čech redaktor Pelant a
trousí je v „Čase“ v podobě „volné myšlenky“,
která nedovede mysliti. Jinak směšnému proti
kladu by se vyhnola. Dle „volné myšlenky“
není nikdo za své jednání zodpověden, protože
jeho myšlení a činy dějí se nutně. Nastojte,
vědečtí a filosofičtí pánové z „volné myšlenky“,

proč vytýkáte sy rozličné přestopky katoickým kněžím, když podle vašeho učení za
své jednání jsou nezodpovědni?|

Mravní sbabělost jevívá ae ve veřejném ši
vofé právě jako v soukromém. Jindy se patolísa
lové meodvašovali mluvit pravdu venešeným, nyní
sc ji neodvašují mluvit níše postaveným. | Jelškoš
se nyní „davy“ domohly politického vlšvu, lichotí se
jim lahodnými slovy. Přičítají se jim ctnosti, o
nichš jsou sami přesvědčení, še jich nemají. Hlá
sat sdravě, ale nepříjemně, se valně nechce nikomu,
stáváť se podobný odvášlivec nenáviděným. I lidé
vedělanější uchásejí se o příseň u mevědomců,
neboť aby sachovali oblíbenost, stávají se radějí
nespravedlivými. Mnosá lidé dovedou se klanět,
ohýbat a lichotit proto, še je to snasší a bezpeč
nější neš vsdorovat mužně, odhodlaněa velkodušné
předsudkům. Proti proudu dovede plavat jemsilný
a odvážný, po vodě plave kašdá mrtvá ryba.

Smiles: Moudrost ivota.

Obrana.
(3)Moderní výchova akademického

studentstva. Kývá-li ochotně ku všem úto
kům ba církev prostičký socialista, nelze se
příliš diviti. Ale od studující mládeže bychom
přece měli čekati trochu samostatné soudnosti
a nestranného přemýšlení, Podobá se však, že
většina akademických studentů chce pomáhati
rozvoji pokroku bezky pohodluě, bez dlouhého

»=Comám udělati, vy nešťastnice, vždyť ani
nevíte, co jste to vlastné provedla... .«

"Já vím, velebný pane, já vím, ale když já
jsemsi myslila...

+ *
«

Bylo z toho mnoho psaní a maoho výslechů,
než se věc řádně vysvětlila a odůvodnila, jak se,
to vlastně u Zavoralů stalo a státi moblo,
vyslýchán starosta, farář, lékař a kde kdo.

»[nu, já myslila, dítě jako dítě« vymlouvala
se Zavoralka,

»Vy jste myslila na peníze a nikoliv na
dítěle přerušil ji vyšetřující soudce.

»Inu, milostpane, ráčejí vědět, člověk jinak
u nás v naší krajině o krejcar nezavadí .. .«

»Mičte, podvodem nemá si nikdo pomébatil
— A což vy, Zavorale?|«

Zavoral mlčel. Styděl se a byl by se raději
viděl deset sáhů pod zemí.

»Já jsem si to myslil, že by to mohlo takble
dopadnout, ale... No bylo všecko dobře, ale
když jsme měli dáti své vlastní dítě pryč, tu
přecejen...

A Zavoral zkřivi) úste, jako by mu byla
jimi zalomcovala křeč a na čele naskočily mu dvě
hluboké vrásky, jako by je tam párem volů vy
oral.. .— —-—

Když po chvíli četl jim vyšetřující soudce
rozsudek, Zavoral ani brvou nepohnul. Jen odvě
rýhy přibylo mu na čele více,

+Prosím uctivě, milostpane, žádal bych jen,
abych mohl nastoupiti trest ihned.«

»Jak si přejetele doložil soudce a hodil
zcela bezvýznamné akta o Zavoralovi mezi jinévěciúřední...————.



studia. Tito mladí pánové vědí, še rytířských
ostrub „člověka pokrokového“ lze dosíci za
stávajících okolností v Čechách saadno, valmi
snadno. Zvláště u akademického studenta stačí

„Jednoduše přihláška k pokrokové straně a již
obdrží od ní právo přednášeti o všem možném,
vzdělávati národ ve všech směrech.

Zvláště při přednáškách „protiklerikál.
ních“ má stadající úplně voloou raku. Není
potřebí před takovou přednáškoa vážněji se
zamysliti, není potřebí čísti články, které ka
tolické časopisy na svoji obranu proti prolha
néma tiska veřejnosti podávají. Nač přemýšleti
ještě zvláště, když už hotové výslednice svého
stadia o „klerikalismu“ vydal Masaryk, Krejčí,
Prav. Veselý, Drtina? Stačí tedy čísti jejich
episy, stačí zapamatovati si útoky protikato
lických žarnálů; a „pokrokový“ duch jest zcela
spokojen se svojí rozumovou povýšeností, —
Podle toh> také dopadají učené rozamy tako
vých „odborníků.“

Jeden příklad z mnohých. Na student
ském sjezdě „Orličana“ v Kyšperku pohovořil
poslochač techniky ke kollegům b „klerika
lisma.“ Prý při intellektuelním pokroku oa
razí kollegové na mocuou překážku, která bude
hledati jejich zničení. A která jest to pře
kážka? „Je to klerikalismus, kollegové, jenž
je hnisem společnosti lídské, galejními okovy
v pokroku lidstva. Klerikalismus zničil (!) náš
národ, byl to klerikalismas, pod nímž úpěli
naší předkové jako pod důtkami drába, je to
klerikalismus, jenž bojí v našem lídu, jemuž
chceme pomoci, a který nás za to bude pro
následovat“ Takovým ušlechtilým tónem to
jde dále. A nikdo z těch osvícenějších neřekne
takovému mladíkovi, aby aspoň zběžně pročetl
8i dějiny sepsané Tomkem nebo Palackým. To
není třeba; čím horlivěji takový stadent hledí
zasypati církev frázovitými střelami, tím líp,
tím jest pokrokovější. Díla katolických učenců
pokrokový student vůbec nečte. A jistě se ne
mýlíme, řekneme-li, že dobrých šedesát pro
cent akademické mládeže desek katolického
vědeckého časopisu „Hlídky“ ani neviděla.
Učená díla katolického učence Dra Musila,
nové historické objevy P. Vavřince Wintery,
nejnovější katolické výzkamy o „pokrokovosti“
Latbera a jeho stoupenců, a t. d. — to všecko
jest akademické mládeži Španělskoa vesnicí.

Horlivý akademický „šířitel osvěty“ na
zývá dále katolicismus farií, blízou, „klerika
lismas“ pry cílí „k ujařmení lidu v okovy ne
vědomosti“. A hned otřepaná písnička o Gal
lileim a Koperatkovi. Ovšem že horlivý řečník
nepověděl, jak nadal Koperníkovi „osvícený“
Martin Luther, jak právě němečtí pastoři sta
věji se houževnaté proti šíření výzkumů Ko
perníkových, když je již církev za své přijala.
Řečník nepověděl nic o krvavé inkvisici ha

sitské a protestantské, o pronásledování svo
bodněji smýšlejících českých psstorů defensory
a konsistoří protestantska-bratrskou. Konečně
odpouštíme. Ubožák, vzdělaný výhradně četbou
protikatolického tisku, vůbec o těch věcech
neví a jest jiš tak vychován k „nestrannému,
svobodnému zkoamání“, že by takých věcí ani
vůbec čísti nechtěl.

Prý také „daleko náš lid se odrodil pravé
české povaze, samostatné, hrdé, neoblomné,
dostal ohebnější páteř.“ — Zrovna jako bychom
četli „Čas“, stokrát ze lži a ignorance usvěd
čený. — Na to aspoň několik slov. Náš ná
rod nechtěl se rozejítí s církví ani po vítězných
bitvách ve válce hositské. Hned po vítězné
bitvě na Žižkově vyjednáváno a preláty o sje
dnocení, po válce husitská konsistoř uctivě
prosila biskopy katolické, aby světili husitské
kněze, prosila je často o dodání posvátných
olejů ke křta a poslednímu pomazání. Hasité
vysílali často ke katolické hierarchii beze
všeho zevnějšího tlaku deputace, jež vyjedná
valy spojení s církví katolickou. Kardinál Kar
vayal byl vítán v husitské Praze jako nějaký
král. To byla ta „samostatná, hrdá a neoblomná
česká povaba.“ Sám Jiří Poděbradský krátce
před emrtl poddával se „vůli Jeho Svatosti.“

Horlivý osvícenec uvedl, jak jedna kato
lička žádala na sousedce tištěné „Psaní od pa
nenky Marie“, které prý chrání před ostudou.
Tážeme se, zda takovou pověrčivost prostého
lidu rozšířili katoličtí kněží. Pan akademik by
mohl věděti, že sami naši nepřátelé takové
různé modlitbičky tisknou a ŠÍřÍ na zostuzení
katolictva, a že katolický tisk proti takovému
oblapování horlivě vystupuje. „Zázračnou mo
dlitbička“ a jiné pověrčivé říkání rozešlou
tajní zákeřníci, kteří pak roní krokodýlí slzy,
co všecko „církev“ Jidu podává. Ovšem že o
úžasné pověrečnosti lidu protestantského onen
stadající nepromlavil nic, ač zvláště němečtí
přímější pastoři lomí rakama vyznávajíce, že
jejich ovečky více věří pověrečným prostředkům
než všem jejich slovům. O tomto vředu pro
testantské církve takový staudající neví nic,
poněvadž židoveko-evangelický „Čas“ a listy
s ním spřízněné o tom nic nenapiší.

Věnovali jsme uabobým výlevům jedno
stranně odchovaného akademika až příliš maoho

hoto frázista; ohceme hlavně poukátati na
povahu rosumového vývoje naší akademické
mládeže vůbec, chceme upozorniti, co se všecko
starším „pokrokářům“ na naší mládeži líbí.
Co by měli tito pánové mladším domlaviti,
aby před vystupováním na veřejné kolbiště
trochu nestranně studovali, tleskají každému,
sebe pošotilejšímu útoku na církev, A řeč
onoho mladíka otištěna celá v několika po
krokových časopisech, jako by to byla vzácná
perla ačenosti, jako by nezralé fráze „pokro
kového“ studajícího měly hlubší význam 8
větší cenu než kterékoli pracné dílo bystrého
katolického učence. Pokrokářské veličiny místo
co by vedli, pochlebojí mladším o překot,
slouží jejich přemrštěnostem s velikou odda
ností. Co na tom, že falešné sebevědomí a
mladíků na úkor skutečného rozumového po
kroku stále stoupá? Jen když svým pochle
benstvím získají „pokroví“ vůdcové nové řady
stoupeaců. Ani nám nenapadá překážeti stu
dentstvu v prospěšné prácí národní. Vždyťjest
potřebí mladický zápal jejich podporovati, ale
— také vésti; a ua to zapomenoati nesmíme,
Výchova akademické mládeže uchyluje se na
scestí. Jest potřebí rozbodného obrata; heslo
„S pravdou ven!“ jest nutno i zde uváděti
v praksi.

(3)Zase pověročná modlitbička. Dlo
zprávy „Času“ zaplavaje se Praha modlitbičkou,
která „má se devětkrát opsat a každý den
jedou odeslat. Ona byla vídeňskému pauu ar
cibiskupu posláaa, on ji devíti osobám zaslal.
Kdo tuto modlitbu zamešká, má býti stále ne
šťasten. V devíti dnech vyplní se přání toho,
kdo opravdu modlitbu rozšíří. Pochválen baď
Páu Ježíš Kristus“ — Tohle tedy k modlit
bičce připojeno. „Čas“ praví, že tu modlitbička
šíří „bigotní individua“, že podobnými mc
dlitbami a doložkami zaplavojí přímo náš lid
t. zv. sv. misie. A hned ušlechtile hovoří o
tmářství církve, proti níž masí bluboký odpor
pocítiti inteligent.

Na to odpovídáme, že nikoli bigotní
individaa, ale prohnaní nepřátelé naší církve
takové modlitbičky šíří; taková modlitbička
rozesílá se na katolíky poštou bez podepsání
zasílatele. Není to tak dávno, co v Hradci
kolovaly takové modlitbičky též. Adresa napsá
na elegantním písmem. Kdo se to tedy tak bavil?
— Týž nepoctivec, který rozesílá modlit
bičky, spěchá pak do pokrové redakce ozná
miti, jak ta církev oblupuje. Onen nepoctivec,
který modlitbičku pro Pražany složil, jest
chlapík opravda rafinovaný. My bychom jen
byli povděční, aby se vyzkoumalo, v které
tiskárně ta modlitbička byla tištěna. Varovali
jsme před takovým balamucením nejednou. A
na konec žádáme „pravdomlavný“ Čas, aby
nám podal důkaz, že někde misionáři „zapla=
vují přímo náš lid podobnými modlitbami
8 podobnými doložkami.“ My náhodou 0 ničem
takovém nevíme; ale mlaví-li vševědoucí Čas
o hotové „záplavě“ takých tiskopisů, musí
přece aspoň o jednom důkaza věděti. Pomlu
viti lze suadno; nyní však čekáme realistický,
opravdu věcný důkaz.

(3) Jak se cení práva Čecha v Čes
kém království. Z Hradecka a Rychnovska
četné společnosti měly v plánu vycházky do
Orlických hor k shlédnutí romantických partií
kolem břehu Orlice divoké. Leč proti českým
„vetřelcům“ hned se sorganisoval odpor „míru
milovných“ německých nacionálů. Jeden z 0
bránců „německé državy“ Landškrounský Wa
schitzek, jehož jméno nesvědčí právě o praně
meckém původo, vydal ve svém listě „Deutsche
Grenzwacht“ ušlechtilé provolání k hasičům,
tornérům, rolníkům a učitelům, v němž je vy
zývá, aby „přivítali vidlemi, obušky, cepy a
kosami ua hranicích Jablonce pověstnou českou
zlodějskou chásku, jež chce německý kraj ten
znesvětiti, a aby vetřelce poslali s krvavon
hlavou zpět.“ — A tohle vyzvání, v němž se
zrcadlí tak okatě zářnáněmecká kultura, prošlo
c. k.censurou. Kdyby takhle psal český list proti
Němcům nebo židům, co by se mu stalo?
Zkrátka dvojí loket. Takhle se snaží Němci
uspíšiti emírnou akci 8 českým národem! Dle
Jejich názorů Čechovi nemá býti dovoleno
svobodně cestovati ani ve vlastním království.
Kdyby na Landškronosko přišlo několik prus
kých pastorů, hned by se 8 nimi němečtí štváči
objímali. — Vlídné propaštění výzvy tolik
štváčské státní censurou mělo by 8e dostati
na přetřes do parlamentu. Takový případ za
interpellaci rozhodně stojí.

Politický přehled.
Od soboty mešká císař v království Če

ském u příležitosti císařských manévrů, které
se právě odehrávají na Strakonicku v jižních
Čechách. Po čas manévrů sídlí mocnář na
zámku knížete Windischgraetze ve Štěkné, od
kudž již také poctil návštěvou svou město

vítán ; v Čechách pobude už do příští soboty.
— Parlamentární prázdniny pomala cbýlí se
ke konci. Ministerský předseda bar. Gautech
připravuje se již k práci, začínaje právě po
rady s předáky parlamentních stran, aby si
zase zajistil půdu ku plodné práci parlsmentní.
Nejdříve začal poradu s dr. Pacákem tuše
věru, že mu poslanci čeští v nastávajícím za
sedání dají cítiti mnohé trpké slovo pro jeho
rozhodnatí stran čes. učitelskóéba ústavu ve
Slezsku. —Říšská rada sejde se asi ve dnech
23.—26. září ka krátkému zasedání, po němž
má následovati asi Gnedělní zasedání zemských
sněmů, načež zase sejde se říšská rada. —
V Praze bude prý určitě zřízena česká vysoká
škola zemědělská, ovšem dopustí-li zase Němci.
— V stálém živnostenském výboru poslaneck6
sněmovny přijat návrh, aby i pro hostinství
zavaden byl průkaz způsobilosti. — Po vzá
jemné dohodě vypovězena zatímní šestiměsíční
obchodní smlouva Rakousko-Uherska s Italii,
Očekává se, že do 1. srpna 1906 bude jak ob
chodní smlouva s Italií, tak i s Německem
parlamentně projednána; a nestane-li se tak
pro krisi aherskoa, tu bylo v Išla při korunní
radě učiněno zvláštní usnesení. Ve Vídni za
počala také právě společná celní a obchodní
konference.

V Uhrách se poměry nevvjasňají. Před
světem ani vláda, ani oposice v ničem nepo
voluje, v zákulisí však stále se umlouvá smír
vlády s většinou oposiční,

Švédský král Oskar rozhodl se z obavy,
aby se Norsko neprohlásilo republikou, že
princi Karlu Bernadottovi dá svolení, aby při
jal norskou královskou koranu.

Perský šach byl právě hostem cara v Pe
trohradě. — Sotva Rusku mír zajištěn, počíná
si vláda ruská zase vyzývavěji. Zřízením říš
ské dumy se jaksi mysli mnohých v Rusku
uklídnily, ale carským úkazem odročují se
právě volby do říšské damy na — rok, čímž
ovšem mnoho se nepřispěje ku klidu. O re
formách se stále ve vládních krazích mlaví,
ale k činům nedochází. — Smlouva o míru
mezi Ruskem a Japonskem jest již podepsána
a obsahuje 16 již známých článků, VJaponsku
vzmáhá se mezi lidem velká nespokojenost
s ujednanými podmínkami míru; volá se po
pokračování ve válce. Z nespokojenosti této
může prý vzniknoati revoluce.—S uzavřením
míru vzchází prý výhodná obchodní smlouva
rusko-japonská, — Než na druhé straně ozavřena
také smlouva anglo-japonská ku vzájemné ob
rané, namířená hlavně proti Rasku.

Afričtí domorodci víc a více se bouří
proti Němcům. Právě přepadli několik osad.

Zprávy místní a z kraje.
Divadlo sdružených měst východo

českých zahájí saisonu v Hradci Králové dne 1.
října a sice Smetunovou operou „Libaše“. Společnost,
kterou p. ředitel Lacina sestavil, vyhoví svému u
měleckému poslání, neb se podařilo získati některé
přední sfly od Nár. divadla brněnského jakož i od
měst. divadla v Plzni a proto jest nyní řada na obo
censtvu, by věnovalo tomuto mnohoslibnému podnika
svou přízeň a hojným předplatným hmotný zdar sai
sony zajistilo. Podrobný seznam účinkajících umělců
jako i repartoire přineseme příště.

Osobní. Pan J. Urban, ředitel firmy Bro
morský, Schniz s Sobr v Hradci Králové, jmenován
odborným soudcem pro zdejší krajský soud.

V zájmu veřejné mravopočestnosti
a dobré pověsti Hradee Králové ozývají
se stále četnější hlasy samých Hradečanů proti kři
klavým nepřístojnostem, ale dosud skoro marně. Na
žádost většího počtu Hradeckých občanů poukázala
Obnova již dávno na nevěstinec nacházející se vedle
Klicperova divadla. Nyní poukazuje „Ratibor“ formou
ještě ostřejší, jak neblaze působí tato hospoda zvláště
na kolemjdoucí mládež. K tomu připojuje trpké po
známky! „Pomalu se budou alnání lidé styděti do di
vadila choditi, bude-li jim stále kráčeti kolem paře
niště mravuf otravy. Rozhořčení mezi návětěvníky di
vadla i obyvatelstvem jest již příliš veliké, že snad
přece městská rada si ho konečně povšímnonti musí.“
— K tomu dodáváme, že roztrpčení slušných rodin,
které « sousedství oné hospody bydlí, jest atálo větší
a že trpělivé čekání na náprava jest již vyčerpáno.
Sdělil nám jeden pán, že nebude-li náprava zjednána
co nejdříve, přibije ten zlořád na pranýř v českých
dennících. Bude al. městská rada čekati na takové
krajní vystoupení? Zvelebí takový pranýř čest našeho
města? — Leč pohoršení slušného obecenstva Eradec
kého vzmáhá asi na jiném místě. Není to od radnice
daleko. Až půjdou členové městské rady ze zasedání,
mohou se tak trochu vyptati nejbližšího sousedatvaa
zaslechnou stesků dost. Již více občanů z Malého
náměstí nás žádalo, abychom poukázali na neplechu,
která se v tak oživené částí města trpětí nemá| V nej
bližším sousedství pověstné hospody sídlí více distin

aovaných rodin, jimž je při pohledu na pohoršení
sko. Divným sonsedetvím jest obtěžován Sokol, in
ternát, továrna p. Červeného, atd. Dítkám chudícím
kolem do školy neslouží takové sousedství k velikému

umravnění. Taková „Živnost“ při Malém Náměstí
jeduoduše by se měla zakázatí. Neradnodlouho trpě
Jivost sousedních občanů přepínati. Bude-li přinacen
sámošný majitel domu, aby nekalé čenětiny z doma



vyhostil, nebude nijak „finančně zdrcen.“ Opakajeme,
če sde tlumočíme pouze stesky a přánísousedních
slušných rodin. Doufáme, še bude konečněv zájmu
veřejné mravopočestnosti zjednána náprava radikální,
Nechf slavná městské rada nepřeblédne důrazné
volání spoluobčanů, jichž slašným požadavkům má
vždycky ochotně vycházeti vstříc.

Na e. k. vyšší reálce v Hradci Kr.
bude zápis do I. třídy dne 16. a 17. sáří od 8.—9.
hod. ráno. Žáci £ jiných škol středních, hlásící se
do II —VIL, zapisování budou dne 17. září od 9—13
hod., šáci dřívější ústava zdejšího dne 16. září o 2.
bod. odpol. Přihlášky žáků ze škol měšťanských budou

fijímány dne 14. a 16. t. m. od 8—9 hod. ráno;
ned po přiblášce budou konány přijímací zkoušky.

Zápis žákyň do škol v Hradci Král.
Do obecně dívčí školy koná se zápise v budově školní
dne 14., 15. a 16. září t. r. dopol. od 9—12, odpol.
od 2—4 bodin. — Žákyně do 1. třídy vetapující
nechť dostaví se s rodiči neb jich zástupci s přinesou
s sebou vysvědčení očkovací. Žákyně, které úplného
šestého roku ještě nedosáhly, mohou jen u přivolením
zdejší místní školní rady přijaty býti. — Zápis dítek
od 3—6 let do mateřeké školy konati se bude v tytéž
dny a vysvědčení očkovací těchto dítek se rovněž vy
žaduje. — Do pokračovací a hudební školy v ponsi
onátě cís. Frant. Jos. I. zapisují se žákyně ve dnech
14., 16. a 16, září t. r, dopol. od 9—12, odp. od 2—4
hodin.

Jednota českých střeleů v Hradci
Králové pořádá v úterý dne 12. září ve zvláště
upravených místnostech na „Střeluici“ na mlatě dří
vější královské střelby salonní střelbu v přebornictví
jednoty, k níž určeny 3 ceny: I. cena na hlubokou
ránu, nádherný odznak granátový s titalem přebor
uíka, II. a JIÍ. na největší počet krabů po čestném
odznaku. Zároveň ueneseno pořádati v sobotu dne
16. září na počest vítězů a spolu ukončení střelby
letní vtýchž místnostech zábavný programový večírek
spojený s rozdílením cen vítězům, k čemně zvolen
avláštní zábavní odbor, jemuž svěřeno sestavení pěk
ného programu. Hosté pp. členů vítáni. Dlužno po
dotknouti, že místností p. bostinským Košťálem pro
půjčované (začež mu vřelé díkyl) po celou saisonu
letní velice ne zamlouvaly, jelikož účelu svému v kaž
dém obleda vyhovovaly « bylo by záhodno, aby so
v příštím roce opětně letní střelba tamtéž, avšak
a větší účastí pp. členů pořádala.

Spořitelna Kralohradecká. V měsící
srpnu 1905 uloženo ua vkladní knížky K 146.578-26,
vybráno K 127.477-27, vklady koncem srpna 1906 K
11,602.331-18; na hypotheky půjčeno K 41.800—,
splaceno K 46.84027, na hypothekách koncem srpna
1905 K 9,868.699*12; cenných papírů v zásobě K
2,218.000—.

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc srpen 1905. Vloženo K 93.662-33, vybráno
K 107.79491, zůstatek K 1,432040'63. Půjčeno
K 91.871-38, splaceno K 72.183:36, zůstatek K
1,425.602-90. Počet účtů 2600, pokladní obrat K
714.108:57, zárační fondy K 12459738.

Záložní Úvěrní Ústav v Hradel Kr.
Stav vkladů za měsícsrpen 1906. Stav poukázek poklad
ničních K 422.000— knížek vkladních K 1,825.762'14,
úbrnem K 2,247.762'14. Suma, do které lze vydati
poukázky a knížky vkladní, stanovami neobmezena. Na
jistinu akciovou zaplaceno K 7,000.000.— Reservní a
pojistné fondy ca 600.000-— Úroky počítají ae ode
dne vložení do dne vybrání.

Komcert. Sbor královéhradeckýchtambarašů
„Orlice“ pořádá 28. září koncert v hotelu „Merkur“
v Hradci Králové.

C. a k. dvorní atelier J. F.
hamsa v Hradci Králové vystavujeve všech
svých výkladních skříních zcela nové kolekce portrétů
místního p. t. obecenstva v čistě uměleckém provedení.
Zvláště výloha na Velkém náměstí na domě p. Dixe,
sestavená ze samých dětí, dětských skupin a pod., vy
niká přijmutími, které v moderních požadavcích dět.
ských snímek nejlépe lze provésti. Ve výloze portálu
vlastního závodu vzat zřetel hlavně k vystavení vel
kých skapin v rozličných velikostech. Výlohbytyto
svědčí o stálém pokroku, v kterém světová firma p.
Langbansa od svých začátků neunavně v oboru svém
pracuje.

Národní kolek. Pan Lad. Blažka,inepek
tor banky „Slavie“ v Hradci Králové, zavedl na po
jistkách, získaných pro banku „Slavii“, národní kolek.

Zpráva časopisecká. V HradciKrálové
počne dne 16. září t. r. vycházeti měsíčník, časopis
věnovaný otázkám národohospodářským, finančním a
pojišťovacím pod názvem: „Národní hospodář“,

Pěvecko-hudební a doklamatotaí
večírek v Malšovicich. Čtenářeko-ochotnická
jednota „Havlíček“ v Malšovicích pořádá v neděli
dne 10. září 1905 v restauraci p. J. Matějky „a
Mlýna“ na oslava otevření nové školní budovy pé
vecko-hudební a deklamatorní večírok. Začátek přesně
v 7 hod. Vatupné osoba 30 hb, rodina D0) h. Po vy
čerpání programu taneční vínek za účinkování chvalně
známé kapely pana Jirouta. Taneční odsnak pro pána
40 b.

Zvláštní moverozemee. Minulousobotu
narodilo se na Slezském Předměstí v osamělé stodole
chudým manželům Al. « Karolině Čermákovým z Bo
rohrádku, vracejícím se z česání chmele, dítko, jež dle
lékařského vysvědčení zapsáno bylo do matriky jako
— obojetník, ani chlapec, ani děvče. Pokřtěno však
bylo na ženské jméno av. Františky.

Podivné přátelství. Poss kočkouleckdys
se spřátelí, buď še apolu odpočívají nebo jídají; dále
takové přátelství jde málokdy. Nežna Nov. Hradci
Králové má hostinský pan Moadr kocoura, který ná
klonnost svou k černéma psíku „cikánovi“ osvědčuje
svlášť něžně, třeba še „cikán“ mourkovi jinak nic
dobrého neudělá. Dostane-li se totiš „cikén“ dorvačky
s nějakým protivníkem s rodu psího, tu milý macek,

je-li na blízka, přeochotně spěje „cikánovi“ na pomoc;
vrhne ee protivníku na záda s nemilosrdně ho prac
kami polehtá; takto „cikán“ zvítězí vědycky. „Cikán“
jest také velikým příznivcem badby. Káykoliv u
pana Moudra jest zkouška hudební, tu černoušek
ibned vrazí do síně, tiše poslouchá nebo mezi hudeb
níky se prochází a lehne si třeba u samého dunfofho
bubnu.

Hraběcí Amemské slatlané lánně
vwBělehradě dnem 30. srpna 1905 číteli hostí
1321 (bez hostů na letním pobytu a passantů).

Na vyšší reálce v Kostelci m.Orl.,
která 1. ledna 1906 bude sostátněna, konati se bude
zápise žáků do I. třídy dne 16. září od 8.—10. hol.
v řiditelně ústavu. Zápis žáků přicházejících ze škol
měšťanských aneb z jiných škol středních konati se
bade doe 14. září od 8.—10. hod. Bližší zprávy lze
si vyžádati u řiditeletví ústavu.

Úmartí. Dne 5. září zemřel v Hněvčevsi tamní
farář vidp. Václav Kalaš, bisk. vikář trakta Hořického,
bisk. notář, osob. děkan, čestný občan obce Hněv
čevské. Narodil se dne 8. dubna 1843, na kněze po
svěcen 25. Července 1868. Pohřeb zasloužilého toboto
kněze bude v sobota dne 9. zíří t. r.o 10. bod. dopol.
po zádušních slažbách Božích na sv. poli v Hnóvčevai.
— V Kladrubech zomřel tamní vldp farář F. Klapal,
ou. děkan, bisk. notář, majitel záslužného kříže s ko
ranou, stříbrné jabilejní medaile, čestný občan Se
mínský atd. Narodil se v Lokotech r. 1837, na kněto
vysvěcen 25. července 1861. R. i. p.

Poděkování. Skapina Věeodbor.sdružení
křesť. dělnictva v Kostelci n. 0. cestou touto vzdává
uctivý dík a Zaplať Pán Bůb dp. Jos. Konárovskému,
kaplanu ve Vys. Mýtě, za cenný dar, skvostně vá
zané knihy. Ač tomu je už dosti dávno, co Kostelec
n. O. opustil, přece na naše chadičké sdružení ne
zapomněl, a prokazuje mu takto svou lásko. Ze sku
pinu A. V. Zlesák.

Z hospodářské školy zimní v Nev.
Bydžově. Zápis do hospodářskéškoly simní v No
vém Bydžově. Žádný stav společnosti lidské nepotře
buje tak mnobo vzdělání jako stav roloický. To so
všeobecně uznává. Takového času přiměřeného a mo
dernímu rolníku potřebného vzdělání odborného ©
stane so mládeží rolnické na zimní hospodářské škole
v Novém Bydžově. Pečlivý otec dá tudíž syna svého,
jehož ustanovil za dědice oteckého statku, zapsati
nyví do školy hospodářské. Zápis jest nyní otevřen a
trvá až do 1. listopadu 1906.Školní vyučování počíná
1. listopadu a končí dnem 81. března roku příštího.
Vyučování jest zcels bezplatné. Zápisné so také ne
platí. Žákům, pokad zásoba stačí, zapůjčají se školní
knihy z bohaté knibovny. Hospodářská škola má ve
likou hojnost učebných pomůcek a vyačování děje se
názorně e demonstracemi. Řiditel doporučuje žákům
v městě byty hledajícím tyto ve spořádaných rodinách
a přiměřených cen. Do školy mohou přijati býti
mladíci nejméně 14 roků staří, jestli prokáží vysvěd
čením na olchodnou, že odbyli aspoň obecnou školu.

Sjezd Zemského ovocmického spel
ku, spojený s výstavou ovoce, koná se v neděli dne
1. října 1906 o 10. hod. dopoledne v sále Kodymova
Národního domu v Opočně. Při sjezdu promlaví člen
zemského spolku p. František Freindl: „O důležitosti
ovocnictví a sortimentu ovocném pro krajina Opo
čenskon.

Výstava ovoce v Opočmě. Hospodářskýspolek okr. Opočenského pořádá ve dnech 28., 29., 80.
září a 1. října 1905 vmístnostech bospodyňské školy
v Opočně výstavu ovoce vypěstovaného v okrese Opo
čenském. Přihlášky k výstavě buďtež nejdéle včetně
do 18. září t. r. učiněny u hospodářského epolku
v Opočně, kdežto výstavní předměty odevzdají se den
před výstavou t. j. včetně do 27. září t. r. v poledne
v místnostech výstavních. Zahájení výstavy koná se
28. září 1905 o 9. hod. dopolední. Prohlášení výstav
ních cen stane se týž den o 4. hod. odpoledne.

Hospodářská schůze v Opočně.
Kuratorium, řiditelství a spolek absolventů zimní
hospodářské školy v Opočně pro absolventy a cho
vance téže školy avolává na čtvrtek dne 28. září t.r.
o půl 2 hod. odpol. hospodářskou schůzi de zasedací
síně okresního zastupitelstva v Opočně. Na programu
nalézá se: 1. Přivítání účastníků, zahájení schůze
předsedou kuratoria skoly. 2. „O některýchpříčinách
častých ztrát skotu“ promluví Em. Hoťhansl, okresní
zvěrolékař v Opočně. 3. „O nynějším stanovisku v pří

čině sostavování krmných dávek pro zvířectvo hospodářské“ vyloží Jan Heinz,řiditel hospodářské školy
v Opočně. Po každé přednášce koná se debata.

Královna Wůrtemberská Charlotta
přijela včera udpoledne k 14dennímu pobytu k svému
otci princi ze Schaumburg-Lippe do Náchoda.

„Strašidlo“ při pošáru. Dno4. t.m.vnoci,
před 11. hod., kdy byla právě v Ranné posvícenská
taneční zábava, založen byl zločincem nějakým oheň
ve stodole majitele hostince p. Bureše. Vrchstavení
p. Bureše a Beneše se vší úrodou, jakož i stodoly je
jich padly požáru za oběť. Též nájemce p. Smrčka má
velikou škodu.—U Benešů byla doma stará příbusná
a služka. Krátce před vypuknutím ohně přišla do sta
vení osoba bíle zahalená, otevřela A zavřela třikrát
dvéře do světnice a odešla, Na schodech byl pet 3
lesen veliký špalek, pro který se mohlo ve zmatzu
státi veliké neštěstí. Tímsnad asi chtěla osoba ona
— nejspíše palič — zameziti, by ve zločinném díle
svém nebyl přistižen. Manželka truhlářského mistra
následkem toho leknutím těžce onemocněla.

Z Labské Týmice. (Slavnostsvěceníškolní
budovy). Dne 3. září t. r. konala se v Labské Týnici
krásná a významná slavnost; byla totiš nová budova
měšťanské chlapecké školy vysvěcena a účelu svému
odevzdána. Po slavných službách Božích kráčelo ve
lebné duchovenstvo místní i okolní e vidp. Frant.
Hajslerem, bisk. sekretářem a děkanem přeloučským
v čele, provázeno jsouc vzácnými hosty panem c. k.
místodržitelským radou Vojtěchem Kostkou, ředitelem
měšť. školy v Kolíné p. Gustavem Svobodou, jako
zástupcem c. k. okres. školního inspektora, p. stavi

telem J. Sklenářem a p. t. zastupitelstvem města, se
všemi spolky ke školní budově vkusně okrášlené, Tam
uvítal vzácné hosty i četně shromážděné občanstvo
starosta města pan Ferdinand Tomášek a požádal,
aby akt svěcení byl vykonán. Po této žádosti
uvítala hosty žákyně IV. třídy a | učitelstvo
místní i z okolních obof sapělo sdařile sbor: „Tebe
v jitěních hodinách“, načež promluvil ještě místní da
chovní správce vdp. Václav Zórnig o tom, jak důle
žita jest v obci škola a jak sl jí vážiti mejí nejen
dítky, ale i rodiče jejich. Slova jeho, plná pravdy,
zajisté neminula se cíle. Po vykonaném posvěcení
sešli se hosté i četné obecenstvo v kreslírně, kdež pan
starosta města poděkoval všem ct. hostům a přízniv
cům školy. Na to odevzdána v řízení p. řediteli La
dislavu Menclovi, který olíbiv, že se bude starati 00
oborem učitelským, aby mládež vychována byla ke cti
a užitku m<:.te a vlasti, provolal císaři pánu sláva
načež všecko shromáždění zapělo císařskou hymnu.
Vidp. bisk. sekretář skončil výborným doslovem krás
non slavnost. Žák měšťanské školy poděkoval všera
za školní mládeš a učitelstvo zapělo sbor: „Mateřská

ová jména do pamětní knihy. Blahopfejné listy po
slali vldp. kanovník Marek z Prahy, p. Joe. Libický,
c. k. okresní inspektor na Král. Vinohradech, p. Ot.
Kremla, c. k. okresní inspektor v Kolíně a jiní.

Sjezd na paměť25letého trvání
muasia v Čáslavi. Na popud dp. P. Josefa
selera, kaplana ve Velké Oařimi, který weškal

návštěvou u svó matky v Čáslavi, sešlo se několik
starších býv, studentů gymnasia čáslavského za účas
tenství 3 členů sboru professorského, aby ae aradili,
jak by se oslavila 25. ročnice trvání ústavu, který
pro Čáslav jest velikým dobrodiním | Ač pronášeny
byly skeptické poznámky, če se asi sjezd pro pokro
čilou dobu nezdaří, tož přece po vytříbení náhledů
ustavilo se místní komité, které by vše potřebné ze
řídilo. Sjezd, který' koná se ve dnech 9., 10. a 11.
září, na základě již došlých přiblášek, bude zajisté
koranován stkvělým výsledkem. Pořad ujezdu: V a0
botu, dne 9. září o půl 8. hodině večer ve dvoraně
u „Králevice“ přátelský večer. V neděli dne 17. září
o 10, hod. dopol. slavnostní shromáždění v budově c.
k. vyššího gymnasia. Po tom prohlídka města. O 1.
odpolední společný oběd v hůtelu a „Králevice.“ O 8.
hodině slavnostní večer sa laskavého spoluúčinkování
Jednoty divadelních ochotníků v Čáslavi. Dasíkovo
divadlo. Ceny míst divadelní. Po vyčerpání programu
koncert v místnostech Čten. Besedy. Při obou večerech
účinkoje hadba Ulimennova. Předprodej lístků do
slavnostní akademie u pana J. Procházky, fotografa
v Čáslavi. P. t. pánům předplatitelům roservována
místa do čtvrtka 7.t.m. V pondělí dne 11. září o 10.
hod. dopol. spírané regaiem za semřelé profossory a
kollegy bude celebrovati za Četné assistence jeden
z nejstarších žáků gymnasia dp. P. Jen Kostkan,
farář v Pusté Kamenici. Jest naděje, še všichni kol
legové se sejdou, aby v přátelském kroužku oživili
upomínky na doby zlatého mládí.

Táber lidm v Semilech. Sociálnídemo
kraté pořádali v neděli dne 37. srpna velký tábor lidu
v městeké zahradě sa příčinou volebního práva. Řeč
níkem byl jakýsi Houser z Prahy; proletářem asi ne
byl, neb byl notně vypasený. Horlivou agitací sebnali
asi okolo 3000 lidí; žen bylo málo, jen asi.20. Naj
prvé pojednal řečník, jaký užitek plyne z volebního
práva a proč se soc. demekraté domáhají přímého, vše
obecného, rovného, tajného vol. práva. Mladočeší sta
vějí se proti; jsou to sami advokáti a doktoři a ti že
by se měli dělit « prostým dělníkem o právo? Agrár
níci rovněž, poněvadě zastapují skoro všecky velko
statkáře atd. Vykládal program národní: oni jsou me-.
zinárodní a to ještě neznamená, že jsou beznárodní;
kdo to o nich mlaví, je lhář. Když by se soc. dem.
dosteli k vesla, pak ovšem ještě by hned ráj na zemi
nebyl, a'e pracovali by o to, aby vypadalo lépe to
dnešní chudinství, zaopatřování v práci. Minerální
vody prodávají se dnes jen za drahý peníz boháčům
a přec příroda poskytuje je zdarma, měly by tedy i
chnďasům sloužiti, oni toho více potřebují. Školství
dnes též špatně vypadá, ale nedivme se, když v nej
vyšším místě rozhoduje takový monsignor Burian
(smích, „hanba“ klerikálům voláno) atd. Takovým asi
tónem nesla se jeho feč, až konečně přišel k toma
nejlepšímu vysvětluje, co znamená tento tábor. To je
mobilisaco; až ohodíme na buben, buďte na alici.
Ven musíme, probouseti všecky ospalé, do každé za
atrčené chaty, do každé továrny, do obcí, měst, spolků,
korporací, udeříme ns poslance a každý nechť odpoví
otázku: jsi také pro rovné, všeobecné, tajné přímé
hlasovací právo? Tedy pořádati velké schůze, tá
bory a lid politicky avédomovati. Při drahém bodu
pojednáno o vybírání na možný fond . .- Vyčítají
nám šidy bohaté, to je lež; my potfebné peníze
musíme sebrat jenom sami mezi sebou. My jsme
míramilovní; všecky časopisy válku Ruska achra
lojí, jen my jsme proti válce. Mluvil o revoluci
francouzské, o hesle: rovnost, volnost a bratraty:
atd. Soc. demokraté ukáší, že dovedou nejen vy
hrodovat, ale také i splnit! Druhým řečníkem byl
poslanec Černý; ten, byv vyzván, jaké stanovisko
zaujímá vůči volebnímu právu, prohlašoje, že je
bojovníkem za všeobecné, rovné, přímé tajné blaso
vací právo ovšem ve smyslu národním, neb doufá, že

jeho zavedením budou národníspory urovnány, nebČeši avým počtem nad Němce zvítěsí. Třetím řečníkem
byl p. Feleman se Semil. Chválil soc. demokraty,
kteří jediní rázoě a prakticky hájí sájmy dělnictva;
jiné strany sicetaké mají v progremu všeobecná,
rovné, hlasovací právo, věsk nio pro ně nečiní. (Aby
výtka tato nebyla oprávněna, je dádoucno, aby li
tické kluby křesť. soc. konaly svou povinnost! Dou
fám, že i na valné hromadě diocósního sdružení bude
vzpomenuto tohoto politického momentu. Pozn. pis.)
Ukasuje, kdo dnes rozhoduje na sněmu s sice: osoby
vládní, feudální, velkostatkáři, advokáti, doktoři a
podle toho také ty zákony vypadají; však zavedením
rovného, všeobecného, práva volebního byly by tyto
Osobnosti jako hmyz sacherlínem vypuzeny ana místo
nich nastoupila by vláda lida. Virilisté ani nejsou vo
Jani a mají hlas jako 72 tisíc voličů. Je to epravo



dlivé? Vláda má jiš i pro dělnictvo tovární osnovu
starobního pojištění vypracovanou, ale pro Šivaosten
ské dělnictvo nemá nic, to odkazaje na food Fran
tiška Josefa. Řemeslník odkázán jest jen na sv“ ruce,
nic si nemůže sahospodařit, daně platiti musí, když
nemá, tak mu zabaví věc movitou. Mé so ještě bůt
než dělník v továrně| (Pane Falcman, každý cítí bo
leeti své lépe nežli jiného. Myslím, kdyby dělník byl
dobře placen, více by kuporal, dlaby by nedělal u
živnostníků a tak následkem toho í oni by se měli
lépe. Řemeslník, opustí-li pro dluby své řemoslo, má
ještě dvě cesty: do továrny a na šebroto; žebrati so
stydí a tak jde raději do továrny, kde mu je zskou
Beti ústrků a posměchu. Není tedy ten život tovární
tak blažený, jak se Vám zdáa jestli se Vám zamlouvá,
toš proč jete ji dávno nepověsi! řemeslona břebíček?)
Když to šlo v semícb jiných, proč to nejde také a
nás? Německo jde přízladem napřed. (Že to bylo zá
sluhou katolického centra, to nevíte ?) Přeje rovněž
skvělého vítězství soc. demokracii. Předseda p. Ku
lička ještě jednou shrnaje slova o účelu dnešního
tábors. Ať ukáží, soc. demokraté že něco zmobon;
does k mobilicáci s zítra na ulici! Pozvaný poslanec
dr Kramář jim v dopise radil, aby nechali bes
účelné agitace pro všeobecné, rovné, hlasovací právo,
neboť i kdyby ho dosáhli, otěše vlády jim ještě ne

řínese. Za to jej odeuzovali. Na to uo shromáždění
lidně rozešli. — Večer konala katol. jednota ve

Slavii členskou scbůsi, na které pojednáno 0 avrchu
uvedeném táboru, i bylo asnešeno, domábati se rovněž
všeobecného, rovného, přímého, tejného hlasovacího
práva, ovšem způsobem katol. spolku důstojným.
ZdařBěh

Z Trhové Kamenice. (K úmrií vdp.fa
ráře Josefa Plocka.) Ve středu dne 30. srpna o třetí
hodině odpolední smutně rozezvačel se veliký zvon Da
věži chrámu našeho a za nedlouho přidrašily se k němu
j svony na zvoničkách přifařených obcí, osaemujíce
osadníkům trochlivon zvěst, še dokonal pozemský ži
vot svůj jich dobrý, zasloužilý, všeobecně vážený otec
duchovní, vdp. farář Josef Plocek. Nikdo nechtěl vě
šiti zprávě, která jako blesk z čista jsena překvapila
každého. Vždyť po 20 let pa osadě působil, pln síly
a zdraví, nikdy nestonal, a chorobu, která v poslední
době na něm ae jevila, nikdo nepovažoval zs tak
těžkou, jakou ae ukázala náblým přerváním jeho ži
vote. Bylo jen ažšíma krabu jeho přátel známo, že
v poslední době trpěl značným rosrašením nervů, z ně
bož se vyvinula erdeční vada, takže na radu lókařů
tmusil se odebrati na léčení do Mariánských Lázní,

Věakpoby tam nejen nepřinesl žádoucího zlepšení,osopak porucha nervů spíše se stupňovala s zvěčnělý
v předtuše brzkého skonu vůčibledě ztrácel zájem o vše,
co ho posud těšilo, počal pořádati avé záležitosti časné

a zabýval se přípravou na amrt, Metoda se s myšlenkami na odchod na onen evět. V poznámkách, jež
si po čas pobyta v lázních do direktáře činíval, stále
so lončí, stále si přeje zamříti tam, daleko od domova,
eby uepořil svým drahým útrap a starostí o pohřeb.
Také častým přijetím av. svátostí posilňoval se na
cestu do věčnosti. Než vůle Boší stanovila, aby zemřel
a pohřben byl v osadě své uprostřed těch, ješ k od
počinku na hřbitově ukládal. Navrátilse z lázní, zlo
nen na těle, v ducha stále smrtí se obíraje. Vkaždém
hovoru dával znáti, že cítí emrt naň takřka jiš sába
jící ledovou rukou. Stále přecházel, ještě v pondělí
dne 25. srpna navštívil pole svá a obhlédi hospodář
ství své, kterého chystal ee úplně vzdáti — v úterý
oáhle srdce počalo vypovídati slušbu, nastávala sklo
slost sil životních, blížil se konec — S velikou
sbožností přijal svátosti umírajících z rakou svého
upřímného přítelo s souseda dp. Václava Marka,
faráře z Hlinska, načež odevzdán do vůle Boží
v kraba svých milých odevzdal šlechotnou daší svou
nebeskému soudci. Pobřeb zesnu:ého konal se v sobotu
dne 2. září o 10. hod. dopolední. Ač nepříznivé, téměř
mrazivé bylo počssí, sešlo se veliké množatví účast
níků « blízka i z dálí avědčíc, jak veliké lásce a úctě
těšil so svěčnělý ve všech vratvách obyvatelstva. Do
stavili se zástupci knížecího patronátu s knížecí les
pictvo, zástupci okresního, městského i obecního za
stupitelstva ze všech obcí, učitelstva, různých korporací,
spolků atd. v hojném počtu. Zvláště četné dostavilo
se dachovenstvo. Průvod a obřady pohřební konal a
zádušní mši evatou sloažil vldp. Jan Kobr, vikář
z Chrasti, za assistence vldpp. biskapských vikařů
Antonína Schreibra ze Žleb, Josefa Kaplana z Caslavi,
Vincence Jůzla z Libice, vikar. sekretářů Aloise Kon
valinky z Hrochova Týnce, Josefa Kašpara z Rosic a

Š:špána Dvořáka, děkana se Skače, farářů: V.Šinkorys Bojanova,J. Kučery ze Seče, A. Holuba ze Včelá
kova, A. Mrkvičky ze Slatinan, E. Stocks z Nasevrk,
K. Neušila z Kostelce, V. Marka z Hlinska, J. Holej
šovského ze Slsvštína z Modletína, A. Rohlíka z Kra
cembarku, St. Schěnberga ze Studenoe, J. Portmana
ge Cblen, J. Bezdíčka ge Sopotnice, J. Troky, vice
rektora bisk. semináře z Hradce Králové, apiritaálů
J. Sobotkyz Chradimě a A. Štěpiny ze Slatinen, ka

lanů K. Mikuleckého z Chrudimě, J. Zitko z Potěh,
, Holzmanna z Vejvanovic, Fr. Machače ze Žleb, A.

Vobejdy z Hlinska, E. Matouše se Včelákova a boho
alovceL. Sokola z Hlinska, V nesení rakve střídalo
se duchovenstvo, místní městská rada a členové jed
noty hasičské, kteří tvořilí kolem rakve pobyblivý
špalír. Ve cbrámu Páně velmi dojemnou, mistrnou
řečí promluvil o životě a působení zvěčnělého dp.
Václav Marek, farář = Hlinska, při ní mnohé slsy
emáčely líce pobnutých poslachačů. Zosnalý byl bo
drým synem českého národa; vroucí láskou Inal k té
broudě otcovské i k lidu svému. Byl evěřenému stádci
pastýřem dobrým, neunavným; neomezoval svou činnost
na chrám Páně, ale i v záležitostech hmotných hleděl
povzněsti blahobyt chudého horského lidu. Jeho vzorně
vedené hospodářství bylo školou pro celé okolí. Radil,
ukasova!, pomáhal povsnésti rolnictví na výší doby, sa
ložil Raiffeisenku, zřídil váhu na dobytek, trieur a mnohé
jíné hospodářské potřeby lidu opatřil. I o povanesení

průmyslu v obci steral se spůsobem nezištným, vědy
jen blaho a povsneseníobce na sřeteli maje. ABitem všem byl vědy vlídným v obcování, úsměv stále
byl na jeho tváři. Svým kaplanům byl dobrým otcem
a když přicháseli unavení prací s sklíčení domů,ne
cháseli všdy v jeho vzorné a útulné domácnosti ký

ženého občerstvení a milé útěchy a ještě po čase 1
ze vzdálených působišť rádi pospíchali navštívit svého
otcovského přítele. —| Měl častěji příležitost nalézti
si jiné pohodlnější a výnosnější působiště než v těch
drsných borách, ale on arostl s tím horským lidem,
věnoval mu ardce své a vytrval u něbo až do konce.
— Tam na hřbitově kamenickém, poblíš kříže vedlo
předchůdců svých odpočívá v chladném lůdku to srdce
Šlechetné, ta hlava starostlivá. Tělo stuhlé uloženo
v chladný hrob, ale šlechetná duše jeho s výšin nad
hvězdných žebná milovanému stádci svému, v jehoš
srdci památka dobrého otce potrvá. R. i. p. — Vedle
věnovaných věnců darovali ku poctě svěčnělého: Ve
levášený pan František Charvát, ředitel oukrovaru
v Hrochově Týsci, 60 K pro chudé školní dítky trho
vokamenické, místní zálošní a spořitelní spolek 10 K
na školní potřeby, místní školní rada 10 K polévko
vému fondu, sbor učitelský nčinil sbírku ve prospěch
sirotčince učitelského.

Různé zprávy.
Vakříšení v ruských vězalcích. Včistě

ruských guberniích dostávají vězňové na velikonoční
Boží hod požehnané pokrmy. Každý vězeň dostane
kousek bílého chleba, dvě vejce a dvojí porci masa,
Ihned po službách Božích, které 6e konají velmi časně,
přichází do šeláře státní návladní, sondní úředníci a
kněz, aby vózňům přáli šťastného vzkříšení. I k ne
bezpečným a spouteným zločíncům přichází státní
návladní a táže se jich, zda dostali velikonočníjídlo.
Ve velké cele jest upraven oltář, kde zatím koná kněz
pobožnost, Na velkonoční neděli je v raských žalářích
velmi živo. Přicházejí četní návětěvnící, příbuzní a
známí vězňů. Všem hostům jest dovoleno problédnouti
vi všecky cely. Vedle těchto návštěvníků přicházejí
také paní z předních krabů, aby přály vězňům šťastné
svátky a dle zvyků je třikrát políbí. To jest dovo
leno pouze na velikonoční pondělí.

lidem.Busko otvírá se podnikavým
Ukončením války rosproudí se v Rusku evropském i
asijském čilý život, který posilován náběhem k zří
ení ústavnímu, nabude větší sebedůvěry v různém
podnikání. Tato příležitost přivábí na Rue z celé
ostatní Evropy různé podnikavé pracovníky, aby tu

ro své zájmy i zájmy svých vlastí hojně kořistili.
Proč by se takového snažení měli vzdalovati naši čeští
lidé? Čech přece sympatičtější Rusu neš jiný cizinec.
V Rasku jeví se nedostatek prostředních ail technic
kých, není tu domácích mistrů a prvních dělníků
v mnohých oborech. A ti docházejí proto z ciziny,
obyčejně z Pruska, Francie. Takoví cizinci nesplynou
s domácím živlem, činíce celé to průmyslové vyrá
bění až příliš nesociálním, v jiném ohledu zase šíří
socialismus. Střední techaické síly zvláště jsou důle
žity v průmyslu a ty se Často vyšinojí též k velikému
vlivu a majetka. U nás jich nemáme sice nazbyt, ale
pohyblivější mohli by si i takto hledati lepší cesty
jinde; jsou a nás podmínky pro vyniknatí jistě těžší.
A v našich lidech dostane se Rasku bližšího a věr
nějšího živlu. Třeba ještě podotknouti, že podnikavost
musí býti spojens « důkladnou znalostí oboru svého.
Lidem prostředním, málo vyškoleným novzejde tam
valná budoucnost. Podnikavost, vyškolenost v obora
svém, povsha řádná, ucelená, toť mocný základ k šťast
nější budoucnosti.

Mateřský jazyk ruských židů. Die
úředních údejů bydlí v úsemí ruském (mimo krá
Jovství Polské), v němž je židům dovoleno bydliti,
4,809.500 židů. Z počtu toho 98%, považují za avůj
mateřský jazyk argon (židovako-německé nářečí);
ostatní, tedy jen 2%, přiznávají se k jszyku buď
raskéma, olakému nebo tatarskému. Také 5870 židů
přijavších křesťanstvíuznává šargon za svůj mateřský
jazyk. Dle toho vidět, že židé nepřilnou nikdy k ná
rodům, mezi nimiž obývají; nadarmo tedy horlí
wnozí našinci o splynutí židů Českých « národem
českým.

Alkoholismusa francouzská správa
vojemská. Ve Francii jest přísně zakázáno prodá
vati vojákům v ležení a při manévrech líhoviny. Aby
zákon tento měl co možné pronikavý výsledek, a aby
neměl za následek pouze obmezené požívání líhovin
ve službě, kteró by si pak enad jinde vojáci za to
důkladněji vynahragovali, vydal ministr vojenství
zvláštní výnos, dle něhož mají důstojníci a lékaří při
svých výkladech zdravotnických poučovati také vo
jéky přiměřeným způsobem o nebezpečných účincích
požívání Jíhovin. Podobné neškodilo by i u nás.

Doba dospělosti a člověkajest v rozlič
ných pásmech různá. V Evropě dospěje muž v 18—20
letech, děvče o 1—2 léta dříve. V teplejších krajinách
provdávají se děvčsta v 12,—14. roce. Ve Smyrně
bývají jiš ženy v 12—14 letech matkami. Chardin
vypravnje, že v Persii dospívají děvčata již v 9. neb
10. roce. Ovšem, kdo brzo dospěje, brzo také nestárne;
v teplých pásmech Ize nalézti stařeny, čítající teprve
20—30 let, jejichž obličeje jsou plny vrásek.

Hmyz rozšiřovatelem nemoci. Moucha
domácí tím, že sedá na chrchle a výměty všehodrahu,
a pak zase na člověka, potraviny atd., může se státi
osudnou, neboťdrobnobledné zárodky nemocí utkvíj na
sosáku, nohách a křídlech. Též trasem může zárodky
nemocí rozsávati. Zvláštní, že zárodky tyto, ač projdou
jejími útrobami, pranic jí neuškodí. Bylo zjištěno, že
becilly tuberkulosní, cholery i tyfu ae v mouše ros
mnošily, aniž jí v nejmenším ublíšily. — I štěnice
přenáší sárodky nakažlivé. V roce 1892. shledal De
wevre ve střevě stinek, obycených v bytu souchoti
náře, živoucí bacilly tuberkuloení. -- Na rozšíření
moru přispívají zvlášť blecby. Tak se r. 1897 poda
řilo Ogatovi blechami přenésti mor z krys morem ati
žených na myši sdravé. Bacilly utkví jim na knsadlech,
nohách, ve výmětech. Proto prsor na domácí naše
sufovatele | — Podivno, še mezi všemi okfídlenými
hmysy jsou jen samičky krvelačné, kdežto samci
jsou nevínnými vegetariány (býložravci).

ba. Dříve neš podáme na někoho šalobu,
třeba uvašovati, bude-li nám šaloba oo platna. Jost

tudíž radno dříve, než žalobu podáme,vyčerpati vše
chny pokasy k smírnému dohbodnatí. Po marných apo
mínkách možno využitkovatí dobrodiní, jež soudní
nový řád v $ 433. poskytuje a pokusiti se obejítí ža
loba předvoláním dlužníka před okresní soud pro po
dání žaloby příslašný, pakliže dlažník v obvodu onoho
okres, soudu má svoje řádné bydliště, sa účelem do
oflení amíru. Soír takto uzavřený má onu moc, jako
smír docílený po žalobě, případně i rozeudek; tím
ušetříme sobě i straně drahé útrat a nepříjemností.
Pakliše žalovaný k smíru se nedostaví, pak nezbývá
neš dalorati. — Kdo jest oprávněn k žalobě a
napsání žaloby. Každý muž i žena, není-li v po
ročenství neb opatrovnictví, nejméné 24 roků aturý,
nebo kdo byl za zletilého problášen, může samostatně
jmění své spravovati a v platné závazky vcházeti, jest
oprávněn žalovati, žaloba si napsatí, jí podati a oní
při stání jednati. Takový může si žalobu napsati sám
jedná-li se o pohledávky nepřesahující 1000 K a které
přísluší před okres. soud. Totéž platí i o žalobách,
při nichž jedná se o něco jiného než o peněžní po
hledávky, při čemš si předmět spora na nejvýše do
1000 K ceníme, coš třeba v žalobě výslovně udati.
Žaloby, kde ae jedná o více nef 1000 K a takové,
které patří před sborový woud,oprávněn jest podávati
advokát. Pokoutnímu písaři není vůbec dovoleno
žaloby sepisovati. V každém takovém případě stíhán
jest nejen pokoutník, ale i kdo sepsání byl objednal.
— Draby šalob. Chci-li míti se žalovanýmstání,
aneb chci-li pouze, aby vydal soud žslovanému rozkaz
na zaplacení, podávám v prvním případě žalobu a
sice buď bagatelní neb řádnoa, v případě drahém pak
žalobu upomínací neb rozkazní. — Žaloba baga
telní platí pro pohledávky, které na kapitále nejsou
větší neš 100 K (úroky a útraty v to nepočítaje),
aneb pro ony věci, za které jsem ochoten v žalobě
přijmouti obnos do 100 K. Žaloba bagatelní patří
před soud okresní, v jehož obrodu má žalovaný savé
řádné bydliště. V řízení bagatelním mohu se dáti za
stupovati i manželkou. Žalovaný nemůže spor úmyslně
protehovati, poněvadž pří stání jedná se ústně a soudce
při námitce jedné strany táže se ihned o výpověď
strany druhé; námitky se ibned vyšetří a rozsudek
vynáší se pravidelně hned při prvním stání. Lbůta
k splnění soudního výroku jest 14 daf. Žalobu bsga
telní nelze podati na pohledávku „100 K z plat
ných směnek. Rozsudku bagatelnímn odporovati lze
pouze pro zmatečnost formálního drnhu. Řízení baga
telní jest nejlacinější. (Z Weignerova kalendáře čes.
řem. a živnostníků).

Ondobom domů a zahrad bývá také
růže úponkovitá čili pnoucí. Na pěstování růží vůbec
nemělo by se nikde zapomínati. Kde si v zahrádkách
hledí pěstování lepších drahbů růží, v takových do
mácnostech jsou jistě také duše jemnější, ušlechtilejší.
Dobře vedená zahrádka se stromky vzácnějších drabů
růží navnadí i jiné, tak že v obci nastati může za
vodění v okrašlování domácností, Čímž věra na jem
nosti přibnde. Růže pnoucí hodí se zvláště na ozdo
bení celého doma; dá se velmi snadno rozvésti po
stěnách doru, obtočí svou zelení besídky, rozpíná se
i po plotech. A opravdu není nádhernější ozdoby na
šich příbytků, než když z ozeleněných stěn jejich
prokmitávají nádherné květy růžové; krása takovou
obdivuje kde kdo. Několik málo růží pokryje ve 2—3
letech celou budova; i na severní straně domu dají
se rozváděti « kvetou. A při tom vyžadnjí póčemalé;
na zimu není je nutno ani přikrývati. Třeba jen, aby
se jim při vsazení přimísilo trocha živné půdy a v Čas
sucha s parna aby se trochu postříkaly. Na zalévání
hodí se časem voda mydlinková. Růže úponkovité ae
řezávají se hned po odkvětu poprvé a časně na jaře
podrahé a kvetou od června do srpna. K růžím pnou
cím patří překrásná Ččajovka s tmavočervenými pře
hojnými květy „Královna Maria Henrietta“, z níž se
dá také sice vypěstovati růžový stromek, ale daleko
účelněji hodí se na rozvádění po zdi, plotě, vybánějíc
četné dlouhé šlahouny, tak že se plocha brzy pokryje.
Vyžaduje však výbornou půdu, hnojení močůvkou a
výkaly, a hojné zalóvání. Místo všelijakých popína
vých rostlin poslouží ném mnohem více růže pnoucí.

Dívčí gymamasimm. PředstavenstvoŠkol
ských sester řádu ev. Františka na Král. Vinohradech,
Korunní tř. č. 4., upozorňuje pány rodiče, jichž
dcery bodlají se věnovati studiím gymnasijním, že
mohou v době, která ještě později bude přesně oblá
šena, dcery své k zápisu přivésti.

Prvmí chorvatsko-slavomská akci
ová společnost pro průmysl cukerni
v Oseka. V slaronském Oseku, jehož okolí jak
půdou tak i výhodným spojením esokolním světem
hodí se pro zřízení cukrovaru, utvořena akciová spo
lečnost, jejímž účelelem má býti, aříditi cukrovar
v Oseka spojený s rafinerií. Akciový kapitál činí
4,000 000 K, rozdělený na 8000 akcií po 500 K. Sub
skripce koná se od 4. do 16. září t. r. mímo jiné
také u Zálošního úvěr. ústavu v Hradci Králové.

Cholera počíná zase v Evropě strašiti. Ve
východním Pruska onemocnělo cholerou přes40 osob,
s níchž mnohé zemřeli; také v Hamburku se objevil
tento novítaný host, ano i v Halíčí.

"Tržní zprávy.
V Bradoci Králové dne «. září 1005. 1

hl plenios K 12*20—1300, Sita K 10'30—10-50, jedne
pe K 8:00—9*60, prosa K 11:00—1300, vikve K 10*00
—00:00, braohu K 14'00—20'00, ovsa K 5'70—6'00,
čočky K 13+00—00'00, jahel K 20-00—00'00, krap K
18-00—00"00, bramborů K 3-00—0'00, jetelového se

mene červeného K 00'00—00%00, jetelového semene
bílého K 00:00—00-00, růšáků K 00'00—0000, máku
K 86-00—00'00, lněného semene K1400 —15-00, 100
kg žitných otrab K 11'00—00'00, 100 kg pšen. otrub
K 10*00—00:'00, 1 kg másla čerstvého K 2'80—000,
1 kg sádla vepřového K 1'85—000, 1 kg tvarohu K
0-38—00"00, 1 vojos K 0-06—9'00, 1 kopa zelí K 400
—7-20, 1 kopa okurek K 0:80—1-40, 1 kopa kapusty
K 300—500, 1 kopa salátu K v0:00—0000, 1 hl ci



bule K 4'40—5-00, 1 kopa drob. zeleniny K 100—
800, 1 pytel mrkve K 1:60—2*40, 1-hl jablek K 8-00
—1%00, 1 bl hrašek 4:80—7:00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 2. září 10906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 762, žita
438, ječmene 1102, ovsa 399:/, prosa 28, vikve 5,
hrachu 4, čočky 17:/,, jahel 5, krup 0, jetel. semínka
2, Iněn. semene 9:/,, máku 41'/,. — 32.)Zeleniny: zelí
254 kop, okurek 692 kop, kapusty 3250kop, cibule
8217hl, drobné zeleniny 574 kop, mrkve 92 pytlů,
brambor 117 bl, cerele — kop. — 3) Ovoce: jablek
27 hl, hrašek 42 hl, švestek 326 bl. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 6 kusů, podsvinčat 452 kusů, kůzlat
— kusů.

(Zasláno.)

Velectěná firma

E'r. Jelíne
první východočeský odborný závod kávou

Slatiňany.
Buďte tak laskav a zašlete mi opět 5 kg

perlovky pražené za 15 K. — Objednávka tato
jest nejlepším důkazem, že jsem s dřívějšími
zásilkami byl spokojen a tudíž neotálím Vaši ct.
firmu všem, kteří sobě dobré a při tom laciné
kávy přejí, odporučiti.

ve vší úctě oddaný

Fr. Klímek,
farář v Nové Vsi u Albrechtic,

v Rak. Slezsku.

v
= a
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KDŘLŽAČOV

Chloubou každé hospo
dyně jest dobrá káva. R

jp Ň
Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více ohybětl —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličky se jménemKathrelner« a nikdy
nekupujte zbožiotevřené (vyvášené).

Bóhm. Lo 0%

Chrámové svíce
voskové “i svíčky a obět.před

dle litargických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové“ zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
, trylikonočnísvíce sry,

=== svícekostelníste
(paškaly) s krůpě- arinové
jemi krve a ranami,
též krášlené s be zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "Mf

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřmováníse stuhami fachovnímnejvětší spec
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárná a voskárná

v Mladé Boleslavi.
Filiálnísklad:Praha, Kr. Vinohrady Škrétovaul.č.2.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma 8franko.

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámakých a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJse
obdržeti partiezboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, snkónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodaě upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

řicích a četných jiných věžových hodin, na ©

městské jatky v Praze atd., odporučuje se ok vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VI
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Bošá hroby, kříše, kasatelny,

spovědnice, křístelny, komaoly, , lustry,
ky atd. dle alohu kostelů,řesané rámcena obrasy,

premie, fotografie a diplomy. Řesoný nábytek asa dárky.

První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

OF*>Lázně vanové denně.jj

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní. |

i růsné předměty hodící se
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko. :
Renovace starých oltářů a kostelních zařísení.

Chemické
cidění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACH,
na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

t

vě

0

by2)

JAN KALIS, 4
) k De Ů ý

hodinářa zlatník v Rychnověn, Kn. - :
nabízí ve velkémvýběru: 3 = gVýtečné kapesní hodinky všech P Ž

druhůa soustav.Pondlovéhodiny s © Ův krásných ořechových skříních. “ © M,

Zlaté a stříbrnéskvosty,jako: 7 se B. p 01
řetízky,prsteny,náramky,jehly ELT 9
a j. v nejmodernějšímprovedení B o o. ©9 8m S 8 D

PŮPYA súplnouzárukou/ BERsniěP s
293 Solidníobsluhapři mírných i poocusš< 86

Ps cenách Ste čejtě VN
28 Lc47| Ceny i obrázky velkých hodin ží SE S88B, |;
"5 Dapožádánízašle. ze 4490-87 A“ |

Lj40304Děvěry hodnýmsdsilky na výběrtéš ina splátkybesovýšenícen.—Zalošenor. 1843

mik Velkozávod
záclon a všech druhů pokrývak.

Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Uplné výbavy nevěstám. | R
Hiustrované cenníky zdurma a franko.

JAN STOUPA V PRAZE,Š
Václavské náměstí 32. M



Vyhláška.
Zemský výborkrálovství Českého hodlá

způsobem ofertního řízení zadati na dobu
od 1. ledna do 31. prosince 1906 dodávání

různých potřeb pro zemské úřední budovy
č. p. 6, 7, 8, 11 až 16, 176, 259 a 518/1]
vPraze, pak pro zemské ústavy, totiž:
porodinec a nalezinec, ústav pro choro
myslné a donucovací pracovnu v Praze,
ústavy pro choromyslné v Kosmonosich,
Dobřanech, Horních Beřkovicich a v Opořa
nech, polepšovna v Opatovicích n. L.. do
nucovací pracovnu v Pardabicích a po
Jepšovnu v Králíkách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky
dříví k pálení, sukna. plátna a jiných tkanin,
výrobků provaznických, potřeb čalounic
kých a obuvnických, výrobků voskářských
a mydlářských, lihu, petroleje a oleje růz
ných drubů, lučebnin a potřeb lékařských,
slámy ložní, pak jiných různých potřeb,
konečně potravin, zejména pečiva, masa,
mléka a másla, zboží koloniálního, octa
a piva.

Potřeby tyto, jakož 1 jich druh a
jakost jsou podrobně udány ve zvláštním
výkaze, ve kterém přibližné množství celo
roční potřeby každého ústavu zvláště jest
udáno.

Dotčený výkaz jakož 1 ustanovení
zemského výboru ze dne 16. září 1896 č.
56.846, týkající se zadávání dodávek hmot
pro ústavy zemské vůbec potřebných a ob
sahující též základní podmínky, kterýmž
každý dodavatel z předu podrobiti se musí,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v ob
vyklých hodinách úředních v podacím pro
tokole výboru zemského království Českého
a v úředních místnostech řiditelství (správy)
každého z řečených ústavů i byly zároveň
dodány všem obchodním a průmyslovým
komorám v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů,
o něž jde, ucházeti se mohou též družstva.
menších živnostníků, zejména těch, kteří
dle řádu živnostenského k výrobě jsou
oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno právo,
ucházeti se o dodávky pro jistý ústav neb
pro více ústavů určitých, po případě pro
všechny, jest mu však spokojiti se s tím,
svěří-li se mu dodávky, o něž se ucházel,
jen částečně.

K ofertám nutno použiti blanketů
k účelu tomu zvláště vydaných, jež i u ři
ditelství (správy) každého z dotčených
ústavů obdržet: lze bezplatně,

Potřebná vadia buďtež složena u král.
čes. zemské pokladny v Praze; oferty pak
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy.
pokud třeba též vzorky opatřené (ohledně
kterýchž v ofertách výslovně udáno budiž,
zdali oferent navrácení nepřijatých
ovšem na své útraty — si přeje čili nic),
buďtež podány do 25. září 1905 (12. hod.

lední) u výboru zemského královstvíČeského.

L výboru zemského králov, Českého,
V PRAZE, dne 18. srpna 1905.

BURN

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jie [ato
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a I0z
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

KRÁSNÉ
OBRAZY

ve vkusných rámcích, "i

zrcadla, sochy, kříže
a různé umělecké výrobky,
vše ve velkém výběru doporu
čuje nejlevněji

» umělecký závod a výroba rámců

č JOS. KIESLICHA
i0Ř — v Hradci Králové. —

KAKAO
»———————

Prodá, se asi šest
korců pěkné luční
trávy na stojatě.

Kde, sdělí administrace £. 1.

Weledůstojnému

duchovensóvu!

dan Staněk
Konviktskéul., kčený pad. spe
cielné na kostel náčiní, dovoluie
m doporučiti avůj hojně zásobený

A aklad ve vlastní dílně rměně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,

u svícny, kaditelnice,kropenatenky, nádob“ a t.d, vše
k aném slohu církevním. Staré

předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem v ohmí slatá a stříbří. Na požádání botové

ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jeduoduššího do nejstkvostnějšího. Chudlím kostelům úle
va v placeni. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše ponzílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé

čís. 19 n, roh

XOR68ERDRXOKONO

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. :

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmí mírné.

Prní český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

+0 W.

Vid CER,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

663 X O2XGSIXČP X692 X

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.
Četná 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 eplátky bez zvýšení cen!

EBI X PIX CPIX5OÍX62 MCBDXCSIMČSD]CHDX663X
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Veškeré :

Školní kuby
do všech ústavů |

antikvární i nové
má v hojné zásobě stála na skladě

první královéhradecké
knihkupectví a antikvariát

= Bohdana-
Melichara

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)
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SOznámení.

Dovoluji si P. T. hudbymilovnému obecenstvu ve známost uvésti, že jsem ve své
hudební škole, která trvá od roku 1892, zřídil nová dvě oddělení a sice:

I. oddělení pro zpěr sborový

M. oddělení pro hudbu komorní a orchestrální.

Zpěv, jak solový tak i sborový, cvičiti buda dle nové methody věblasných mistrůsvětových na základě dokonalé znalosti budební theorie a lidského ústrojí hlasového.
Hudba komorní, jak známo, jest nejlepší školou pro každého, kdo slouti chce hudeb

níkem dokonalým. .
Upozorňuji dále, že co absolvent školy varhanické a co výborný žák proslulého učitele

houslí p. Ant. Benevitze, ředitele konservatoře pražeké, mám hudební školu jedinou toho
druhu v našem severovýchodě, kde možno vzdělati se v hudbě až k dokonalosti virtuosní.

Přiblášky do jednotlivých předmětů a oddělení možno učiniti denně v místnostech
ústavu v Dlouhé ulici čís. 200 proti městskému divadlu.“

Vyučovací předměty jsou: zpěv, piano, housle a violoncello.
Nový školní rok počíná 15. září.
Honoráf měsíční do oddělení pro hudbu komorní a orchestrální 5 korun a do oddě

lení pro zpěv sborový 2 koruny.
V úctě dokonalé

ř v (35)GS)ED1 GEGE85)Mat. Nepeřený, ZA ABORVOV
varhaník při kathedrále a státně zkoušený učitel hudby. CONO: JEANČOEEE

E RERATANNY|py300000
Zahájím od 16. září

vyučování

jazyku
německému,

francouzskému
a ruskému
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Dívčí paedagogium císaře a krále
Františka Josefa I. v Chrudimi.

Zápis nově se hlásících kandidátek koná se dne 14.,
zápis ostatních kandidátek dne 17. září.

Do „Dvoutřídní obchodní školy“
koná se zápis od 14.— 17. září. Přijímací zkouška těch
žákyn, jež nemají měšt. škol, jest hned po zápise.

ZETHEK

SHE

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

HLH
R Klobouky hedbávnécilyn

PR) , | drovéi kulaté,
Dívčí ústav ve Slatinanech.

dámské, dí
Vyučujese všem ručnímpracími hospodářství. fo Klobouky dětoké s

Industrialky a DtODKY Hpravují se ku zkoušce. Dívky ,nemající méštanských škol připravují se pro paedagogium

v Chrudimi.— Dívkyškoloupovinné mohounabýtivě- Kožešiny všeho druhu prodomostí literních. dámy, dívky a děti,

Mladé hospodyňky P řezůvky pravéPetrohradské,
mohou se přiučiti v nově upraveném ústavu ve ville pí
hraběnky ze Stadionů v Slatinanech všem raéním pracím,

též šití šatů a prádla, vaření,chovu dob drůbeže, P apuče kpěstovází zeleniny, mlékařatví, sýrařetví atd. ' pravé s kotvou

Představenstvo ústavů na skladě má
v Slatinanech.

Dívčípensionátv Dlažkovicích||| Jos. Dvořáček,

KOH

E

HELPELHHK

HK

KHE

v domě p. prof. Brtnického “ u Třebenic. cís.a král.státemvyznamenaný

? na Nábřeží. KA| zsémkahák o Šákonboma:Zatnumrokomzadne| | | obchod kloboučnickýv Hradci Král
J uhe Z Purkyňů, ů Indostrialkymohousepřipravovaliku akoujce.Bliskiax Palackéhotřída č. 83.

ráv možnodověděti ktu, kte

učitelka jazyků. ochotnězal 1 orýna požádání Tamtéž přijme se učeň.
Předsta tvo ústaOE OE ieEO ONBNÍ "+Dlažkoricich.| OOo

ŠKOLNÍ KNIHY
nové a antikvární

do všech středních, odborných, obehodních, obecných
a měšťanských škol v místě a okresu stále v největší

zásobě na skladě má

východočeské knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradci Králové,

mp-Velké náměstí č. 26, blíže lékárny. “Ua
Zakázky na venek vyřizují se obratem. — Založeno r. 1863.— Seznamy zdarma.
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Čím chtějí nahraditi křesťanství,

(14) Dnešní svět pomáhá si samou na
hrážkou; místo kávy je tu cicborie, místo
másla margarin a kokos, místo masa Liebigova
tresf, místo koncertu fonograf, místo křesťanské
lásky homanita atd. Což divu. že by rádi na
bradili ti, jimž křesťanství již nestačí, i toto
a protože v každém náboženství vidí nové
„jařmo“ ducha, nezbývá, než sáhnouti opět
k nahrážce. Ti staří si své dobré zboží, na něž
si zvykli, tak lehko vzíti nedají a proto ne
zbývá, než obrátiti se k mládeži a začíti se
školoo. Na veřejné škole, kde jim překáží zákon,
nemohou ovšem nic dělati, leda navrbovati
v parlamertu odlončení školy od církve a církve
od státu, ale již t. zv. kurátoria zavádejí místo
náboženství ethiku na školách pokračovacích.
Tato státní ethika, jaké se vyučuje k. př. na
veřejných školách francouzských, je nabrážka,
v níž je trochn rozumu, trochu zkušenosti,
trochu kaltury, trochu přírody a také něco
zdravovědy, učiteli je však dovoleno, aby,
když je s dotčeným státním paragrafem hotov,
poukázal na zákon boží a na vzájemný souhlas
obcu. Není třeba, abychom my katolíci me
thodu tuto zavrhovali, ale nemůžeme připostiti,
aby jí někdo cbtěl nabraditi zjevené nábožen
ství Kristovo a lidský výmysl stavěl nad zákon
a zjevení boží. My tu methodu nezavrhujeme,
ježto žijeme v době, kdy dach nevěry zcela
jistě dříve nebo později ačiní útok i na rozam
a srdce našich nynějších žáků a tu je zajisté
lépe, aby tito podrželi aspoň rozumové důvody,
když zapomenou katechismus a neodbodili od
sebe vše, co člověka, jak se říká, nad vodou
může udržeti, po příp., zbloudil-li, v starším
věku po téže cestě opět zpět přivésti. Libe
rálové chtějí každé konfessijní vyučování ze
školy vymýtiti, my však jsme liberálnější než
liberálové, neboť považujeme tuto induktivní
rozumovou jejich methodu za vhodné doplnění
vyačování náboženského. Je snadno říci: tomu
učí zkušenost, rozam, hygiena atd., ale čí roz
um, čí zkušenost, čí kaltora a hygiena? Říká
se: co hlav, tolik smyslů, co lidí, tolik zku
šeností, co národů, tolik drabů kultury, co
zemí a pásem, tolik předpisů hygienických a
názorů mravoostních. Má-li něco vplatiti jako
základní pravda a jako všeobecné pravidlo
mravnosti, nesmí do toho mluviti všickni, nýbrž
musí ta býti jeden, který promluvil za všecky,

FEUILLETON.
Wo posvíceni.

II.

Dyž si Karel z plechouky hodně lok', začal
vypravovat: »Dyž sem přišel mezi kamarády mu
zikanty, měli boši radost a taky mné dali zaudat,
prauda. A dyž začali hrát, vrtělo se v kole bolek,
až se srdičko smálo. Ani se mně vodtamtuď ne
chtělo. To se ví, že se jich začalo hned plno po
mně voblížet; to ci, Josefe, povidat nemusím, že
maj' dycky všecky tanečnice radost, dyž du někde
k muzice. Je-li člověk trošku vod persóny ...
A copak, se vy, Lichumburáku, smejete? Já za
to nemůžu, že sem hezkej; já se tím nechlubím,
alo co je prauda to je prauda, zapírat to taky ne
budu. Zeptejte se všech ďoučat, co mé znaj', a
voni vám to samy povědi. S takovým kostrounem
zerzivým, jako ste vy, by nešla tancovat žádná;
to by se radši každá napila pelyňku.« — Teď se
Lichumburskej Vonásek smál eště víc; dal si rád
něco líbit a neďál tak hned uraženýho. Pošoup'
si jen fajtku do druhýho koutku, baf' si, že mu
sotva pro kouř bylo vidět vobličej a pobízel: »Teda
jen povidejte dál.«

*Teda dyž se tak rozhlížím, příjde ke mně
najednou Manča Kosákova; to ti, Josefe, taky ne
musím povidat, že je to ďouče hezký jako šálový
jebličko. Ptá se mně, proč dnesky nehrám. Řek'
sem jí, že dyž ty nehráš, to že jé taky né. A
vona hned: »Teda dete jenom tancovat ?« — »To

V Hradci Králové, dne 15. září 1905.

který dal zákon lidem všem a tito mohou si
ovšem své zákony dle avých potřeb a poměrů
upravovati, ale nic více. Dělati si vlastní zákony
mravnosti a to třeba takové, jež by zákonu
božíma odporovaly, to je věc marná, ježto zá
kony takové vážou jen ty, kdo se jimi vázati
dají. Tu schází autorita boží, již žádná autorita
státu nenahradí. Ostutně i ti t. zv. rationalisté,
či rozamáři, stojí pod vlivem náboženství, třeba
si toho ani vědomi nebyli, Bez náboženství
nelze vychovávati charaktery a oni přece cba
raktery jsou. nidský zákon odhodí — kdo totiž
chce — jako opotřebovanou rukavičku, učiniti
však totéž s náboženstvím, k tomu se tak lehko
člověk oeodhodlá, neboť, ať si řekne kdo chce
co chce, strachu před věčností nezhostili se
ani ti „nejsilnější duchové“ a strach ten po
jímá člověka tím více, čím blíže je k smrti.
Kdo se zříká Krista, opírá v sobě vnitřní
život, proto ethika bez náboženství je nesmysl.
Silnější vůli má v sobě zajisté člověk věřící,
než nevěrec. Kristus Pán neřekl na kříži: „se
staveno jest“, nýbrž „dokonáno jest“, Od dal
příklad a nejen učení. Myslí-li Comte, že věda
sama je s to zkrotiti nároživosti, mýlí se ve
lice; poučování ve škole o životě pohlavním
neuchrání od Špatnosti; mládež si musí ctoost
zamilovati a pak bude míti i silnější vůli k do
brému a větší odpor vůči zlému.

A tak jako náboženství ethikou, tak chtějí
rationalisté příkaz křesť. lásky hraditi t. zv.
altrauismem, avšak i na tom poli dožijí se fi
aska; jako je pravda, že každý člověk má vro
zený cit pro lásku k bližnímu, tak je pravda,
že láska tu obyčejně provádí, nenechá-li se
vésti náboženstvím jen ke svým, tedy k ro
dině a přátelům, jinak bývá člověk tím větším
sobcem, čím větším altruistou. Smysl pro lásku
předpokládá sebezapření, rozvahou, odříkání,
obětování se — to vše však se rodí pouze na
půdě náboženství. Když to dojde k těžkým
konfliktům živ.ta, mizí rozvaha i sebezavřaní.
Co se nestalo, že matky zabily děti v hladu,
že v bouři mořské jednotlivci surově zabíjeli
své spolubližní, aby se spíše zachovali sami?|l
Jen náboženství má sila, aby na azdě udrželo
tu, jak říká Francouz, bíte bamaine (člověk
zvíře).

Jako člověka altraismem, tak chtějí ně
kteří povznášeti občana sociální výchovou, jen
že to zaporínají na individualitu, na zabezpe
čení jednotlivce v tom boji všech proti všem,
na zabezpečení proti nízkým společenským pu

(O
taky právě né. Já sem jen tak vodskočil z pívo
váru; sedíme tam s Pepikem Meznikovým. Už
zas pudu nazpátek.«— A jak sem to dořek', na
jednou spustili kamarádi pěknej válčik, takovej
dojemnej. Teď sem se už nezdržel a povídám
holce: »Víte co, abych tady jen tak docela na
darmo nestál, zatancujem si spólu jednou kolem,
jo?« — Toť se ví, že Manča byla hned při tom;
dyť na to čekala.

"Tancovalo se nám tolik hezky, až sem za
pomněl při tom na celej svět. A dyž kamarádi
dohrali, eště se mně z kola nechtělo. A než sem
se mohb' rozmyslit, mám-li se už vrátit sem, už
muzikanti načali kvapik. Manča se měla k tanci
se mnou, jako by se to rozumělo samo sebou, a
už sme lítali, že sem sotva stačil dejchat. Ta ženská
mně roztočila. To víš, jak je velká a podstatná!
Povidám: »Prosím vás, vosobo, už mé radši puste,
nebo se mně při tom honění srdičko utluče; já
sem proti vém malej, nemůžu to lítáni tak dlouho
vydržet jako vý.« Ale Manča se jen zasmála,
chytla mě u boku ještě upřimnějc a roztočila
mně šosy, diu že se mně voba kramfleky vod
perek neurazily. Šmejkela mnou jako snopem vo
žních. Křičím eště jednou: »Ženská, mějte milo
srdenství; copak ste kat? Dyť už dejchám jako
kovářskej měch.« — Ale Manča místo vodpovědi
se zachechtala a šmejkla mnou znovu. Já sem se
jí vyšklub' a — už sem se aa zemi třikrát pře
kulil jako paňáca. To by nebylo nejborší, ale
Tonda Říšků, co za mnou tancoval, dup" mné
podrážkou na palec, div že mně bo nerozštláp“.
Lidi se smáli, proč prej takovej třízlik tancuje

Imserty se počítají levně.
Obmova vychásí v pátek v poledne.
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jen mezí lidmi zbožnými, čímž zase nechceme
říci, že pouze morální výchova společenská
byla by bez ceny; my Křesťané povznášíme
zákon boží jako nejvyšší předpis mravnostní
avšak my předpis ten vyvozujeme ze Života
skutečného, protože víme, oejen u dětí, ale i
u dospělých že se musí při výchově vycházati
De od abstraktního, ale od zkušenosti. K soci
ální výchově náleží i práce. o níž So praví, že
blaží, že vlévá uspokojení z vykonané povin
nosti, že je obyčejně korunována výsledkem
atd. To vše je hezká věc, ale to neplatí vždy
a všudy; naopak mnohým a snad všem lidem
je těžká práce břemenem. To leží již v povaze
člověka; poněvadž pak většině je práce ne po
žehnáním, nýbrž kletbvu života, ana u nich —
už na to uúkojení hladu — není koranována
výsledkem, není ona sama 0 sobě výchovným
společenským prostředkem, nýbrž pouze a je
dině ve světle víry Kristovy. Pohbanépovažují
práci v potu tváři posud za nečestnou, ježto
nevidí v ní zásluhu u Boha, neznají slov:
„V potu tváři dobývati budeš chléb svůj“, pro
tože práce není jim spolu pokáním a pre
středkerm k mravnímu zdokonalení.

A tak ať 86 rozumáři chopí čeho chtějí,
aby zjevené náboženství nahradili svým Surc
gátem, v ničem se jim nedaří. To náboženství,
o němž tvrdí, že ho nepotřebují, stále se jim
plete do cesty. Potřebují ho, užívají bo, aniž
by o tom věděli, a přece proti němu bojují.
Avšak takový byl svět vždy ; již farizeům pravil
Pán Ježíš: „jest-li pravdu mlavím vám, proč
Mně nevěříte ?“

Volné listy.
(Individualism a tříštění národa v čelné strany.)

(8) Žijeme va znamení neustálých mini
sterských porad a mipisterských audiencí u
panovníka. Návštěvy Fejerváryho a Gautsche
vystřídávají jedna drahou anebo konají se sou
časně; předměty porad a státních potíží jsou
takové váby, že při řešení jich i nejženiálněj
šímu státníkovi hlava může se rozboleti a vlasy
vešedivěti. K otázce české přibyla otázka uher
ská, jež zachvívajíc samými základy mocnář
ství umeošnje význam otázky české Probí
ráme-li se v politické minulosti, uvědomujeme
si, žo ve všech sporech S národem českým a
jeho požadavky vláda vždy nějak si pomohla.

s tak velikou vosobou. A dyž sem se sebral, po
vidám Manči: »Zenská, až s váma podruhý budu
tancovat, vemu si hned testament do kapcy. Vý
byste duši z člověka vytancovala; vás se musí
každej bát víc než ukrutnýho kylysara.« — A
Manča, že prej jenom špásovala, že to tak zle ne
myslela a kdesi cosi. — Já sem radši utek', aby
se mně lídi už dál nesmáli.«

Josef se smál a povidá Karloj: »Ukaž mně
teda, jakej máš palec.« A hodně si mrk'.

»Inu, jakej ho mám! Jako bych před třicet
let na kolovratu; je tlustej pomalu jako cergulát,
celej voteklej. Tudle ho vidíš, ale né abys mně
na něj šlahal. Pálí mně, jako bych ho z pece vy
táb', A štípe mně to, jako bych na ném měl plno
zerzivejch brabencu.«

»No, no, jen nebreč, šak to nejni tak zlý,
jak povidáš. Každá legrace něco stojí.« A sotva si
Pepik mrk', už přicházel pan podstarší: »Teď si
snad přeci chvílku posedím. Sou to porád starosti,
ba jol«

»Pane podstarší, můžete na palec, nebólí
vás? ptal se Karel.

»I proč pak by mně bólell«
»Teda nevíte, co je zle; já nemůžu na palec;

mám ho celej naběhlej.« A Karel eště jednou vy
pravoval, jak si udál z palce mrzáka. Ale povidal
tu příhodu zas trošku ináč než Pepikoj, ež se
Vonásek smál, že ta ženská snad přeci tolik ukrutná
nebyla.

»Počkejte, mládenečku posvícenskej, dáte si
na to strouhanej brambor; potom vám to trochu
splaskne.« A dobrák podstarší přines' syrovej



Ale jinak jest to s Maďary. Tam vždy vláda
naše musila ustoupiti a přítomný právě spor
vládnoucích krubů cislajtánských s Uhrami
dokazuje, jak rozhodující hlas Maďaři průbě
hem časů v této říši si opatřili.

V Translajtánii Maďaři a v této polovici
říše Němci: toť jsou dvě hradby, mezi kterými
pohybuje se a často tápá a zmítá se naše česká
politika. Uvážíme-li sílu obou těchto živlů, sílu
hospodářskoa a politickon, musíme natně do
jíti k toma poznání, že přímočárná politika,
jak ji blásají horkokrevnější naší politikové,
nemůže býti korunována konečnými uspokoju
jícími výsledky. Jsme sami uprostřed nepřátel,
jsme posod hospodářsky slabí a rozbití v mnobé
strany a straničky a není třeba škodlivost této
roztříštěnosti dokazovati. Zato snad bude 8 pro
spěchem příčiny toboto zjevu určiti, neboť
může odtod vyplynouti pro nás zdroj poučení
a mohou objasněna býti nová pravidla 800
borného národního života s tím dvložaním, že
rozbor příčio vzrůstajícího dělění politického
zároveň jest důležitý pro studium našeho po
litického života zvlášť.

Politické děje oaše za vedení strany staro
české jsou známy a za vůdcovství mladočes
kého již tolik let uplynulo, že z objektivní
dálky můžeme docela zřetelně pozorovat. Oběma
stranám bylo vodítkem několik stěžejných zásad,
ve kterých se vlastně programy všech českých
politických stran občanských shodují. Různosti,
které se vyskytly, záležely buď v motivacích,
Masaryk a jeho strana na příklad k nabytí
samostatnosti kladou přirozené právo před hi
storické, buď objevily se rozpory v podrob
nostech prováděcích, jako de to stalo v jazy
kovém programu, anebo vynořily se odchylky
v přesvědčení, že ten cíl jest důležitější onoho.
Co do taktiky, mladočeská strana ovšem ve
srovnání se staročeskou vystoupila ráznějším
tempem proti vládě a proti Němcům, ale nic
méně i u ní počaly se záhy dostavovati chvíle
umírněnosti « kompromisů. A když již v po
slední době mladí lidé chtěli se v politice u
platniti, měli z nich ve straně mladočeské dosti
místa i ti, kteří spoléhají na radikalism,i ti,
kdož čekají spásu od umírněného postapu.
Klade-li se pak vába na vyšší inteligenci, bylo
nejvděčnějším úkolem mladých vstoupiti ve
stranu stávající, ji obroditi a vyčistiti od lidí
malých a ubohých. Nebylo potřebí tedy sesta
vovati stále nové a nové programy, jejichž
obsah jest zásadně tentýž. Program politické
strany zajisté vyhovuje plně svému účelu, když
strana v něrn vyjádří své základní cíle a když
naznačí, kterak si představuje provedení jed
notlivých úkolů zákonodárních a správních dle
potřeb doby a dle politických možností. Ovšem
jest to již výsadou mládí, že pokolení jdouce
za sebou začínají vždy nespokojeností a břitkým
posuzováním toho, co činili nebo opomíjeli
staří. Přečetné příklady toho skýtají nám různé
školy básnické, malířské, sochařské a. jiné.
Tim více láká nespokojené duchy politika,
která jest provázena tak rmnoh.mi veřejnými
okázalostini a která poskytuje mnoho příleži
tostí těm, kdož cbtějí vyniknouti a státi se
předraěčtern všeobecné pozornosti. A to. jest
zvláštností politického vystupování, že na tomto
poli mobou nabýti velikého výzuama i liué
skutečné cenui i lidé, kteří jinde zůstali by
bez povšimnutí. Odtud si také vysvětlíme, že
v posledních letech politického života našeho
zmocnilo se poslaneckých mandátů tolik nul,

brambor s kouskem hadýrku a s niti. +Nastrou
hejte si to nožejčkem a pěkně palec zabalte.«

»Mockrát vám děkuju«; a už Karel škrábsl
a dával na klůcek. — A zas se rozhovořil: »Po
rád prej proč se nežením, proč se nežením! Teď
to vidíte, co ženský dovedou eště dříu, než si je
mládenci vemou. Do dneška sem si myslel, že je
ženská slabej tvor, a najednou mné jedna roztočí,
diu že nebyl tunus. Ta by se mnou teprvá točila,
až bych si ji vzal; ba jo. Teď nemůžu na palec,
a pak by mně třeba z manželský lásky přerazila
celou ruku. Potom se žeňte. — Ale ten palec
mně pálí porád stejně, jako by se ho chytal brant,
na mou duši.«

Pepik se podival namátkou na levou ruku
Karličkovu, ušklíb' se a vyhrk' na něj: »Nešiko
nešikouná, japak by té nebólel, dyž si's zavázal
místo palce ukazováček. Pro samý breptáni seš
celej popletenej!«

Karel se plác' do čela: «Na moutě že sem
se splet', vidíš; člověk mluví a mluví a toho
hlavního si neušimne.« Vonásek a podstarší se
smáli jako při panáčkový komedii,a Karel strouha)
zas. +»Inue, prej, »vo posvícení se stanou eště
horší hlouposti než taková mejlka.«

»Kór dyž je hodné píva v hlavě«' štípnul
Karla Vonásek. .

»No, no, ešté sem tak moc nevypil; a jak
dopíju tudle plechouku, pudeme stejně hned domu,«

Pepik se ptá: »Japak tam máš eště hodné
píva? Já už sem hotovej.«

»>No, eště nejsem ani v polovičce,«
»>Teda si dám cště jednu, abych tady ne

seděl zatím jen tak na sucho.« — A za malou

že to valně škodí naší národní repataci a těm
zájmům, které v politice mají býti chráněny
anebo vymáhány,

Vedle sobecké choutky, vyniknouti totiž
na poli politickém a obklopiti se populárností,
u politických stran mladé naší inteligence roz
hojňují různost názorů příčiny rázu filosofic
kého. Na aniversitě počalo se mládeži vštěpo
vati učení o právokaždého jeduotlivce, atvořiti
si vlastní svůj názor světový a životní, uplat
niti všude svoji individualitu, která ve jménu
svobody a sebeurčení nesmí býti ničím obme
zována. Škola jistého profesora, jenž zna) pro
středky, jimiž snádno lze mládež získati, počala
vše staré odsuzovati souhrnně a pobrdavě. Ve
hlavách mládeže, jež přirozeně jest nakloněna
k sebevědomí a sebepřeceňování, zašamělo
nové učení jako mladé víno. Ký div tedy, že
mládež takto odchovaná všemu lépe rozuměla,
nežli starší generace, že počala o závod kriti
sovati a rozdrcovati bez odvolání jako veřejný
žalobce, žádající hlavu zločince na váhajících
porotcích.

Celý ten duševní směr zrcadlí se zejména
v literatuře, v níž mladí počali obdivovati a
kořiti se svému „já“. Tak vychováno bylo po
kolenf nanejvýš iudividualistní a sobjektivní.
Samo sebou se rozumí, že tyto byliny nevzro
stly na půdě české, nýbrž přeneseny byly k nám
zejména z literatury francouzské a jsou bez
účelným a škodlivým opičením po vzorech ci
zích. Mládež bez ladu a skladu počala stu
dovat cizí směry literární a vrhala Be na vě
decké soustavy, čímž stalo se, co Be za
takových poměrů státi musilo: ve všech pro
jevech mladší generace zročí se pochybovačnost,
nestálost, nejistota, podlehnotí přechodným ná
ladám, svůdným ideím, protože to scházely,
abychom tak řekli, silné svaly, neodvislost a
pevnost ducha. Heslo individnualismu, vyčtené
z knih, bylo tak mocné, že vniklo i ve školství,
neboť čteme často: učitel aesmí vyočovat a
vychovávat dle šablony, nýbrž masí vyhovět
a studovat individualitu každého žáka zvlášť.
A nemyslí se, zda jest to prakticky možno,
jen když se vykřikne heslo a nemyslí se, ja
kých nesmyslů napácháno tím, že žádá se, aby
se všudy uplatnilo právo svědomí individua,
Nechápe se, že toto právo svědomí individua
může býti sice předmětem slovních i knižních
úvah, ale v životě politickém a sociálním že
zoamená tříštění sil, jevící se v zakládání no
vých a nových stran. Toto právo svědomí in
dividua, toto chorobně domýšlivé „já“ jest pra
menem nesvornosti všude a, jak zkušenost
dosvědčuje, trápí sociálně a politicky tam, kde
mu podlehli.

Odtud si vysvětlujeme vznik tak mno
hých našich stran politických a jejich dlou
bých programů. Jako bychom v Čechách posud
nevěděli, které jsou naše základní cíle! A když
již zdůrazňuje se právo individua, pak všechuy
ty obšírné programy svými podrobnostmi pře
kážejí samostatnějšíma nazírání příslošníků té
které politické strany. Nepotřebujeme tolik
politických stran a tolik doktrinářských pro
gramů, nýbrž nutná jest nám Svornost v pro
vádění nejúčinnější práce, kterou bychom se
svým cílům přibližovali. Hlavní jest, právo
individua spojiti s potřebami celku a prove
deme-li všichni tento nejbližší úkol svůj, pak
nabudeme síly, která v těchto ob'ížných poli
tických poměrech bade mocnou oporoa uaší
vůči vládě a proti Němcům.E—————————========BE-
chvílku už postavil hoch z pívováru před Pepika
plnou plechouku. »Hochu hloupá, copak sem si
poroučel celej litr? Já sem chtěl jenom jednu vo
byčejnou.«

»Jó to ste měl říct dříu; dyž píjete z litru,
kdopak by si zpomněll... .«

»No, to už je teda jedno; dyť je konečně
posvícení. Já ten litr taky ňáko zmůžu, Ale víš,
Karličku, musím pospíchat, aby sis po vypití svý
porce nedal zas přinýst k vůli mně eště jednu.
A ten kluk by se zas mob" splíst, přines' by plnou
plechouku, atak bysme jeden druhého dopíjeli až
do rána. Ať teda žíje posvíceni, šak je jenom
jednou do rokal« A hoši si připili. — »Jen dy
bych moh" na palece, vzdychal si Karel.

Pepik pil ňáko pomalu; aspoň se zdálo
Karloj, že ho kamarád dohání moc pomalu. Už
měl Karel skoro vypito, dyž eště nebyl Pepik ani
v polovičce svý plechouky. — Vonásek už vo
dešel; přišlo za ním jeho ďouče, že prej maminka
zkazuje, aby šel domu; přišla tetka z Perálce
k Vonáskom vodvíst si smluvenou kozu a ne
chtěla bned všecky peníze dát. A při tom by bej
vala porád eště ráda smlouvala. Musel teda Vo
násek přijit trochu do tetky pobučet a sám všecko
srounat. — Ale za to přišli do šalandy dvá jiný
známí. A tak už ani nejni potřeba povidat, co
Karel ďál, dyž už svou plechouku do dna vypil.
Myslel si, že nesmí Pepička pobízet, aby dopil
najednou; dyť by mu to mohlo stoupnout do
hlavy. A hovořilo se to tolik pěkněl Kdypak zas
bude posvícení?

Obrana.
(3) Za práva Čechů vídeňských. Ve

III. okresu vídeňském konáva slušně navštíve
ná schůze vídeňských Cechů, kteří rázným spů
sobem znovu projevili protest proti vládnímu
odstrkování školství českého v Doiních Ra
kousích. S potleskem přijata následující reso
luce:

„My shromážděuí na schůzi Klobu ra
kouských národností dne 10. září 1905 vy
slechnuvše řečníky a v souhlasu 8 jejich vý
vody

1. protestujeme co nejrozbodněji, abychom
byli v Dol. Rakousích vůbec a ve Vídni zvlá
ště považování za lid potulný, který nemá
práva na to, aby pro něj platily státuí základní
zákony o rovnoprávnosti národní;

2. protestujeme pruti chování se vlád
vídeňských, které proti všemu právu odpírají
už skoro plné čtvrt století právo veřejnosti
české obecn) škole „Komenského“ ve Favori
tech;

3. protestajeme s největší rozhořčeností
proti tomu, aby české dítky proti všemu prá
va a zákonu vláčeny byly do škol jazyka ci
zího a zde z nich vychováváni nepřátelé vlast
ního národa;

4. protestojeme proti bezdůvodnému pro
tahování vyřízení žádostí za školy jazyka če
ského ve Vídni;

5. protestujeme vůbec proti tomu, že vlády
rakouské odpírají tvrdošíjně našemu nejpřiro
zenějšíma a zákonitému právu na české školy
v Dol. Rakousích.

Problašujíce dosavadní stav za největší
skvrnu ua koltoře dvacátého století, voláme
k ploční povinnosti a žádáme s plným důra
zem, aby nám dány byly konečně potřebné če
ské obecné školy veřejné, jakož i příslušný
počet českých škol měšťanských, středních a
odborných v Dol. Rakousích.

Prohlašujeme, že nebodláme tento bez
právný stav snášeti klidně dále, varujeme vlá
da před dalším drážděním českého lidu v Dol.
Rakousích stálou nespravedlností a čivíme ji
zvdnovědnu za všecky následky, jež z toboto
dráždění mohou vzniknouti“.

K této resoluci dodáváme: Že Vídeň jest
městem tolik velikým a tak významným, to
děkovati mají Němci z veliké části našemu
národu. Velikou část vídeňského obyvatelstva
tvoří Čechové, do Vídně zasílají se z Úech
obrovské milliony, z nichž vídeňská státní po
kladna jenom uepatrnoa část, vrací našemu
národu zpět. Všimněme si aspoň něčeho. Na
př. z Čech odvedeno do státní pokladny roku
1897 ve spůsobě přímých a nepřímých daní,
poplatků, tax atd. celkem 125,175.658 zlatých.
Naproti tomu věnoval stát za ten rok na po
litickou zprávu země, na veřejnou bezpečnost,
stavbu silnic, školství a j. úhrnem pouze
19,735.862 zl. Tedy měl stát za ten rok ze ze
mě naší čistého přebytku 106,439.797 zl. Tolik
na naší zemi státní pokladna za rok vydělala.
A tyto peníze plynoly většinou z kapes českých.
Země Česká, ze všech zemí Rakouska, by byla
zemí nejbobatší, kdyby dostávala z Vídně to
lik, kolik tam musí poslati. A při dosavadním
počtářství vídeňského ministerstva stůňou naše
finance na úbytě, ovšem — ve prospěch Dol.
Rakous a jiných zemí. A k toma ještě něco.
Co státní pokladna do Čech vrátí, za to se mají
u nás dobře zvláště ústavy a poduiky něme

Už na nebi proskakovaly vězdičky. +Po
slouchej, Pepičku, já už sem tak akorát; abysme
snad už vopraudu šli ?«

»Teda pudeme.« — A šli pěkné po silnici.
Jit kratší cestou po s kopce dólu — to se jim
nezdálo, Bylo málo vidět, bylo jen tak tak po
zorno — a na cestě by brkli každou chvílku vo
kámen. A dyž tak dou, povidá sí Karliček právě
u hospody »Sklenářky«: »Copak jenom dělá ma
minka; ta už asi chudinka porád vyhlíží, esli du
domu. Jen aby mě moc nehubovala| Čloučk se
zdrží, ani neví jak,«

Pepik se ušklíb' a vodpovidá: »Šak se's moh"
taky hnout dříu.s

»A ty taky; seš starší a ani člověka nepo
bídneš, porád a porád musíš sedét, pokud nejseš
docela dolitej.«

»[ nelži, hovorko jedna ; co pak sem se ti
málonařikal ?«

»No.a já sem tě pobízel taky; a — a přeci
deme vobá tak pozdě.«

»Rány Bóži, Karle, todle sme vyvedli zas
koninu! Měl sem v kapce vosum šesťáku a teď
už mám jenom jeden.«

3A já sem měl celou zlatku a teď nesu je
nom pětadvacet grejcaru. — Eslipak todle nejni
řích říchoucí, co sme dnes páchali?«

»Ba jo; a já ti řeknu, že bysme zasloužili
vobá, co by se do nás vešlo. Taková outrata pro
nic s za nicl«

»A dybysme ze tskový ukrutný peníze sspoň
někde byli! Sedíme jako sysli v šalandě, nikoho
tam nevidíme; neužili ame nic, leda trochu toho
truňku. Za takový říšný peníze mohlo bejt posrí



cké. Kdyby na př.v Praze bylyzrušeny dvě
třetiny německých škol, zůstalo by tam pro
skutečné Němce ještě škol dost a dost.

K tomu všemu i Čechové vídeňští odvá
děti mosejí veliké daně tak dobře, jako který
koli jiný příslušník obce vídeňské. A za tak
veliké služby, které Čechové státa konají, ne
moboa se domoci ani toho, aby pro 300 000
Čechů vídeňských avpoň jediná národní škola
obdržela právo veřejnosti. 

Čechové vídeňští odvádějí daně na škol
ství čistě německé, pro kulturní posilu národ
nosti cizí. Ale z těch obrovských poplatků

základních zákonů říšských o rovaoprávnosti
národní. Kdyby žilo několik set tisíc Čechů
v Berlíně, v řiší cizí, soad by jim turn vláda

které má skytati ochranu a právo všem pří
slušníkům říše Rakouské, odpírá se posud —
jedioá veřejná Škola národní. Český národ ne
smí ustati ve svých spravedlivých požadavcích,
mosí všemi zákonitými prostředky pracovati
k tomu, aby Vídeň přes pokřik německých

nacionáů dala i Čecbům, co jim právem náeží.

(3)Sítě na lapání českých dětí do
měmeckých škol byly letos v zemíchkorany
Svatováclavské ještě rafinovaněji nastraženy než
léta minulá. Zvláště na dělnictvo závislé od
německých kapitalistů činěn nátlak bezobledný.
„Nepošleš-li své dítě do německé školy, pro
pouštím tě z prácel“ Tak znělv resultáty těch,
kteří šíří „zářící německou kulturu“ a německý
humanismos. K tomu znásilňování přirozených
práv jedna poznámku. Kdo by přemlouval nebo
dokonce nutil některého rakouského občana,
aby přestoapil k jinému náboženskému vyznání,
než k jakému se přiznává, pocítí ostří tre-tního
paragrafa. Neměl by také býti vydán důrazný
zákon proti těm, kteří znásilňují důrazná práva
jazyková již u nedospělých dítek? Takový pa
ragraf by udělal mnoho dobrého, Čechové by
se ho ovšem báti nemuseli; ti nenotí německé
rodiče. aby odnárodnili své děti. Zato germa
pisátoři by se Šereduě ošívali. Kdyby Němec
Čechovi akradl několik dvacetibaléřů, bade
hned potrestán žalářem ; bere-li mu však statek
daleko dražší, přirozené právo jazykové, ne
platí ani pokatu. Jak dlouho bode otiskován
Čech ve své vlastní domácnosti beztrestně?

(14)Nový doklad k protestantské
smášelivosti. Naši přátelé z „Časa“ u j. smí
vypravovati pouze o nesnášelivosti katolické
a znají celé kroniky o tom z dob retormace.
Katolická missie ve Švýcarsku vydala roční
zpráva, z níž vyjímáme pouze několik vět, jež
našim „také katolíkům“ odporučajeme.

„Před 50 lety“, čteme ve zprávě, „nebylo
v protestantských kantonech našich dovoleno
stavěti ani katolické kostely, ani kaple. Kato
lická bohoslužba byla tu od dob reformace
úplně potlačena, na wmoohých místech, jako
v kantonu Zůrišském pouhé obcování mši av.
smrti se trestalo. V tomto kantona vebyl vůbec
za 273 let žádný katolický boboslažebný výkon
proveden.“ — A pak af se někdo diví, že v ka
tolickém Rakousku až do císaře Josefa nepo
žívali protestanté stejných 8 katolíky práv!
Byly to smutné poměry, ale vinu na nich ne
nesou pouze katolíci, nýbrž stejnou u snad
větší nesou i „snášeliví“ protestanté. Přes to
však píší protestantské a jiné protikatolické
=- -=
ceni až radost. A teď k tomu ke všemu eště ne
můžu nu palec.«

»Nu mou duši, máš praudu; takový krásný
posvícení na všech stranách ——s my sme za ta
kovou outratu ani nikde nebyli. Mý bysme za
sloužili! Řích říchoucí sme provedli.«

*Ty, Pepku, aspoň můžeš na palec, ale co
pak tudle j4 7.

»Nepřej si bejt, hochu, v mý kůži. Já bych
ti nepřál posloucbat len konzert, jakej mně teď
má žena udělá. Ta ti umí zpívat, že sem nikdy
na kládynet tak silnou melodii aevyfouk', jakou
mně teď bude ječet doma.«

»Jo, ale dyž se má maminka mrzí, nebo
dyž si zapláče, diu že se mné srdce neutrhne.
Dyby mně místo toho chytla za pačesy, bylo by
mně to milejší, Jak se člověk při tom piti lehko
zapomene| A až uvidí máti ten pošramocenej
palec, teprvá si bude myslet, kdovi jaký líbez
nosti sem vyváděl.«

A co tak Karel bědoval, vozvala se z da
leka pisnička: »Ťukám na vokýnko, splš-li, má
panenko. Poď mně voteuřit. A dyž nevoteuřeš,
tak už si jenom lež; šak já tě nemusím mit.«
Pepek si mrk' a povidá: »Panečku, já se zas bo
jím, až mně má panenka bude votvírat. To bude
trochu jiný cukrováni, než dyž voteuře holka svo
bodnýmu«,.

eJo, ale dyby ti tak votvírala Manča, co mě
dnesky zmrzačila1 Panečku, to by ses myslím
teprvá měl l«

Kamarádi byli už u Lažan. Proti ním šlo
ňákejch šest rozmašírovanej hošu; zpívali tak
silně, až bylo lichumburskejm vejletníkům ouzko,

listy výbradně o tom, co sami ubozí protestanté
musili snášeti. A naleznou se dosnd i intelli

dování katolíků protestantskými násilníky ne
vědí téměř nic.

(3) „Pokrokový“ a „svebodemysiný“
pranýř pracuje vytrvale dále. Násilnické
nájezdy proti dívčímu katolickému gymnasiu
pa Král. Vinohradech neustávají. Co bylo křiku
o ženské emancipaci, o natném zvýšení vzdě
lanostní úrovně českých čen! Co se nakřičelo
„pokrokové“ panstvo, jak „klerikálové“ chtějí
kalturní pokrok obíjetl! A když katolíci beze
všech bombastických frází přikročí k vzdělá
vací práci, k rozšíření doševvího obzoru če
ských dívek — br oa něl

U nás se sice n kulturním pokroku žen
mnoho ilavilo, ale málo konalo. Ani o divěf
gymnasium „Minerva“ pokrokáři se mnoho
mastarali. V časopisestarostky „Minervy“, Elišky
Krásnohorské, čteme: „Za doby svého trvání
bezpočtukráte napsala Minerva do veřejných
listů a do svých výročních zpráv, v jak ža
lostně chudých poměrecn finančních se nachází,
že se až hanbí za vývěsní štít národní chudoby
— ale na všecky výzvy a na veškery prosby
— bylo mlčení a naprostý klid jedinou odpo
vědí. Leč najednou dovoluje si každý, kdo dříve
ani prstem nehoul a koma vyšší vzdělání že
niDo ani v nejmenším na srdci oeleželo, přímo
rozkazovatj, co a jak má Minerva konati. Po
patnáctiletém ignorování anebo přímém bano
bení Minervy může nás podpora této veřejnosti
příliš málo těšiti, když jest ještě dávána s pod
mínkou, že se má státi Minerva kyjem, kterým
se má bušiti do klerik. ústavu, o který by se
ten útlý a drahocenný kyj nepocnybnaě rozbiti
musil.“

A teď za příležitosti otevření Vinohrad
ského gymnasia „svobodornyslný“ boj znovu.
„Národní listy“ kroutí hlavou, jak prý se
mohly jeptišky odvážiti „vzdorovat protestům“
různých těch liberálů; snášelivý „Čas“, který
nechává na pokoji všecky vzdelávací ústavy
židovskéi protestautské, píše: „Česká veřej
nost musi věděti jména rodičů, kteří své dívky
do klerikálního gymnasia na Král. Vinohradech
posílati budou.“ — Žijeme, pánové, v zemi
Hotentotů anebo někde v tureckém pašaliku?
Má snad Váš násilnický boj býti charakteris
tickou zoámkou, jak pokračuje svobodomysl
nost v XX. století? Má býti katolík pranýřo
ván jako vyvrhel národa za to, že chce pou
žiti občanské svobody k podpoře ústavu svého
vyznání? „Čas“ by udělal pro národ lepší
kousek práce, kdyby napornenul české evan
gelíky, aby neposílali svých dcer do německých
ústavů v Drážďanech a v Berlíně; v těch mě
stech evangelické dívky své národní smýšlení
rozhodné málo utvrdí.

Orgán Elišky Krásnohorské v příčině
„Minervy“ prohlašuje: „My budeme konkuro
vati (s gymoasiem Vinohradským) jen kvalitou
(jakosti) ústavu.“ — Pánové, takový boj je
čestnější, než pokrokové hubaření a zaásilňo
vání katolického ústavu, který od Vás nechce
nic, leda trochu té snášelivosti, jakou věnujete
židům. Místo hluka, místo násilnických protestů
zřiďte si vzdělávací ústav vlastní a — konku
rojte 8 „klerikaulismem“klidnou vědeckou prací.
Či jest ten Váš pokrok takovým nedochůdčetem,
že mu srazí vaz několik jeptišek? Zvláštní po
dívaná! Všecko pokrokářstvo musí sahači k vůli
záchraně „pokrokového“ dacha k prostředkům

Šli nejspíš vod muziky přímo z Lažan,
"A vodkuďpak ste, mládenci, vodkuď ?« roz

křik" se jeden. «+Mýsme ze Skuče«, řek' Karliček
a už se klepal, aby si s ním boši nedáli známost
trochu dlouho. Dyby mu taková selská ruka jen
jednu vtělila, možná, že by se skulil bned.

»=Avodkuďpak dete?« ptá se druhej, eště
větší chlapik. Víte, mládenci, mý deme z Li
chumburku; dyť sme museli užívat taky trochu
posvícení l« vodpovidá zas Karliček hodně zdvořile.

=Teda pozdravujte koho potkáte, a až uvi
díte husu, řekněte: Zdráva byla tetka.« A eště
řek', ale jen tak potichu: »Dobrou noc.« — A
dyž se mu zdálo, že skutecký hoši jen tak bez
vodpovědi vodcházej', křik', až se skuteckejm nohy
zatřásly: »Vy na pozdravení nevodpovidáte, có,
cót?« — A Pepik hned hodně nahlas: »[ dyť
povidáme: »Dej vám Pámbu dobrou nocl«

"Šak byste věděli, dybyste nevodpověděli|
Mohlo by vás přijit třeba tisicl« — A při com
vyplašený slepice v blízký chalupě celý poděšený
kdákaly. Skutecký hoši radší honem šli dál; vě
děli, že se mládencům stejská po pračce. — Karel
si ulevoval krobiánsky pod fousy; »Vornáte jeden,
zéli ti kouká z uši, seš vopilej a ešté bys chtěl
na veřejný silnici pokojný lídi votloukat.«

el nenadávej tak krobiánsky, nenadávej, dyť
si dnesky teky nevykračuješ jako lajtnant; šak mý
nejsme: vo moc lepší.«

»Šak máš taky praudu; mý bysme zaslou
žili. Co bude jen máti řikat le

»Řích říchoucí sme spáchali. Ať seš mně
vode dneška bodnější| Já sem tě měl napomenout
— a tu mášle

tečníky“ a „hlapáky“.

Politický přehled.
Překvapení způsobila nenadálá změna

v ministerstvo Gautschově. Ministr kultu a
vyučování dr rytíř Hartel a ministr obchodu
baron Call odstoupili a vicepresident zermské
školní rady doloorakouské dr. Richard baron
Bienerth jmenován správcem ministerstva kul
tu a vyučování, a sekční přednosta v minister
stva vnitra Leopold hr. Auersperg správcem
min. obchodu. Dle toho chystá se bar. Gautsch
změnit ministerstvo úřednické v parlamentární.

A v Ubrách se poměry zase zakalily.
Ministerstvo bar, Féjérvaryho zadalo za propu
štěnou a císař žádosti té vyhověl, dva dui
před svoláním uherského saočmu. Až du jme
nování nové vlády zůstane však Féjérvary u
vesla. Bar. Fojérvary chtě: násilně zlomiti od
por Maďarů, zvlášť počítal se zavedením vše
obecného tajného práva hlasovacího. Ale pa
novník s návrhern títoto nesouhlasil. Sněm uher
ský schází se dnes v pátek a má býti hned po
zahájení odročen. Nato znovu bude se vyjed
návat se Spojeuva oposicí. Dle všeho mohou
nyní Maďaři — na újmu Slovanů a Rumunů —
očekávat z Vídně nové ústupky. — V Uhrách
již vypátrali původce brožury, v níž vlastizrádně
nabízejí se Unry Hohenzollernům; do záleži
tosti té zapleten prý i bar. Bauffy.

Arcibiskup | poznaňsko-hnězdenský dr.
Stablewski zakročil zvláštním listem proti zná
silňování polských dětí ve školách německých.

Koruuní prino srbský za velké slavnosti
prohlášen plnoletým.

Na Kavkaze došlo k velkým nepokojům,
vlastně k revoluci, jíž za oběť padlo tisíce ži
votů. Hlavní slovo měli tu Arméni a Tataři,
mezi nimiž vzplanula neutuchající zášť; k nim
přidali se soc. demokraté a různá cháska. Spo
jenci tito způsobili ohromnou spoustu v obvo
du města Baku, kde jest nesčetně zřídel pe
trolejových, jež se po většině nalézají v rukou
Rasů a cizinců; odtud také zášť domácího
obyvatelstva proti majitelům. Průmysl naftový
na delší čas tu ochromeo, z mnohých boháčů
stali se žebráky. Řež dosáhla takového stupně,
že i dělostřelectvo muselo zasáhnonti v boj.
Ve vlastním Rusku zvlášť následkem uzavření
míru vše se aklidňuje, ač i tu jeví 56 nespoko=
jenci 8 mírem. I nový universitní řád působí
uspokojivé. Na bojišti mandžurském nastal už
také klid, ule teprv po podepsání miru panov=
ulky vrátí se vojsko povlovně do vlasti. —
V Japonsku z nespokojenosti 8 uzavřenym mírem
povstaly na mnobých místech krvavé bouře, při
nichž lid domy bořil a zapaloval. Lid chová
se rozhořčeně zvlášť proti cizincům.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 5. září 1905 neneseno: Majitelé
chatrných pomníků na hřbitově Ponchovském se vyzvou,
aby v době jednoho měsíce dali své pomníky řádně
opraviti, jinak že budou tyto z hrobů po uplynatí
hřbitovním řádem stanovené lhůty odstraněny a pro
dány. Schváleny byly dva případy konfiskací
(jednoho ubrovitého vepře u jednoho telete nedospě
lého) a pronájem chladíren v (městských ústředních

S
Vejletnici už šli po skutecký ulici. Venku

na záprsní stála stará Krásová. V očích se jí
blejsklo jako čarodenici a hned na Karlička: »Dej
jim Pámbu dobrej večír, pane Karell«

+Dej to, Pámbu, tetičko; dobrou noc.«
Ale bába hned hodné nahlas k sousedkám:

»Podivejte se na toho hejska; takovej kašpárek si
nechá řikat vonil De z flámu, sotva že se na
nohouch drží a myslí si, že je ňákej milostpán. Kerá
toho trumpetra si bude brát, lepší by uďála, dyby
se dala zazdit.«

Karel se na jedovatou hubu ani nevobrátil
a vytáh' za chvílku z kapcy šátek.

»Snad, hloupej, nebrečíš? Kdo cti nemá, ji
nýmu . . «*

»Dyž ta bába má taky trošku praudu; já
nejsem právě vopilej, ale stydím se přeci.«

>No, no, Karličku, no, no; víš, sveď to doma
mamince na mě.«

»Nic nebudu svádět, dyť už mám bejt taky
trochu rozumnej čloučk .. .— — —«

Pepik byl taky schlíplej jako zmoklá slepice.
Dyž přišel domu, byly dvírka u záprsně zauřený.
Zabouchal na ně, už sousední pejsek začal štěkat.
Dvírka se voteuřely, Josef šel do seknice, a venku
bylo zas tichoučko. — Ale doma bylo ináč. Ach
ouvej! — Ba jol

Ale ani druhou, ani třetí neděli nemusela
vykukovat žena Pepikova a maminka Karlova,
dou-li už kamarádi z hospody. Vobě si líbovali,
že maj' ty hoši přeci jen dobrý srdce a že si daj"
Fict. — Kdo se nechce dlouho v hospodě zdržet,
udělá nejlíp, dyž tam ani nohou nevkročí. To je



jetkách. — Dotas okresního výboru zde ohledně vy
loučení obce novohradecké se zdravotního obroda
Královéhradeckého předloží se v září městskému za
stupitelstvu. — Pí. Jalii Labontkové oděleno bylo po
volení k zavedení vodovodu na staveniště její Ččía.
parc. 18. v bloku C. — Schváleny opravy v místno
stech dívčího obchod. kursu v obecním domě čp. 280.
— Povoleno p. Fr. Kryštofovi připojení domovní ka
nalisace a zřízení mossaikového cbodníku, — p V.
Součkovi stavba skladiště na dvoře domu jeho čp. 864,
— pí. Barb. Šrámkové stavba nových záchodů v domě
čp. 104. — P. Fr. Třasákovi dáno povolení k obývání
novostarby jeho v bloku C. — PÍ Jal. Labontkové

— p. Jalia Ruesovi zřízení výkladní skříně
na domě jeho č. 262-1., — p. J. Ubrovi zřízení por
tálu na domě čp. 130. — Schrálena p. J Noryhoště
něéma změna fasády na novostavbě jeho na parc. Č. 4
v bloka E. — Dáno povolení p. K. Schulzovi, továr
níku, k obývání novostavby jeho čp. 182 a 198 a p.
MUDro. L Tvrzskému k obývání novostavby jeho
v bloku V. — Výroční zpráva školního lékaře p.
MUDra. R. Zippeho za školní rok 1904-56 postoupí
se místní školní radě. — Příjata byla offorta p. Vác.
Grussa, trahláře, na pořízení dřevěných součástí pro
novou dekoraci selské avětnice v městském divadlo
Klicperově. — Podmínky adělené c. k. okres. hejt
manstvím zde, za kterýchž c. k. místodržitelství svolilo
k tomu, aby obec. stoka uliční vedena byla tělesem
erární silnice v Pospíšilové třídě, postoupíse měst
skému zastapitelstvu. — Politický úřadpožádá se za
svolení k vyplacení mzdy hřbitovnímn blídači J. Bun
kovskému v Pouchově ua další 3 léta od 1. října 1906
počínajíc. — C. k. okres. hejtmanstvím k vyjádření
předloženážádostp. Kar.Dixezakonceasibostinskon
pro dům jeho čp. 138 postoupí se živnostenskému od
bora. — Výkonným výborem místní organieace soci
álních demokratů ka podpisu předložená petice na
sněm královatví Čsskébo ohledně všeobecného rovného
práva hlasovacího předložíse městskému zastupitelstva
s odporučením. — Zidost měst. pol. strážníka Jana
Masáka za defiaitivam postoupí se měst. zastupitel
stva. — Na žádost pp. majitelů vill v Morašovce
provedou se dva přechodníky-na chodník k nemocnici
vedoucí po dokončené předlažbě Malého náměstí. —
Vzata byla na vědomí zpráva p. měst. zvěrolékaře o
prohlídce krámů a vozů mlékařských v měsíci srpnu.
C. k. okresnímu hejtmanství se sdělí, že místnosti
v domě čp. 78 používané pí. Em. Hondkovou za dílnu
krejčovakou jsou způsobilé. — Jedna žádost za zvý
šení podpory byla zamítnuta, a poukázány byly ně
které účty k výplatě.

Vyznamenání. Býval. professorabohosloví
v královéhradeckém semináři vadp. Dr. Frt. Xav. Kry
štůfkovi, nyní kanovníku a universitoímu professoru
v Praze,udělentitul a charakterdvorníhoradys pro
minutím tax,

Jmenování. Okresníškolníinspektorv okre
sa pardubském p. Alois Krčmář, učitel tělocviku na
státní roálce v Hradvi Králové, byl jmenován okres
ním školním inspektorem v okrosu královéhradeckém.

Sdružení měst východočeských pro
stálou společnost divadelní ustavilamezi
sebou města Hradec Králové, Chrudim, Litomyšl a
Dvůr Králové. Zřízení a vedení této společnosti operní
a Činoherní ujal se osvědčený odborník divadelní ře
ditel p. Fr. Lacina. Činnost svou započne společnost
dnem 1. říjua 1905 v Hradci Králové. Sůčastněná
města poskytnou divadelnímu podniku tomuto diva
delní budovy zdarma 8 jinými ještě výhodami a se
subveucí divadelnímu řiditeli vyplácenou. Jdef ta o
chvályhodný podnik, aby i venkovská divadla na své
umělecké dráze povznesla se ze avó ztrnulosti a ne
kázněnosti, by i z venkovského divadla proudilo
zušlechtění a takto razila se cesta skutečnému pokro
ku, osvětě. Zíleží na obecenstvu, aby pochopilo do
sah tohoto nového podniku a nejhojnější účastí udr
želo si svou divadelní epolečnost. Nejlepší uměleckou
pověstí známý divadelní ředitel F. Lacina, který po
léta vedl národní divadlo brněnské, je zárukou amě
leckého zdara. Členů opery jest 7 dam a 7 pánů; sbor
čítá 11 dam a 10 pánů, orchestr 14 členů. V činohře
působí 7 dam + 9 pánů. Repertoir, který vykazuje 18
oper, 16 oparet a celou řadu cenných novinek čino
herních, dramat a veseloher z literatury české i cizo
jazyčné, bude postupeo saisony stále doplňován. Proto
novému podniku všechen zdar!

Šlechetný čim. Vadp.mons.A. Suchánek,pap
praelát a rektor bisk. semináře v Hradci Králové,
dal na břbitově ©Pouchovském vlastním nákladem
opraviti 12 pomníků duchovenských jmenovitě Dra.
Stárka, rektora Grueze, Dra. Gabriela, aspirituala
Petráně, Škody, kanovníka Teuchla a j.

Rošberk oživuje. Ve svátek Nar. P. M.

ohlášeno bylo, provoní z Pouchova na Rožberk, kdesekonala odpoledne pobožnost; ale sešlo se mimo to
i z Hradce Král. a okolí ctitelů mariánských množ
ství větší než jindy. Z Pouchova doprovázeno četné
procesí dlouhou řadou dražiček, oběma duchovními a
p. boboslorcem J. Ulíkem. Kázání pod širým nebem
měl ku shromážděným zástapům nadšený řečník dp.
A. Jemelka z T. J. Na večer po vykonané pobožnosti
dp. farář Pouchovský vzdávaje díky horlivému kasa
teli, přál mu, aby dal mn Bůhdočkati chvíle, kdy
mobl by zde vystapovati v brzku na kazatelna ne
improvisovanou pod košatými stromy, nýbrů dle vroucí
touhy své v nově vybudované, prostorné a vkusné

poutní mariánské svatyní Božberské. — Z řeči dp.azatele jsme tehdy zvěděli, že sešlo se dosud na za
mýšlenou svatyni dárků 8 tisíc a několik set korun.
Na budoucí rok má býti se stavbou započato; pak
zajisté i třída Pospíšilova bude se kvapem rosšiřo
vati.

Táber lidu. Sociální demokraté uspořádalminulou neděli dopoledne tábor lidu v Hradci Králové
na Malém náměstí, kdež řečníci Svěcený a Borek ae
vší rozhodností vystoupili pro zavedení všeobecného
rovného práva hlasovacího. Ovšem přítomnémuovlád
nímu zástupci slova řečníkův: až na nůž... i šívot za
to.. .» Sa to se musíme bíti ... ., atd. byla přes
příliš ostrá, proto tábor rospuštěn. A protestující so

ciální demokraté pod rudou vlajkou táhli městem,
kdež před Grandhotelem ulevilí ai ještě ústy sou
draha Svěceného.

O omoerto rogpěch,Úetř:
Králové pořádá v městském Klicperově divadle dne
34. září 1905 velký koncert ve prospěch Matice se
epoluúčinkování al. A Bobkové, primadony Narodního
divadla v Praze, el. M. Fiinffasové, virtnosky na harfa
a p. K. Moore, hudebního skladatele a virtnosa na
klavír. Záznamy ke koncerta převzal p B. E. Tolman.

Hradee se pimí. Tento týden vrátilo se
z manévrů vojsko do Hradce; ovšem jest ztenčeno o
mušstvo třetího ročníku, které propuštěno ze služby
domů. A také žactrem ze škol obecných, měšť. s

středních, které dostavnie se 4 zápisu, oživen valněvšechen ruch v městě. Živnostníkům nastávají zase
lepší časy.

Vyučování tamel zahájízdejšítanečnímistr
p. Čtvrtečka pro obchodní příračí 17. září večer ve
dvoraně Besedy, pro etudojící 38. září ve dvoraně
Adalbertina. Bližší informace sdělí se v bytě p. Čtvr
tečky (Palackého třída, č, 369).

Řádná schůzeokres. sastupitelstva
královéhradeckého koná se 20, září 1905o 9.
hod. dopol. v zasedací síni Okres. doma s tímto pro
gramem : 1. Volba tří verifikatorů protokolu. 2. Zpráva
o činnosti okres. výboru. 8. Volba primárního lékaře
všeobecné veřejné nemocnice „Arcivévodkyně Elišky“
v Hradci Králové. (Referent p. Jar. Červený.) 4. Žá
doat okresní nemocenské pokladny v Hradci Králové
o prominutí a odepsání obnosu 906 K 60 h, kterýž
jest na ošetřovacích výlobách za členy pokladny, fun
da všeobecné veřejné nemocnice v Hradci Králové
dlnžna. (Referent pan Jaroslav Červený.) 6. Návrh
komise o dádosti obcí Výravy, Slatiny, Slezského
Předměstí a Svinar za přijmatí obecních cest vedou
cích z Výravy k Jilovicím, ze Slatiny do Svinárek,
ze Slezského Předměstí ne orární silnici Hradec Krá
lové-Třebechovickou a ze Svinar do Královéhradeckých
lesů po jich řádné úpravě dle pravidel pro stavbu
silnic okresních do správy okresu. (Referent pan Mi
Jan Morávek.) 6. Návrh komise o žádosti obcí Lípy a
Čistovse za přijmutí ob cnf cesty vedoucí z Lipy obcí
Čistovsí ku Benátkám v okresu Jaroměřském po její
řádné úpravě dle předpisů platných pro stavbu silnic
okresních — do uprávy okresní. (Referent pan Josef
Hojný.)

Vynčování jazykům. Vnučkaznámého
Českého učence Jana z Purkyňů, slečna Julie z Par
kyňů, jako zkoušená učitelka zabajuje dnem 15. září
vyučování jazyku německému, francouzskému a ra
skémn v domě p. professora Brtnického na Nábřeší.
Slečna učitelka jeat vší podpory hodna.

Kurs pro pěstoumky otevřenopětletoš
ním rokem v pensionátě školských sester v Hradci
Králové. Přihlášky možno ještě během týdne učiniti a
správy kursu.

Panorama Národní Jednoty Severo
české v budově bývalého kláštera za kostelem av.
Dacha v Hradci Králové jest opět otevřena. Od 15.
do 23. září vystavena jest překrásná kolekce Severní
Amerika. Pohled z Brooklynského mostu. Vojenská
paráda v Novém Yorku. Regata v Atlantic City,
Washington. Park Yellovatovský. Křišťálový vodovod.
Kráter vodního geysira, Mamatí hotel. Stalagmitový
geysir. Trať Pacifické dráhy, Mormonský chrám a j.

Jednota Českých střelců v Hradci
Králové pořádá dne 16. září 1905 zábavný pro
gramový večírek na počeststřelců-vítězů o přebornic
tvf jednoty v hostinských místnostech na „Střelnici“,
při kteréž příležitosti odevzdány badou vítězům čestné

odznaky- Pp. hosté jaon vítán.. Začátek o 8. hodiněvečerní.

Z Čermilova (Uvítání poutníka.) V pátek
dne 1. září vracel se náš velebný pán Josef Mynařík
se své pouti do Svaté Země. Jak původně bylo sta
noveno, měl přijeti večerním vlakem o půl 10. hod.
na Slezské Předměstí. Telegraf oznámíl příchod jeho
ne půl 7. hod. večerní du Černilova. Těšili jeme se
nelíčeně na jeho příchod a proto vyšli jsme jemu da
leko vstříc. Průvod byl nepřehledný, jakoby vítězo
slavný, v čele nesen av. kříž, pak kráčela mládež,
oba odbory Národní Jednoty s odznaky za svým pra
porem s hudbon a veliký zástup osadníků. DoPar.
dubic naproti poutníka Jerusalémskému vyjel náš p.
děkan. Ničeho netušící milý poutník velice byl pře
kvapen samovolnou ovací osadníků. Slzy lásky a od
danosti provázely setkání Po pobožnosti v chrámu
Páně promluvil velebný pán ke shromášděným vroucí
řeč, jež provázena byla dojemným štkáním věřících
— Podán tu důkaz, jak dobrý lid katolický vděčně
a láskyplně lne k dobrému knězi svému. Všickni
spokojeně ubírali se domů, vrátilť se jím zdráv kněz
milovaný. — Těšíme se na přednášky o Svaté Zemi
— kéž jich jest mnoho! Přemnozí očekávali poutníka
pozdě večer až na Slezském Předměstí, nevědonce o
rennějším jeho příjezdu.

Z černé kromiky. Dne 7. září odpoledne
nalezen byl v lese katastru Bukovinského uČernilova
oběšený maš. Dle listín poznán v samovrahbu 44 roky
starý koželuh Adolf Kříček s Třebechovic.

Úmarti. Dne 8. září t. r. zemřel v Třebocho
vjofch, zaopatřen sv. svátostmi. p. V. A. Crha, reda
ktor v. v., v 69. roce věku svého. Zesnulý po absol
vování filosofické fakulty věnoval se žurnalistice, pů
sobě v redakcích Nár. Listů, Posoru, Národn, Poslu
s Prahy, poslés byl vrchním redaktorem Pražských
Novin. Napsal teké celou řada povídek a zvazek básní
„Kusy mého srdce“.

Jan Bachtele ve Smiřicích. Pórecko
ochotnický spolek „Hanka“ pořádá v sobotu dne 23.
sáří 1905 koncert proslulého mistra houslí Jana Bach
tele a virtuosa Karla Leitnere s Praby v sále hotela
„Andrejsek“. Program, jež vykasovati bude svláště
cenné skladby, přineseme příště.

Večírek v Kostelel m. ©. KatolickáJed
note -v Kostelci n. O. pořádá v neděli dne 17. sáří

1906 večírek ns počest vášené rodiny p. t. p. vrchního
eprávce Viktora Salanda, dobrodince a dlouholetého
člena spolku, který přesídlí ke konci měsíce do Prahy.
Při večírku budou provedeny sbory zpěvné, Čísla hu
dební, čísla solová na housle a cello a přednáška p.
JUDra Fr. Hermana, magistrátního sekretáře s Praby,
„0 působení v životě veřejném.“ Začátek v 7 bodin
večer.

Velká schůze českoslovanského
Illu v Kostelci m. ©. koná se v sabraděp. K.
Marka v Široké alici v neděli 34. září 1905ve 2 hod.
odpol. Při ní promluví p. JUDr. Mořic Hruban, říšský a
zemský poslanec, o předmětu: „Český národ a jeho
badoucnost“; pan František Uhalonpka, zemský po
slanec, o předmětu: „Zemědělské otárky v letošním
sasedání zemského sněmu království Českého“ Přijď
každý, vyslechni pravý stav náš a přilož ruce k dílu,
dokad čase! Každý u vchodu musí odevzdati oddě
lenou vstupenka, vyplněnou svým jménem a svým
bydlištěm. Vetupenky na požádání obdrží zdarma
jednotlivci i celé spolky pro své členy (poštou) od p.
Františka ŠSabaty,starosty ve Vrbící (p. p. Kostelec
p. O! V případu nepříznivého počasí jest schůze
za týchž podmínek v sále „Na Habštejně“. K účasti
zve výbor.

Z Checmě. J. B. M. njdp. dr. Jos. Doubrava
zavítá k nám v neděli 17. t. m. a posvětí tu na né
městí soneoší, sochařem Rejlem mistrně zrenorované.

Zimní hospodářská škola v Opeč
mě, spojená a pětiměsíčním letním kursem hospodyň
ským, vydala právě svou výroční zprávu. Z této jest
viděti, že návštěva školy byla letos opět velmi četná
Škola má ovocnou školku, pokusné pole a mlékárnu;
mimo to honosí se četnými ačebnými pomůckami
k názornéma vyučování. 9+ školou epojen je vzorně
a účelné zařízený internát, kde ubytovaní chovanci
jsou pod stálým dozorem učitelstva, začež zaplatí za
celé zaopatření v internátě měsíčně 30 K. Školné ani
zápisné se neplatí — Přihlášky do zimní hospodářeké
školy pro nový školní rok, který počíná 1. listopadu
t. r., přijímá řiditelství školy.

Odborná výstava krajiínská v Chru
dům. Výstavní výbor usnesl se prodloažiti lhůta ku
přihlášení do 28 září a žádá tudíž všecky pány, kteří
výstavu obealati míní, aby se co možná brzy přiblá
sili a vyplněný přihlašovací list předsednictvu výst.
výboru odeslali, by se dle počtu přihlášených vše
uspořádati mohlo. Velice žádoucvo bylo. by, kdyby se
z našich pokročilých obcí ve dnech výstavních pořá
daly hromadné návětěvy. — V den 1. října uspořádá
ne naši žádost p. Boh. Teplý, vrchní zabradník vEr
fartě, přednáška: „O vývina ovocnictví a zahradnictví
vůbec kromě zemí korany české.“ Počátek této před
nášky určen na 10. hodinu dopolední. — Mimo to
připomenouti sluší, še výstava psů loveckých, hospo
dářských a přepychových počne dne 28. září o 30.
hod. dopoledne a skončí téhož dne o 6. hodině odpo
lední. Výstava pak drůbože a králíků a všech ostat
ních odvětví potrvá po celou dobu výstavní, tadíž až
do páté hodiny odpolední dne 1. října t. 7.

Velký komcert J. Buchtele v Chra
dimí za spolupůsobení virtaosa na klavír Karla
Leitnera z Prahy pořádá se ve čtvrtek dne 21. září
1905 o půl 8. hod. večer v sále tělocvičny „Sokola“

v Chrudimi. Předprodej vetapenek ochotně obstaráp. J. Schůtz, závod papírnický na nám. Aby klid
rušen nebyl, budon vchody při početí koncertu uza
vřeny.

Z Dobrušky. Divadelnípodoikp. J. Tattra
sahájil dne 32.září cyklus her na jevišti Katolické
Jednoty. Společnost řadí se svými výkony mezi nej
přednější a chová jen herce omělecky kvalifikované.
V příštích dnech vystoupí v společ. pohostinsku nej
mladší člen českéhozomek. Národního divadla v Praze

maláŽofinkaBouškovavnejlepšíchsvých dvourolícha sice bade hrát: „Malého lorda“ a drahý den „Na
lesenec.“ Společnost podnikne s těmito dvěma kasy
pohostinské hry také v Opočně.

Z Kladrub. (Pohřeb). Pobřebvdp. P. Frt.
Klapals, bisk. notáře, osob. děkana a faráře při c. k.
dvorním hřebčinci zdejším, konal se slavným způso
bem dne 3. t. m. za hojného účastenství kněžetva,
úřednictva, učiteletva a širšího obecenstva. Přítomní
byli i vyšší bodnostáři církevní, zejména vidp. arci
děkun chradimaký Dr. Mrštík. Kolem rakve rozloženo
bylo množství skvostných věnců od ctitelů a příznivců
seenulého. Církevní obředy vykonal v zastoupení ne
mosného p. vikáře vdp. P. Frt. Hajeler, bisk. notář a
děkan z Přelouče, za asistence 22 kněží. Učitelatvo
domácí i okolní předneslo u rakve dojemný trachlo

zpěv Tovačovského „Vzhůru k nebi“ řísením míst. gříd. učitele J. Pelikána. Na to ubíral se průvod do
chrámu, kde o šlechetných a vzácných vlastnostech
zemřelého jakož i o neocenitelných zásluhách jeho
vzletně a dojímavě promluvil dp. P. J. Ruml, farář
na Karlově v Praze. Po obvyklých obřadech zapěl
smíšený sbor Horákovo „Libera a In Paradisam“.
Odtnd kráčela v průvodu na hřbitov školní mládež,
šivnostenský spolek, has.óské sbory, obecní zastupi
telatvo přifařených obcí, c. k. dvorní úřednictvo, uči
telstvo s kněžstvo, za rakví pak odchovanec jeho dp.
kaplan P. J. Mynařík, administrátor dp. V. Vostřel,
příbuzní zesnulého a nepřehledný zástup obecenstva.
U hrobu po církevních obřadech zapěl mušeký sbor
Procházkovu píseň „Když anděl smrti kynal.“ Po
skončení této vyslovil dík všem účastníkům dp. My
nařík. Věnce derovali: ©. k. úřednictvo dvor. hřeb
činců kladrubského a lippiského, rodiny: Motlochova,
« Wietenu, pp. Dr. Šimberský a Dr. Hacker, pí Hof
bauerová, Nováková, obecní zastopitelstvo, místní šk.
rada, c. k. služebnictvo, školní mládež aj. v. Sborové
učitelští kladrubský a semínský věnovali místo věnce
k uctění památky zesnulého 10 K na Bolsanův oirot
činec a 10 K na vánoční stromek chudé školní mlá
deše. Soustrastné projevyzmelali: J. B. M. Dr. Josef
Doubrava, biskup Erálověhradecký, nejvyšší c. k. štol
bovní úřad ve Vídni, p. c. k. okr. hejtman J. Novák,
židitel Al. Hora, ředitel V. Diviš, Čistecký a j Ze

enulý pastýř nezanechalR sobě většího majetku,avšsk v srdcích svých oveček tu nehynoucí paměť,še



kázal za svého širota mnobo dobrých skutků. Že
w Kladrubech vystaven byl chudobinec a v přífařené
bel felmicích nový obrám Páně, náleší "především
osásluha jema. Bohužel, še nedočkal se vysvěcení no
vého chráma, na což se tak velice těšil. Pro avé zá
slaby vyznamenán byl Jeho Veličenstvem zlatým sá
slušným křífem ©koranou a atříbrnou jub medailí.
Přifařená obec Semín jmenovala jej čestným občanem
a J. B. M. udělile mu titul notáře a osob. děkana.
Nehbynoucí ma zachována badiž paměť!

Ze Welmie. Slavnost vysvěcení nového fil.
-obrámu v Selmicích konati se bude dne 24. září 195.
Ka alsvnosti této savítá J. B. M. Dr. J. Doabrave,
biskup kralobradecký.

Obrázek = české vesmice. (Ze Slatiny
-pad Zdoboicí.) Nezepírajíce své slovanské povahy, dě
Jíme se i v naší obci „na hořejší a dolejší“. Dolejší
hlabí se kostelem, školou, sáložnoo, dvéma mlýny,
čtyřmi hostinci a nově stavěnon drábou železnou a ná
dražím, hořejší mají sice jen jeden hostinec, za to
le znamenitou dílnu strojnickou bratří Krčmářů,
vzorzá stavení hospodářská, zfizují apdy, apravují
cesty a pracují ve spolkové mlékárně. Zvláště ale
oko cestujícího se zálibon prodlí LyDÍ na nové ozdo
bě bořejší obce. U ohybu silnice, mezi dvěma mo
batnými lípami postaven vysoký oltář dřevěný, vkasně
polychromovaný, na uěmž v omělých řezbách amístěu
jest velký obraz Panny Marie, Pomocnice křesťanů;
dole pod vím Jze čísti: Na památku av. biřmování
27./v1. 1905. Svěcení obrazu konáno na svátek Na
rození P. Marie odpoledne za živé účasti nvědomě
lých zdejších katolíků; dojem slavnosti byl zvýšen
přednesem budebních skladeb v širém okolí známé
kapely Ant. Pobla. Materiál pro oltář darovaly rodi
ny Hostinských a Konkolove, práci pak vykonal
z ochoty p. Fr. Chradimský, c. k. strážmistr Četni
ctva v. v. Tento obětavý muž pro blaho zdejší obce
má heslo: Každý dle možnosti zvelebaj svoji českou
vlest 1 On £ doma svého, původně epnstlého, vykou
slil svýma rukama vilo, již pojmenoval: Česká cha
dupa. Te pak svoji ornamentikou vzbuznje vpravdě
obdív cizinců. Pavlač u domu tobo stojí na dvoo
sloupcích, které po délce nesou nápis: „Div přírody
ze století 19.", nápis zasloužený; oba sloupy jsou
totiž šroubovitě točené a sice tak, že vždy ve dvoo
metrech délky otáčí se kol jedné duše 10 pramenů
dřeviny, což činí dojem „dohromady srostlých deseti
stromů“, které jeduotlivé zřetelně na venek vynikají.
Na pavlači samé postavil jmenovaný, by uctil památ.
ko ové + dcery, ctihod. sestry Honoriny z řáda D.
N. Dam, aocho P. Marie s nápisem: „Maria, popřejž
nám šťastného skonání a radostného u Tebe s ní
shledání“, Pan F'r. Chr.dimský byl původně příračím
stavitelským, umí ale ovládati i náčiní zahradnické
s výsledky překvapojícími, i rolnické. Ve zdejší kra
Jině prvý zavedl mrvení polí umělým boojivem, na
učil rolníky stavěti z obilí pokoseného tak zv. bodky,
v nichž se uchrání zrno sa častých borských dešťů,
by nevarnstlo. Tento starý, však ststný muž jest
okrašlojícím spolkem naší osady v jedné osobě. Mimo
jmenovaný oltář postavil podobných v různých místech
obce ještě pět. Nojen však v obledu náboženském
zdobí obec; vysázel i živý plot na tarase před ko
stelem a vysazoje ochotně i soukromým žadatelům;
nad schody toboto tarasa postavíl dřevěnou bránu,
ovinoton divokým vípem, 8 nápisem: „Zde domov
můj“. Na slova ta „ěla Jeho Bisk. Milost v chráma
Páně před sv. biřmováním jadraou promlovu, na kte
rou ještě stále vzpomínáme. Pan Frant. Chradimeký
opatraje a pěstí veřejné sady záduší i obecní, hroby
kvítím ozdobuje, zlobě se na nevděk lidí, kteří pro
mamon zapomínají svých povinností k zemřelým, Na
pomník peněz nemám, postavím ai jej tudíž ve svých
pracích, říká každéma, kdo jej upozorňuje, by šetřil
již jednou zdraví svého. Od císaře pána dostalo se
mo vyzoamenání, Kóž i všichni spoluobčané váží sí
Jej opřímně! „Ns mnohá léta“ | Zaplať sám Bůbl! vo
láme,

Ze Wmrdova u Haber. (0 úmrtíp.faráře
Ed. Dobruského.) Nedávno přinesla „Obnova“ zpráva
o jmenování vldp. Eduarda Dobraského, faráře a osob.
děkana ve Smrdově, ode všech přifařených obcí čest
ným občanem za 4Uleté vzorné působení na osadě
Smrdovaké, a nyní v krátkém čase na to přinesla
zprávu o jeho úmrtí; zesnal tiše po krátké nemocí,
zaopatřen jse svátostmi umírajících od vldp. faráře
Josefa Uhlíře ze Skubrova. Zesnulý vynikal čistým,
bezúhonným, v pravdě kněžským životem. Byl velmi
ctěn a oblíben u svých osadníků pro svou milou, skro
mnou povahu. Kašdý z nich, jskoš i s dpp. spolu
bratří nalezl v něm nezištného rádce a těšitele. Jaké
oblibě ae těšil, bylo posorovati z toho, že když se
rosšířila zpráva o jeho charavosti, každý prosil, by
ho Pán Bůh uzdravil a říkal: Takového kněze jiá
nikdy míti nebudeme, Zesnalý měl ta vzácnou vlast
nost, že nikdy žádného neodsuzoval, ale vědy říkal:
nevěřte, dokud se o vině nepřesvědčíte, a když se pře
avědčíte, pomyslete si, še nejeme andělé, ale lidé a
nestalo se to zo zlóbo úmysla. Zvláště byla vzorná
shoda mezi ním a učitelstvem, což také páni učite
lové plně uznávali a svou úctu a lásku mo dokázali
hojným účastenstvím s krásnými spěvy, kterými pohřeb
jeho oslavili. Zaplať jim to Pán Bůh.Dojemná shoda
a právě synovský poměr panoval také mezi ním a
páterem Havelkou, kaplanem jeho, kterého chtěl míti
stále u sebea ještě večer před smrtí se po něm sháněl,
kdyš byl vzdálen sa povinností a kdyš se vrátil, po
ačkolika slovech a ním za málo okamžiků, poznamenav
*e svatým kříšem, tiše sesnul 23. srpna o půjdesáté

hodině večer. Tený, skromný divot, tichá, šťastná,bezbolestné smrt. ulý dostal se do Smrdova sotva
26 roků stár a dostal současně Studenec, na který
tesignoval. Tehdejší pan biskup Han! vyjádřil podí
vení své nad tím elovy: Za mého biskupování se mi
to ještě nestalo s pan biskap Brynych vyprávěl při

biřmování ve Smrdově, jak jsa bohoslovcem, běšel
s jinými ještě se ne něho podívati,jak v semínářeké
klerice a cipgulo přišel se představiti jako farář dvou
far. Přišel do Smrdova po velikém obni, kdy kostel,
fara, kostelní roucba i zařízení kostela obněm byly
zničeny. Mimo to kostel filiální v Dobrnicích hrozil
zřícením. Nyní vše jeho přičiněním jest v pořádku,
ale stálo ho to velkého namábání a oběti na penězích,
ježto kostely oba jsou chudičké. Návrší kolem kostela
i hřbitova vysázel stromy, coš nyní elouší k ozdobě.
V jednání s lidmi byl vlídný, raději prominul a od
pustil a často i sám velkou škodu utrpěl, než by byl
Jiné do neštěstí ovrhl. Slynul také pohostinstvím, které
jakoby měl v krvi. V choleře roku 1866 často na zemi
kleče mezi nemocnými v ratejnách ve dvořích je obě.
tavě ošetřoval. Zemřel plo zásluh, o kterých svět neví
neb věděti nechce. Bůh je však zajisté zná. Jednalo
se také, by za zásluby avé odměněn byl záslužným
křížem, čehoš se však jiš nedočkal. Jmění zanechal
nepatrné, an příjmy své vynakládal na katolickou
literaturu a studie příbuzných (Stenislav Dobruský,
farář v Turkovicích, Václav Dobruský, feditel národ
ního musea v Sophii v Bulharsku, + Alois Dobraský,
revident c. k. vrchního soudu zemského v Praze). Byl
velikým ctitelem rodičky Boží, kterou i v nemoci stále
vzýval, a sám jí eřídil z velké většiny avým nákla
dem oltář a zavedl a něho pobožnost májovou, v březnu
svato-Josefskou. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
měl v kostele posledně mši svatou, kterou s velikým
přemáháním dokončil a jak pan řídící Václav Němeček
se vyjádřil, še kdyby měl padnouti u oltáře, nevy
nechal by ani jediné písmeny čteného nahlas jako
evangelia, přímlav, oblášek atd. Znám jest svým dů
kladným slohem, pro kterýž byl obdivován u úřadů
církovních i světských a o píli jebo zvláště avědčí tři
velké, silné, památní knihy farnosti Smrdovské, které
jsou velice důkladné a podrobné; doplnil je zprávami,
z rozličných pramenů sebranými, od nejstarších dob.
Pohřeb měl v sobotu 26. srpna 1905 za nesmírného
účastenství a pláče lidu, ctitelů jeho. Pochován jest
a kostela, do něhož tak rád apéchával vyprositi po
žehnání Boží pro svó kolaturníky, kteří stále se slzou
v oku naň vzpomínají a za něho se modlí u jeho hrobu.

Z Dvora Králové m. Lab. Pořád če
káme marně, kdy „Zvičína“ bez rukaviček a hesky
resolntně ve rozepíše o skutečných a největších škůd
cích národnosti české v našem městě, Teď — při zá
pisu do škol — bylo toho nejvýš potřebí. Ale pořád
neslyšíme nic, Kdyby tak Zvičína do zdejších germa
nisujících židů píchla, ti by jí ukázali, zač je toho
loket! Se Zvičínou je to jako s „Časem“, „Osvěton
lida“ a též jinými „pokrokovými“ listy. Kdyby jejich
financím nepomáhali židovětí předplatilelé a hlavně
inserenti, skonaly by na úbytě. Proto „v zájma vla
stenectví“ jest lépe epojovati se s šidovakými kapite
listy proti české krví, neš pomáhati rozeným Čechům
proti germanisujícím židům. Takové „pokrokové vla
stenectví“ víc vynáší, než nejpoctívější národnostní boj.

Sjezd býv. studentů čáslavského
gymnasia vo dnech 9., 10. s 11. září vydařil se
nad očekávání stkvěle. Hle, první to sjezd a možno
konetatovati, že celý průběh ejezda byl důstojný.
První večer slavnostní byl velice přátelský; a ký div.
Vždyť sešlo se na sta býv. spolužáků, aby stisklí sí
pravicí a prožili v kruhu přátelském doby zlatého
mládí. Někteří neviděli se 26 roků. Jaká to změna!
Drub druba nemobl poznati, neboť z oněch mladistvých
ideálních atodentů stali se mužové vědy a práce, kteří
v společnosti lidské zanjímají čestná místa. Při vzpo
menutém již večeru, který kona) se v dvoranách „u
Králeviče“, pozdravil všechny účastníky sjezdu pro
fossor senior p. Václav Marek, projeviv radost, že tak
mnoho býv. chovanců z blízka i z dáli se sešlo. Po
té ujsl se slova Dr. Datka, vzpomínal přátelské ahody
mezi učiteli a žáky. Dr. Petržílka děkoval dámám,
které podporovaly studenty a appeloval na šlechetné
srdce jejich o další přízeň k mladší generaci. V pozd
ních hodinách opouštěli hosté dvoranu, aby posílili
se osvěžujícím spánkem pro elavnoat nedělní. Kuimi
načním bodem oelé slavnosti byl příjezd prvního ře
ditele ústavu, miláčka žactva, vdp. Dr. P. Reinbolda
Stránekého, školního rady a ředitele c. k. gymnasia
rondnického p. Frant. Ratha, bývalého to profesora
zdejšího ústavu. Všichni účastníci v imposantním prů
rodu odebrali se o 10. hod. dop. na nádraží, aby uví
tali vznešené hosty. Vlak stanul na nádraží; bromové
„sláva“ a „ua zdar“ ozvalo se ze sterých úst. Slza
vkrádala ae v oko, když spatřili jsme milené své
ačitele. Jménem býv. šáků přivítal Dr. Stránského a
ředitele Ratha dp. Jan Kostkan, farář v Pusté Kame
nici, slovy vřelými, nelíčenými. P. školní rada dojat
až k slzám děkoval za stkvělé uvítání. Nato odebrali
se všichni do gymnasia, kdež odbývána slavnostní
schůze. Nejprve slova 8e ujal p. ředitel Novák, který
jménem celého sboru professorského uvítal býv. stu
denty přeje hojného zdara prvému sjezdu. Dr. Stránek
byl předmětem srdečných ovací. Vzpomínal zakladatel

pra vyzývaje studenty ku vděčnostivůči nim.robové ticho nastalo, když vystoapil býv. žák vp.
P. Alois Dostál, kaplan v Novém Méstě n. Mat., aby
promluvil jménem epolnžáků. P. Dostál, známý, nadaný
řečník, ve své brilantní řeči protkané citáty z Písma
av. a £ Horáce všechny téměř oslnil. Obzvláště do
jemná byla latinská appellace na Dr. Stránského a
vepomínka na professory a žáky, kteří vyspávají již

an spánek na posvátném sadě břbitovním.Kdyšukončil nadšený řečník, odměněn byl blačným potle
skem, který nebral ani konce. Též přítomný represen
tant města Dr. Zimmer vítal všecky, přeje, aby vi ze
sjezda nesly upomínky ty nejlepší. Kdyd pak j ředitel
roadnického gymnasia Frant. Ruth několik apřímných
slov pronesl, ukončena slavnostní schůze. Hostéza
psavše se do presenční listiny a davše se fotografo
vati, problédli si městské památky, obzvláště museum
a archiv městský. O 1. hod. odbýván banket,. Při

tomto promoseny byly četné přípitky. Tak dp. P,Kostkan pozvedí pobár a připil býv. řediteli Strán
skámu s všemprofesorům. b,. Stránský zase býv. svým
žákům. Starosta města Dr. Zimmer připil všem studen
tům,nadějito vlasti. KaplanvelkoouřímskýP. Rčsslor
připil místnímu přípravnému komitétu v čele a p. Dr.
Viktorou. O 2. hodiněrozloučil se se všemi p. Dr.

Stránský s p. Ruthem, aby odjeli rychlíkkemdo Praby
s nadějí, še po 6 letech zase sem zavítají. Večer ko
nána akademie v divadle Dusfkově při vyprodaném té
měř domě. Proslov velice stkvostně přednesl vp. P.
Dostál. Po akademii byl koncert v místnostech besed
ních. V pondělí o 10. bod. bylo slonženo dp farářem
Kostkanem slavné reguiem za assistence dp. da
chovního správce polepšovny z Králík P. Jelínka,
dpp. P. Dostála, P. Roselera a P. Pospíšila. Naposledy
stiskli si všickni pravici a políbivše se, odjížděli do
svých působišť, alíbivše si, če za 5 let opět se sejdou.
Všem účinkujícím při přátelském večera, při akademii,
jakoš i při reguiem buďtef vysloveny nejsrdečnější

J. R.díky.
Z Hory Kutné. Za ryčným letemkrásná

jeseň. Zrovna jako v šivotě lidském: Mládí uhání
kvapem vatříc — tak mladí nesejdem' se víc! (Zpí
váno u nás o sjezdu starých stadentů z místních
ústavů). A skutečně. Úrodné bylo léto celkem a úrodné
i velepamátnému m'stu našemu o turismu českém,
domácím i o turismn světovém. A to mnoho znamená,
Dárná setba ušlechtilá přináší krásné ovoce. Bez re
klamy neuvede se dnes do obchodu ani balíček „kávy“,
bez roklamy nestane se nikdo ani domácím, nerci-li
okresním výtečníkem či docela epoluvůdcem národa;
a proto je zcela na místě, že ve prospěch tariemu
kutoohorského obětoval we opět nějaký ten reklamní
groš do světa. Byť se tolik turistův na Hora nedo
váželo jako jich reklamní gastometr zdejšího časopisu
ta a tam číselně uvádí, je přece jen vidět, že turismus
kutnohorský velice rychle stoupl a bohdá vystoupí
ještě více, až nové publikace o Hoře Kutné a její ny
nějších obnovách proniknou do mass. Dnes již pp. u
čitelé a mládež školní, pp. profesoři a studenti, vy
chovatelé a mistři škol odborných i poslacbačetvo škol
těch, studenti akademičtí vysokých škol, intelligence
česká vůbec činí Hoře Kutné reklamu nejvydatnější
po všech vlastech. Obec kutnohorská svědomitě přiči
oje se ndržeti a zvětšovati ušlechtilou pověst o krá
sách velosiavné metropole středočeské na Horách, při
čemě starosta města a poslanec pan Jan Macháček a
jeho náměstek pan Jan Tuček, továrník varban, na
předním stapni snahy postávají. V posledním zasedání
rady městské sneseno, obstarati ke 8000 nových al
bumů s pobledy na Horn Katnoa. Albumy ty, ač ná
kladné, konají veliké služby milovníkům archaeologie
a krajinářům vůbec, jednak jako dary, jednak jako
památka jeou nejlepším zrcadiem katnohorským do
mácím i cizím. K1 příštímu vydání bylo by zapo
třebí svolati malou anketu znalců podobných věcí ve
příčině zevní i vnitřní formy „albumů“. „Obnova“ při
nesla nejvíce zpráv o návštěvě Angličanů do Čech a
do Hory Kutné. Slyšíme, že zprávy ty nejsou ještě
dočerpány. Za to zvěstovati nám s radostnými pocity
o novém díle literárním, které již v tisku se nalézá.
Jsou to „dějiny restanrace velechbrámo Svatobarbor
ského“ od počátku (1883) až na naše dny. Autorem
knihy je v ohledu tom nejpovolanější kapacita; jest
to sám „otec rostaurace“ té velikolepá monsignore
vsdp. arciděkan kutnohorský Karel Vorlíček. kniha
bude dějinným příspěvkem kultarního i uměleckého
snažení a života v král. Českém a v Hoře Kutné v mi
nulém i tomto století. Vzácné illustrace fototypické i
rytiny doplní přízdobu díla. V nvážení, že vedp. autor
přes třicet let ve zdraví denně a denně vykonává ob
hlídku při velechrámě, že pak veškeré návrhy o re
stauraci a jejich zlepšení písemně i osobně činil a pod
nikal, nesčetných psaní, cest a audiencí v té věci obě
tavě podstoupil, obrovské náklady na obnovení této
nádherné veleavatyně vyprosil, vše, co se na velechrámě
za ten čas dělo a adálo, od prvé částky viděl a slo
doval — a nyní o tom ovoci báječnébo úsilí svého
napsal knihu, — pak věříme, že řádky tyto slynouti
budou tepem srdce radostiplného — jako šlechetného.
Dokonánoť dílo na zevním velechrámě již úplně a dílu
toma přestkvěléma, jako jedné z největších okras
vlasti, žehnati musí všechen národ uáš, ježto mu budí
Čest i sláva a veliký obdiv —všeho vzdělaného evěta.—I.

Bozmanitosti.
J. M. Zigmund Ant. Starý, generál

řádu premonstrátského, opat král. kanonie na Strahově
v Praze, atd., zemřel 8. £. m. na Strahově v 26. roce
svého opatování. Narodil se r. 1829 v Žalevčicích n
Zlonic v Čechách a do řádu přijat r. 1851. Zesnalý
zsnechal tu po sobě vpravdě nehynoncí památku,
věren jsa vždy národa českému. Pohřben byl v pondělí
za velké účasti v Nebušicích u Prahy. R. i. p.

Zemětřesení v Italii. Nojjížnějšícíp Ita
lie — Kalabrie — navětíven byl 7. t. m. v noci hro
zným zemětřesením. Domy v osadách úplně sesuty,
nebo jeví plno trhlin a na některých místech utvořily
se velké propasti. Zemětřesením zabypulo přes 5000
lidí, a raněných jest více než 10.000. Krajina tato jest
proslalá častými záchvěvy země,

České gymmaslum dívčí ma Král.
Vinohradech. Ve všech moderníchkruzích est
kává se myšlenka ženského studia s rostoucím poro
zaměním; z té příčiny přikročila kongregace Školsk.
sester řádu av. Františka k zřízení gymnasia tohoto.

čelem gymnasia dívčího jest jednak zjednati dívkám
Da základě téhož vzdělání, jakého nabývají žáci stu
dojící na škoách středních, stejné výhody pro život
praktický, po případě i možnost dalšího studia uni
versitního u zároveň vychovati je tak, aby vedle o
svícenosti rozumu zušlechtily i avá ardce v lásce a
smyslu pro povinnosti k Bohu, k blišníma, k vlasti

rodině. Na ústavě působí sbor. akládající se z pro
essorů, působících jič drahně let na českých školách

středních. Zápis koná se ve dnech 16. a 18, září do
poledne od 8—12 a od 2—4 hod. odpoledne v ředi
telně ústavu. Žákyně — nejméně desítileté — do
stavtež ae v průvodu rodičů neb jich zástupců a vy
kažte se buď frekventačním vysvědčením ze školy
obecné nebo posledním vysvědčením ze školy měšťan
ské a listem křestním. Ó přijetí rozhodne přijímací
skouška. Za vyučování gymnasijní platí se pololetně
70 K (předem), Zápisné obnáší 4 K 30 b, Podrobnější
správy jsou vyvěšeny v budově školní. Při gymnasiu



jest v téže vlastní budově PENSIONAT, řízený Skol
skými sestrami. Tento má ráz útulné a spořádané
české domácnosti. Přední snabou vychovatelek jest,
aby dívky jednak zdarem ve stadiích působily radost
rodičům a při tom neztrácely emysla pro krb domácí. Za
veškeré zaopatření (bez prádla) hraditi jest měsíčně
předem aplatných 60 K (t. j. stravné 32 K, na byt, otop,
světlo 8 K, výlohy správní 10 K). Prádlo chovanek bude
se práti v pensionátě za přiměřený poplatek Chovankám
dostává se stálého dozoru paedag.gického, návodu
k jemnému společenskému chocání, dohledu při stu
diích a průvodu při vycházkách. K rozšíření dašev
uího obzora chovanek a prohloubení jejich národního
citu slouží vycházky po Praze a okolí spojené s pro
hlídkou památností jejich, návštěvy výstav, přiměře
vých přednášek a pod. — Národní divadlo a koncerty
navštěvovati dovoleno jest chovankám pouze ku přání
pp. rodičů, za svolení představenstva a za náležitého
dozora. Za mírný poplatek mohou 8e chovanky v pen
sionátě samém učití jazyku frencouzekému s konver
sací francouzsko-Ččeskýóu, (jezyku německému se učí
na gymnasia), hře na klavír, housle, citeru, tbeorii
hudební, zpěvu sborovému a solovérou. — Chovanky
mají k disposici s dostatek pian, za jichž používání
se platí 1 K měefčně. Představenstvo pensionátu za
sílá každého čtvrtletí pp. rodičům zpráva o zdravot
ním stavu a chování svěřenek, spolu 8 doklady pro
spěchu školr.ího. — Podmínky přijetí do pensionáto:
Dívka, nejnéně desítiletá, musí býti zdráva a studia
schopna. Badiž zaupatřena slušným, moderním, avšak
nenápadným Ššatstvem a obuví pro léto i zimu. —
Z prádla přinesiž každá nejméně 6 košil, 6 nočních
kabátků, 6 ručníků, 6 ubrousků, 12 párů punčoch
a 18 šátků kepesních; pstatní dle libosti. Dále má
míti každá chovanka přezůvky (galoše), deštník a pří.
bor stolní. — Postel, opatřenou elamníkem, přikrývka
na postel, stolní váčiní, umyvadlo a jiné celoroční
potřeby poskytuje pensionát za roční poplatek 10 K.
—Peřiny a prádlo pnetelní mějž každá chovanka své.
Veškeré dotazy zodpovídá a prospekty na požádání
zašle Představenstvo pensionátu českého dívčího gym
nasia na Král. Vinohradech, Korunní třída č. 4 (u ko
stela sv. Ludmily).

Hyacinty, tulipány a jiné cibulovitékvě
tiny, které nádheru svých květů rozvíjejí v době, kdy
jestě veškerá příroda v blubokém zimním spánku jest
pobříženu, mají mezi milovofky květin mooho nadše:
ných ctitelů a přátel, neboť pro snadné pěstění a
krása svých, většinou libovonných květů ai této přízně
plnou měrcu zaslouží. Bude proto zajisté 8 povděkem
přijata zpráva, ža firma Fr. Viktorin (J. V, Dvořáčka
nást.), závod materiální a semeuářský v Hradci Krá.
lové, vydala právě svůj podzimní seznam, který mimo
hojný výběr pravých bollandekých (haarlemských)
květinových cibulí obsahuje podrobné návody ku pě
stění a cenník semen k podzimnímu výsevu, jakož i
cenník různých důležitých potřeb pro domácnost a
hospodářství. Seznam tento zaeílá se p. t. zájemcům
na požádání zdarma a můžeme zmíněný závod, jako
blízký, levoý a spolebiivý nákupní pramen každéma
vřele doporučiti.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 9, září 1006 1

hl póenice K 1300—13 60, ita K 10-60—11-00,jedmo
ne K 9'40—10*00, prosa K 00:00—00'00, vikv= K 000
—00*00, brachu K 2000—22:00, ovsa. K 500 —6:60,
čočky K 3200—3600, jahel K 20:00—22-00, krup K
20-00—26-00, bramborů K 8:00—0'00, jetelového se
mene červeného K 00"00—00'00, jetelového semene
bílého K 0000—00'00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 32 00—36-00, lněného semene K 0000—0000, 190
kg žitných otrab K 1100—00'00, 100 kg pšen, otrub
K 10'00—00'00, © kg másla čerstvého K 2-60—0'00,
1 kg sádla vepřového K 180 -0'00, 1 kg tvarobu K
0-36—00 00, | vejce K 0-06—0'00, 1 kopa zelí K 3:50
—4920, 1 kopa okorek K 0-80—1-30, t kopa kapusty
K 2'80—4'80, 1 hl cibule K 420—5-10,-1 kopa drob,
zeleniny K 0*80—4'90, 1 pytel mrkve K 1:80—2 60,
1 hl jablek K 7'50—10-80, 1 hl brašek 4:60—8'00,
1 bečka švestek K 1:20—1-40. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 9. září 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 2681/, žita
239, ječmene 378, ovsa 181, prosa 9, vikve 00,
brachu 9+/,, čočky 11/,, jabel 5, krap 0, jetel. semínka
00, Iněn. semene 00, máku 4. — 2.) Zeleniny: zelí
415 kop, vkarek 86 kop, kapusty 180 kop, cibule
160 hl, drobné zeleniny 680 kop, mrkve 186 pytlů,
brambor 83 hl, cerele — kop. — 3) Ovoce: jablek
18 hl, brušek 46 hl, švestek 598 hl. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 6 knsů, podavinčat 343 kusů, kůzlat
2 kusy.

Zasláno
Přesvědčiv se o poměrech pí. Alžběty Hein

zové v Praze nu Kral. Vinohradech, Vyšehradská
ulice č. 997, dovoloji si P. T. veledůstojné pány
spolubratry upozorniti na její závod 8 chrámovými
svlcemi. Zmívěná paní jest sestrou knéze-faráře
z Litoměřické diecése, který z bratrské lásky ge
jí ujal a novou existenci timto podnikem jí hodlá
zaopatřiti.

Kdo z P. T. veledůstojných pánů laskavou
objednávku avící u zmíněné paní učiní, vykoná
tím nejen veliký skutek charitativní, nýbrž zao
patří pro svůj chrám svíce jakosti výborné, dle
litargických předpisů zhotovené,

V Markvarticích, dne 8. září 1905.

Dr.V. Mikolášek,
wikariatní tajemník a farář,

(Zasláno.)
Velectěná firma

Fr. Jelínek..
první východočeský odborný závod kávon

Slatiňany.

jest nejlepším důkazem, že jsem e dřívějšími
zásilkami byl spokojen a tudíž neotálím Vaši ct.
firmu všem, kteří sobě dobré a
kávy přejí, odporučiti.

ve vší úctě oddaný

Fr. Klímek,
farář v Nové Vsi u Albrechtic,

v Ruk. Slezsku.

a j V

sEKAÍKÁNZPKKAKAKA ZVAL * ta

Veleotěným dámám!

Dovoluji si tímto uctivě oznámiti, že
dnem 18. září 1905 otovřu nový

závod

modistský
v Hradci Králové,

na Yelkém nám. č. 22., v domě el. Pospí
šilové, v I. poschodí.

Majíe víceletoo praxi mobo vjistiti,
že vybovím všem požadavkům velc
ctěných dam.

Ujišťuji, že na zřeteli vždy jen míti
budo, bych levnon cennou,celevknaným
provedením a rychlým vyřízením ct.

AARAŘÁRÁRAKAAHA

NA

VOCACSLROSKASESLA

zakázek přízeň velectěných dam si [č$
získala. PM

Na skladě míti budu klobouky. pro (*£>dámy a kloboučky dětské vždy dle
nejnovějších pařížských a vídeňských [E*
vzo:d. Veškery předělávky a oprevy ©
provedu rychle a co nejdokonaleji.

Prosíc o vzácnon přízeň, znamenám
se v úctě veškeré

Zděna Krátká. |£
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V Čtvrtečkově

taneční škole
v Hradci Králové

započne

příručí
a širší slušné společnosti v neděli 17. září o půl

osmé hod. večer ve dvoraně Besedy.

započnev sobotu 23. září ve dvorané Adal
bertina přednáškou, kde se vše bližší udělí.

do obou kureů v byté nížepsaného,
Palackého třída č. 359.

Uctivě zve

V. Čivrtečka,
konces. taneční mistr.O O

SPECIALITY:

V dokonalé úctě

Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firmy vástroje a

byl jsem vždy úplně spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

——————————————

X

vysvědčením ze školy měšťanské.
Školné 70 K pololetně.

zřízeném na celé zaoputření.
Podrobaé zprávy a prospekty zasílá

PKKKOKK

Žákyně (nejméně 10leté)

na Král. Vinoliradech,
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8 První Královéhradecké

:
$ umělecký závod 80

be/| cohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VUl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalnéznámé: sochy, oltáte,

ovécesty,jesle,Bolí hroby,kříše,kýspovědníce, křistelny, konsoly, , lustry,

y atd. dle slohu kostelů,esané r mcena obrasy,
premie, fotografie a díplomy. sonýnábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.
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parní a vanové

LÁZNĚ
na Žižkově náměstí

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do
8 hodin večer.

8 Parní lázně pro pány v pondělí, ve

k

Ohloubou každé hospo

dyně jest dobrá káva. ? čtvrtek a v sobotu, prodámy Vpátek
celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 8 hodin odpol.

UNP- Lázně vanové denně."m

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

7 Kathreinerova Renovacestarých oltářů a kostelníchsařísení.

sladuvákávaKneippova M E ————=
neměla by při přípravě denEe savaaí| | Katolickéveřejnost
— domácnosti vice ohybětí. —

Žádejtevýhradnějen původníbe- Ž . odporočujemetyto spisy: Fr Hlávka,
anotpajtezbožiotavtene(ryvláeně) 3 | Husitství a protestant- majitellázní.

Tv 1)POS TD ství. Cena8hal.
Bóhm.1e© | Oslava Husova. Gema8 al:

„| Husitstvíasvoboda.KRESTAN
Biskapská knihtiskárna v Hradci Král, s 000 Cona 8 hal.

klusité jindy a nyní. NejsvětějšíSvátostiOltářnínabízí školní knihy: v Čena24hal. ko

M ] C ké náboženství SestavilAbbéA. Henry čestnýkanovníka řed.
L. alý kate chismus O8 . ústavuNejsv.Trojicev LaMarche.DleIIIvydání

katolického náboženství y Cena 16 hal.| | přeložitVolt. Kameš, farářv Chřenovicích.Ná. adem biskupské konsistoře,

Cena 1 výtisku vázaného 30 b. Ceská konfesse. Cena24 hal. Stran516—p —enobrolovonéhovýtisku1 K

2 St ř d 1 k t hi Podotýkáme,že tyto spisy jsou zpracovány TK 4 h, frankoei É; o kůží9 K eko Vranko. rodů aL9C LZSTMUŮS| na základě nejepolehlivějšíchpramenů v pravdě 2K9Wh.

ENMbe25

M

ické ž i že. tudíž jí cenu trvalou. Při bro- Recensi pochvalnoutéto výtečné adoračníknihy

katolickéhonáboženství | něsákra o, indimajíosmjal PŘbr | ee oa kdo Zeonoc0
Cena 1 výtisku vázaného 64 h. Časopis:SS. Fucharistia (roč. 1. 1896)čís.

Objednávky vyřídí to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudekskvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárně

3, V 9 l k ý k at 6 Gh 1 S MU S administrace »Časových Úvah« v HradciKrálové,že námknihututo zaslala.Pov Hradci Králové. srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

katolického náboženství. příhodnějšípro členy věčnéhoklanění nežli onu,
, , oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale $ my

Cena I výtisku vázaného 80 h. O ekk rozjímání,čehožse ve Walserunedostává.Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného

Katechismy jsou sc na valné schůsí biskupů ra- První výroba klanění, Kdo zjedná é č čč čnín : . pro své členy věčného klanční
kouských ne Vidní dne 9. dubnu 184. ýr tento spis, nepotřebujedlouho ničehonového.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho- vé nich Kniha obsahemdělí se na 3 díly: Díl L. hodí
skladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení. 6 se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemnápoučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,

o hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím

0 Ji a kázáním. -- Díl All. uvítají zbožnéduše pro hojnost krásných rozmanitých pobožností k N. S. On,
: k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny a knih

v Čáslavi č došlai v našichklášteříchhojnéhorozšíření.

KARLA ADAMCE, 8 Biskupskáknihtiskárna

Roazdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

Bone druhu katechismu prechudé. Dle poměru,v jakématechismů pro tu kterou školuzakospeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporuču,e se () / N
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin „M“
se zárukou.Pro nemajetné obce na splátky; o Ocena levná, jakost výborná,

OOOOC

W 90 00 “ . . *"men | | R M, poučnáamodlitebníknihai
88 ee zpěvníkpro diecésikrálové

Instrukce o katechismu a Úlláři
vydaná

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

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8%.

V plochých arších při odebírce nejV

|- a Du méně50kusůfrankoza20K,100kusů za 40 K.

„" DH Cenaknihkupecká:A brožovaný. . —vázanývpoloplátně—.- « - 58h

krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné, váaný Včeloblátněse zlaceným68h

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story), záclony vydání28 velinovémpapířevá

látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové křikema Vakot een 1-80

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.: Užívání „Oltáře“ J. M.

| E
a nařízemo.

v Praze, Václavské "Gám.:č. 32. (Vis Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
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hudebnía pěveckýústav Nat, Nepeřeného v Hradci Král

Oznámení.
Dovoluji si P. T. hudbymilovnému o»eceLstvu ve známost uvésti, že jsem ve savé

hudební škole, která trvá od roku 1892, zřídil nová dvě oddělení a sice:

[. oddělenípro zpěr sborovýZSS==

I. oddělení pro hudbu Komorní a orchestrální,
Zpěv, jak solový tak i sborový, cvičiti budu dle nové metbody věhlasných mistrů

světových oa základě dokonalé znalosti budební theorie a lidského ústrojí hlasového.
Hudba komorní, jak známo, jest nejlepší školou pro každého, kdo slonti chce hudeb

níkem dokonalým.
Upozorňuji dále, že co absolvent školy varhanické a co výborný žák proslulého učitele

houslí p. Ant. Benevitze, ředitele konservatoře pražské, mám hudební školu jedinou toho
druhu v našem severovýchodě, kde možno vzdělati se v budbě až k dokonalosti virtuosní.

Přiblášky do jednotlivých předmětů a oddělení možuo učiniti denně v místnostech
ústavu v Dloubé ulici čís. 200 proti městskému divadlu.

Vyučovací předměty jsou: zpěv, piano, housle a violonoello.
Nový školní rok počíná 15. září,
Honorář měsíční do oddělení pro hudbu komorní a orchestrální 5 korun a do oddě

lení pro zpěv sborový 2 koruny.
V úctě dokonalé

Mat. Nepeřený,
varbaník při kathedrále a státně zkoušený učitel hudby.

ZP ENÍ
HEP BOBO | Dívčípaedagogiumcísařea krále0000 Františka Josefa I. v Chrudimi.

Zápis nově ge hlásících kandidátek koná se dne 14.,

Zahájím od 15. září

vyučování

Do „Dvoutřídní obchodní školy“

jazyku
německému,

francouzskému
a ruskému

Dívčí ústav ve Slatinanech.
Vyučuje se všem ručním pracím i hospodářství,

v domě p. prof. Brtnického
na Nábřeží.
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Industrialky a pěstounky připravují se ku zkoušce. Dívky
nemající měšťanských škol připravují se pro paedagogium
v Chrudimi. — Dívky školou povinné mohou nabýti vě
domostí literních.

Mladé hospodyňky
mohou se přiučiti v nově upraveném ústavu ve ville pí
hraběnky ze Stadionů v Slatinanech všem ruéním pracím,
též šití šatů a prádla, vaření, chovu dob „ drůbeže,
pěstování zeleniny, mlékařatví, sýrařetví atd.

Představenstvo ústavů
v Slatinanech.

Dívčí pensionát v Dlažkovicích
u Třebenic.
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Nově zřízený ústav nalézá se v rozkošné krajině
» v zámku hraběte ze Schonbornu. Letošním rokem začne

J li Z P k ň ů ozon v něm něručnímpracímI Aoepodářatníu r ndustrialky mohou se připravovati oušce. Bližších
» ulie Y » XS zpráv možno dovědětise x prospektu, který na požádání

učitelka jazyků. ochotně zašle
V VVŠ | č BVZ PředstavenstvoústavuČEP vDlažkovicích.

8 ú
C8h
X*Veškeré

školní kdy
do všech ústavů

© antikvární i nové
má v hojné zásobě stále na akladě
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první královéhradecké
knihkupoctví a antikvariát

Bohdana-
Melichara

» v Hradci Králové.
8 (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)
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Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky bedbávnécilyn
drové i kulaté,

fs Klobouky dámské,dívčíadětské,

Kožešiny všehodruhu pro
dámy, dívky a děti,

Přezůvky pravéPetrohradské,

Papuče pravés kotvou
na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král. státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,
Palackého třída č. 83.

Tamtéž přijme se učeň.

nové a antikvární



Příloha
I ten nejskromnější člověk může s říci:

„Mou nejprvnější povinností je, abych ctil a sdo
konaloval sama sebe. Jakošto důlešitý 1 odpovědný
člen vslké soustavy lidské společnosti jsem povinen
vůči této společnosti i vůči jejímu Původci, nepo
skorňovat ami těla ani ducha svého, ani pudů svých,
ale jest mou povinností, vypěstovat je na nejvyšší
stupeň dokonalosti. Jsem povimen nejen potlačovat
v sobě slo, ale budit v sobě veškeré dobré šivly své
přsroseností. I jako ctím sama sebe,právě tak mám
v uctivosti 4 jímé, jako oní jsou povinní míti v uclí
vosli mne“ Smiles: Moudrost šivotu,

Vzpamatujme se!
Na dnešní poměry oárodohospodářské

naříká kde kdo, jak rolník tak i řemeslvík,
bědojí i stavy vzdělanější, ze všech však nej
více běduje dělnictvo.

Chudý pracující člověk platí často za
tvora jen k obohacení drahých. Naše pokro
ková doba vtiskla práci pečeť potupnou. Tě
lesná prace stává se pomalu banbou, poniže
ním, kdežto ale dobře žít nebo hýřit na účet
mozolů, na účet práce, z ví miliony nestydatě
těžit, to není hanbou avi neřestí, to je pokro
kové.

V naší době každoročně tisíce dělníků,
žen a dětí plíží se v hladovění, týrání, v po
zvolném umírání. Pro nenasytný mamon odci
zeny i děti rodičům, muž ženě a naopak, zma
řeno všeliké štěstí krbu rodinného. A za to
všechno dření vydělási celá rodina sotva tolik,
aby nezemřela hlady. Vždyt ubožáci wusí užiti
vyššího počtářství, mají-li si mimo chudičkou
potravu ze své nepatrné mzdy zuopatřiti oděv,
byt u to nejnutnější. K tomu všemu jsou ještě
lidé, kteří žádají, aby jim dělník zaprodal cit,
čest, přesvědčení, zkrátka všechno.

Jak často bolný pohled na ty tisíce děl
níků v továrnách, pravých to lidomorvách!
Vzdnch prosycen parami, horkem, svit slance
tam ani nezabloadí, ze všech stran zeje ne
bezpečí; zavadí-li dělník někde jen o kolo, ře
men, až je veta po něm. Všechno musí jít na
minutu a sebemenší poklesky trestají se tím
nejcitelnějším trestem: umenšováním mzdy,
tedy vlastrě hladem.

Naše dělnictvo leckdes úplně odkázáno
na milost a nemilost továrníků, kteří pro
sebe chtějí svobodu, pro dělnictvo však nikoliv.
Dnes leckterý podnikatel více cení koně než
dělníka. Pečuje o jeho pravidelné obsluhování
a co bývá křiku, když přijde i k sebemenšímu
úrazu! Jinak s dělníkem, tvorem lidským. Ne

A na stará kolena všem sedřeným dělníkům
údělem: pytel a žebrácká bůl. Co pak zaměst
navateli po dělníka, když už nemůže z ného
více těžit! A stát ? Ten se věru stará o dělníky,
když potřebuje peníze nebo vojáky. Každý
badr, každé sousto zdaňaje, i těch pár grošů, jež
dělník dostane jako almužnou od svého pána.

V záři samého pokroku hyne vůčihledě
kmen kdysi statný, lid dělnický. A čím vlastně
nám prospívají všechny ty vymoženosti? Co
platno, že rychlovlak proletí krajem v jedné
vteřině, když ubožák dělník nemá oa jízdní
lístek, třeba že právě on by potřeboval poho
věti svým údům! Co pomáhají dělnému lido
Školy, když nadání jedootlivce nemá ta plat
nosti? Na studie může 8e bráti pouze člen
mobovitější až na vysoké školy, třeba při tom
jevil malé schopnosti, kdežto nadání dělnického
dítěte nedostatkem prostředků se jen utlumaje
a maří.

Všade všeho nesmírné zásoby, ve vyšších
třídách společenských náramný přepych a děl
ník nemá ani do čeho kousnout; na bursách
a v průmysla úžasný obrat peněžní a dělník
nemůže se při tom ani slušně aživiti. Ředite
lové drah, bank, továren, dolů béřou statisíce
ročně, kdežto dělník s nasazením všech sil
pracovních a každým okamžikem vydán nebe
zpečenstvím béře 70—80 kr. denně. Máme zá
kony proti týrání koňů, psů, ale dělníka ztý
rati do umdlení, do úmoru, to jest beztrestné.
Na zloděje v rukavičkách pohlíží se docela
jinak než na zloděje s mozolnými dlaněmi. —
Nedivno pak,že za takových poměrů stává se
práce dělníku kletbou a že všechnu bolest
utápí raději v kořalce nebo hledá východisko
v podvratných revolučních plánech.

Jak se vybaviti z těchto nesnesitelných
poměrů? Ani socialistický budoucí stát nám
nepomůže. Vždyť sami soc. demokraté dosud
nemohou říci, jak bude vyhlížet, narážejíce při
tom na holé nesmysly. Dobře žíti, šťastněji,
to by si přál každý a ne jen soc. demokrat a
každý by se milerád chápal spasného prostředku

apa i ta dosavadní činnost rocial. demokratická je hotovým odstrašujícím důkazem, že
bv socialisté munsili začít znovn ihned ravc

——

luci zase proti samé soc. vládě státu budou
cího. Dělnictvu pomůže pouze opravdová posi
tivní práce na půdě dnešního řádu a to ta
ková, když dělníci vstoupí do obranných a
výbojných crganisací a pomocí praktického
sociálně politického zákonodárství budou pra
covati ku zmírnění sociálních protiva konečně
k jich úplnému odstranění. Jen tak dospějí
tam, kde všeliké otroctví z práce bude sňato

a ve skutek se uvedou slova: „PráceŠin I“

Blahobyt dělnictva.
Blahobyt dělnictva textiluího v továrnách

průmyslových ani z polovice nedostoapil dosud
onoho stupně, by děloík mohl býti za svou
práci sluěně živ, V Ústí n. Orl. téměř ve všech
továrnách pracuje jeden dělník na třech sta
vech. Mladší dělník na dvou stavech pracující
vydělá si na př. v Kunčicích za 12 pracovních
dní 12—13 K, zručný dělník 15—16 K. Za ta.
kových poměrů, je-li dělník ženat a má-li ně
kolik dítek, není mu možno rodinu svou řádně
vyživit. Následkem toho i manželka připou
tána jest s mužem ke stroji, aby mobli býti
obstojně živi. Na Kyšperecku jest ovšem veliká
část dělníků, z nichž má každý malé hospc
dářství; takoví necítí ovšem tak malou mzdu,
jako dělník, který jest odkázán pouze na vý
dělek v továrně a na cizí byt, při čemž také
potřeby životní čím dále v ceně stoupají; ne
divno pak, že kapsa jest hned prázdná, zvláště
když dělník mimo vodu musí všecko do do
mácnosti koupiti. Není tedy ani z polovice o
dělníka postaráno.

Kdyby se dělníci usuesli pracovati pooze
na stavech dvou, tu by ta veliká bezzaměst

se pracovalo na stavech dvou, maselo by býti
tkalců 250; tedy 84 živitelů rodin nalezlo by
zaměstnání jen v jedné, poměrně malé továrně.
Za takového narovnání po celých Čechách ne
musel by býti ani jeden tkadlec nezatněstnán.

Mimo to musí býti každý i při sebe ne
patrnější věci připraven, že bude z práce pro
puštěn. Na př. někdo pracuje v továrně 10 až

žejí). Druhý, který přijde později, ač tu samou
práci dělá, dostává jen 70 kr. A když se blásí
o přídavek, poukazuje při tom ba prvého, tu

V avépomoci na základě křesťanském naše
hlavní spása. Vědomí, že člověk svépomocí
z bídy se propracovati a že vlastní silou ducha
a rukou budovu štěstí si vypracovati může,
jest vzpražinou k velkým odhodláním v boji
o bytí, pramenem velkolepých vynálezů a po
kroku. Kéž sobě organisované dělnictvo na zá
kladě křesťanském může jednou říci: Jsem sám
svého štěstí strůjcem. Za nynější svůj blahobst
děkuji mimo Bohu sobě samému; mne nepo
vznesla ani protekce ani pomoc státní, nýbrž
co jsem a co mám, jest vedle dobrotivého ří
zení Božího jedině a pouze výsledek mé od
hodlanosti.

Sociální rozhled světový.
Továrníci na bospodářské stroje v Če

chách a na Moravě zakládají organisaci na há
jení svého prospěchu a která by v době stá
vek a jakéhokoliv hnutí dělnického 3 dělni
ctvem za ně vyjednávala.

Sociální demokraté usilají na Moravě o
organisaci zemědělského dělnictva, i domkářů
a malorolníků.

Sociální demokratická strana v Rakousku
pořádá 30. t. m. ve Vídni sjezd.

Proti zdražování masa opře se i obecní
rada pražská zřízením masných krámů a také
Opava.

V království Českém jest 21.987 spolků a
společků; pak má býti všeobocná svornost.

Nepolitické spolky křesť. sociální mezi
Slovinci počtem 120 utvořily svaz s více než
12.000 členů. Bvaz tento konal 4. t. m. velmi
zdařilý zjezd.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 4. září. Ne

mocenská podpora 6 K (14) udělena J. Valáš
kovi v Náchodě, v nezaměstnání 4 K (7) Jarol.
Kučerovi v Ustí n. Orl.

Schůze užšího výborn 152 září.
Nemoc. podpora 6 K (7) udělena J. Vachkovi
ve Smiřicích, Al. Hanušovi v Praze 1454 K,
Ant. Hejnovi v Úpici 383 K (9); v nezaměst.
J. Maierovi v Praze 9 K (21).

Přihlášeno 9 členů.

Veřejná schůze v Náchodě koná se

na to se nikdo neptá. Ovšem že dělník za celý
den udřený, od zápachu v neprodyšných mist;
nostech zemdlený, raději těch 6—7 kr. oželí a
práci přes čas odepře. (Práce přes Čas má se
odměniti dvojnásob, pak by bylo i více chuti.)

Takových případů dalo by se napočítati na sta,
ale k tomu ovšem jest každý tichý jako pěna
a třeba přitom ještě na druhého Štve.

dělným zahnízdila naproti našemu sdružení,
jakoby dělnictva nic nescházelo. Přehlíží se
podpora, kterou člen dostává v nemoci, neza
městnanosti, zapomíná se, že sdružení jest po
voláno k tomu, aby prostředkovalo ve sporech
mezi dělnictvem a prácedárcem atd. Toť vše
jest jako vnější okrasou sdrožení, blavní věcí
jest tu však vzdělání členstva, by si byl každý
vědom svých práv, která ma náležejí. Neteč
nost ta jeví se z různých příčin; jedni by rádi
přistoupili

městnavatele, zůstávají v tichosti doufajíce jen,
že i bez jejich přičinění bude lépe. Jiní zase
pokládají sdražení za nějakou podpůrnou po
kladnu a litují těch 12 hal. týdních příspěvků

jest pojištěn u pokladny nemocenské okresní
nebo závodní, tudíž že nepotřebuje platit dvě.
Obě tyto příčiny netečnosti dělnictva jsou zcela
nemístné a svědčí o nepříliš velké vyspělosti
duševní.

Daešní dobu dělník beze spolka ani býti
nemůže, proto tím více mělo by býti naše od
borové sdružení ceněno. Starejte se, aby řady
naše mohutněly a to členy řádnými. Při schů
zích odboček ať se vše řádně vysvětlí a po
bádejte se stále k větší činnosti. Vyskytne-li
se někde osobní zášť jednoho proti druhému,
touhleďme nejkratší cestou chybu napravit; ať
nevznikne nezasloužené podezření, tím předejde
se moohým nepříjemnostem. Ve spolcích našich
musí panovati láska a obětavost, jako v řádné
rodině. ien tak ae doděláma kýženého cíle.

Bursa práce. Přijmou se: Soastrož
ník kovu samostatně pracující u „Prvni smi
řické slévárny kovů“ ve Smiřicích, tamtéž
přijmou se 2 učeníci na slévačství mosazu a
bronzu a jich zpracování. — Do stálé práce
přijati budou dva starší dělníci na umělé tro
hlářství a dva na umělé zámečnictví. — Na
faru hledá se starší vzorný dělník, který se
vyzná v zahradnictví a částečně i hospodářství.
Měl by v domě byt, strava a dencí plat. —
Přijme se učeník na kloboučnictví a do dílny
pasířské a zlatnické, Práci hledají:
Zkoušený strojník a topič, bývalý rnontér, 0
beznalý v elektrickém osvětlení, 8 nejlepšími
vysvědčeními z velkých závodů, absolvent prů

Jest ženatý, ole bezdětný. — Místo hledá kni
bařský pomocník. Nastoupiti může kdykoliv. —

učil kapectví. — Tovární dělník (snovač a
přetahovač) hledá podobnou práci kdekoliv. —
Bezdětní manželé přijali by místo domovnictví
v katol. domě. Maž se vyzná v němčině. —
Ženatý dělník přijal byv místo za vrátného
nebo sluhu do domu katolického.

Dar. Vidp. Dr. Frt. Reyl, ředitel Borro
maea v Hradci Králové, daroval ve prospěch
Všeodb. Sdražení 10 K. Zaplaťt Bůh!

Upozorměmí. Do tohoto čísla „Práce“
došlo od členů několik dopisů. Jen neochabujte
a piště dále o avých poměrech, jak amíte. My
si vše sami apravíme. — Nechť se množí při
hlášky o řečníka a naznačují se místa, kde bý
se sdružení mohlo zříditi. Při tom snad přece
budou moci někde vyslanémuo p. řečníku aspoň
něčím přispěti na úaradu výloh cestovních.
— Bílých karafiátů, členských to odznaků,
máme již dosti v zásobě, Hlaste se tedy o ně
správy odboček a skupin, aby jím každý člen
příležitostně byl ozdoben. Dáváme je co nej
levněji, při čemž jednotlivým členům může se
prodati o 2 i více haléřů dráže; zisk připadne
ve prospěch odbočky, skupiny.

Z agitační činnosti sdražení. V Su
šicí. Ve svátek 8. září pořádána důvěrná schůze
Odbočkou, kdež o nutnosti odborové organisace prc
mlovil p. Jar. Astr z Hradce Králové,Řeč jeho byla
se zájmem sledována s dá Bůh, že také ovoce po
nese. — V Plzni. Na neděli 10. září svolal horlivý



náš pracovník J. Chalopník 2 schůze důvěrné, odpo
ledne a večer. Přesně v 4. hodině odpolední sa bojné
účasti, po zvolení předsednictva, zabájil schůzi p.
Freml, zvolený předseda a udělil slovo p. Jar, Astrovi
£ Hradce Králové, kterýž promluvil o párodobospo
dářské situaci. Ve s:6 řeči častým soublasem proje
vované rozebíral postup nynějšího sociálního zápasu,
vybízeje, bychom se na věci badoncí řádně připravo
valí, by nás doba nenašla snad docela nepřipravené.
Masíme se orgauisovati jako dělníci, Čechové a jako
řádní křesťané. Po řeči reforenta přihlásil se ke slo
vu dp. Hák, kt-rý nadšeně nabádal přítomné k pevné
organidaci, neboť jenom tak bode nám možno čeliti
nejen protí kapitálu, ale 1 proti našim všem nepřá
telům. Za svou povzbuzující řeč sklidil bojného po
tlesku. Za povznešené nálady schůze skončena, —
Večer o 8. hod. zahájena druhá schůze, kteráž byla
ještě četněji navštívena. Předseda p. Chalopník nvítal
přítomné a požádal p. J. Astra, by se ujal slova,
Ten oaváral svojí řeč ze achůze odpolední, rozebíral
postup odborové organisace a Žádá, aby i zde bylo
k tomu pravováno všemi katolíky bez rozdílu. Když
dokončil, promlovil p. Frewl, v němž jeme poznali
dobréhv znalce děloické otázky. I tato schůze vy
zněla jako protrest proti nespravedlivému zacházení
s dělnictvem. Po ukončení schůze zapělo shromáždění
naši dělnickou hymnu „Píseň práce“. Plzeň se počíná
probonzeti a doufáme, že zde křest. dělnictvo postaví
pevoou baštu proti svým vykořisťovatelům.—V Praze.
Dne 11. září o 8, bodině večer zabájil dp. Beránek
spol. schůzi „Odbočky“, která se konala v sále Jed
noty katol, tovaryšů. Pan J. Astr promlavil o odborové
orgavisaci. Red. p. Myslivec nato rozebíral bod za
bodem o důležitosti odborové organisace, Jeho věcná

řeč vrcholila V tom, že máme býti katolickými děl
níky celými, totiž své přesvědčení prakticky prováděti
a uplatňovati. I zde vane našemu bnotí nový směro
datný doch, který bude dobrým hlasatelem naších
ide.£ Zdař Bůb! .

o

Dopisy,
Na článek „Jakými jsme“ v předešlém

čísle „Práce“ odpovídá čl. našeho sdražení: Jame ma
lými dětmi; chceme stále, aby nás někdo vodil, jako
bychom sami nedovedli choditi. Není pravdou, že čin
nost ve spolku jen hraje, kde je kněz; tem je spolek
živý, dokud kněz praouje, ale kdyžje buďto přeložen
nebo ochabne, celý spolek potom nvázne ve své Čin
nosti, poněvadž se členové ve všem epoléhali pouze na
něho; a naopak, kde si členové již záhy uvykli ne
spoléhati se jenom nakněze, kde začali hned sami

oysliti a pracovati bez obledu na to, jb kněz horlivý nebo ne, takový spolek je živý j dnesa pracuje.
Proto líbí se mi velice ta zásada pronesená na katol,
sjezdě ve Strassburku, že ze řad dělnictva mají vyjíti
muši, kteří by hájili zájmy dělnictva na radnicích,
v zastapitelstvu i v parlamentě. Kněší z neší krve
dělnické jest málo a pak nehlásí se k nám také
proto, poněvadž jeme dosad neukázali, že něčím
jeme; kdybychom měli silnou, dobře sorganisovanou
armáda dělnictva, pak by přišli eami, ani byste je
nemusili mezi sobe pořád zváti a prositi. Že někteří
kněží dříve na prospěch dělnictva pracovali, nyní však
že jsou umlčeni, to nerozebírejme. Podívejme se však
jen na Morava! Měl snad dp. Šrámek na růžích
ustláno? Psi na něho poštvali a přece zůstal věrným
a pracuje podnes. A pak co prospělo děluictva ono
dlouhé tahání o nepatrný název, je-li vhodnější křest.
demokrat anebo křest. sociál? Ten čas se prospal,
promarnil. Proto agitujme sami slovem i tiskem, ať
jiš jednou nkážeme, že nemáme jenom na papíře evoji
velikost!

Z Kuměle. Co již bylo u nás schůzí, aby
děluictvo bylo poučeno o skutečné potřebě našeho
sdružení, a co práce již bylo vykonáno, s malým však
výsledkem. Doufáme ale, že přijde doba, kdy dělní
ctvo porozumí našim snahám k dobru dělpictva čelí

cím, a k všeodborovému sdružení našemu hojněji při
stupovati bude. Protož bratří a sestry, sdružení v Od
bočce naší, připomínáme Vám, byste s porozuměním
četli časopis „Práci“, neboť jest to jediný orgán
křest. sociál. dělnictva. Každý hleď, by alespvů 1
člena získal, neboť musíme pracovati soukromě všickni,
ne však spoléhati 8e, co výber sám vykoná. Mnobým
našim „přátelům“ jest sdružení naše trnem v oku;
starají se v to, by Odbočka naše nemohla se vzmá
hati, a tudíž roztrušojí mezi členstvem, že se roz
padne. K tomu připomínáme členům a členkám, by
na tyto plané vývody ničeho nedali, neboť výbor vy
koual mnoho práce za Čas trvání Odbočky naší a
ještě vykoná, a ze žádných příčin se své práce ne
vzdá. Dělník uvědomělý a řádně povinnosti své plulcí
vevzdá se Odbočky nikdy. Další zdárné činnosti ve
všech Odbočkách: Zdař Bůb|

Z Náchoda. Již několikráte bylo v našem
čas. „Práce“ poukázáno na nedostatek zdravých děl
nických bytů. Nejhorší jest, če dělnictvo bývá tu
s jisté příčiny samo vínno svou nevraživostí; jeden
přes drabého byty přeplácí, uč to nejsou v mnobých
místech žádné byty, jen taková podzemní sklepení
Leckterý domácí pán jeu když má hodný čínžák, ale
o vedlejší místnosti, kam by ei dělník mohl dáti dří
ví neb brambory ap., o to postaráno není. Což diva
potom, že dělník masí palivo a žívobytí kupovat na
každý den zvlášť, čímž se vše o mnoho zdraší. Má
mo Sice u nás sociální komisi, ale kdyby nebyla, bylo
by to jedno, její působnost dělnictvo nikterak necítí.
Json v ní zastovpeni národní 80c. a oc. demokraté,
kteří se eice vychlonbají, že jsou dělnickou stranou,
ale pro dělnické byty nedělají pranic. Některý do
mácí pán nechá třebas rok byt prázdný, nežli by ně

co slevíl. Máme ta aspoň 160 bytů prázdných; ale
ten plat z nich 150—200 K neodpovídá nikterak
dělnlokému výdělku. Staveb se sice podniká doet, ale
pro úfednictvo, vůbec pro vyšší třída, která má všdy
Da vybranoo; nádberná radnice, která stála million
koran, a kterou nechtěli, když byla postavena, ani
církevně posvětit, toť spočívá vše na bedrách niššího
poplatnictva, ale pro ně se nenčiní nic. A jest
to tak dobře, svlášť když o nějaké pomoci pro sebo
sni elyšet téměř nikdo nechce, ale jak přijde výplata,
jiš jest slyšet v hostincích blok, v kořalnách se býři,
až jest z toho někdy pořádná rvačka, jež skončí do
brou před soudem. A což pak kdyš přijde takový
manžel bez peněz z hospody domů? Co si má počíti
manželka 6 ubobými dítkami, když jest ještě muž
surovec a dopustí se brabého násilí na savé manželce?
A to opakuje se často, jsmof tobo svědky. Takoví
lidé vyskytují se ponejvíce ve straně soc. demokratické,
která svými plátky šíří zhoubu mezi členy svými, še
mnohý už ani neví, že má duši, Kdo jal sobě zachko
val ještě víru, vesbůra do našeho Vševd. Sdružení
k práci za lepší budoucnost|

Z českomoravské pahorkatiny. Spo
těšením konstatnjeme, že ve východní části naší vlasti
panuje čílý ruch pro idee křest. sociální, Všeodboro
vé adražení dělnické na jedné straně, rolnické adra
žení na druhé rozvíjí se tu tak, jako nikdejinde. Z po
sledního ruchu dlužno jmenovitě uvésti zdařilou schůzi
veřejnou, svolanou křest, soviály v Krucemborko v ho
stinci na Špici. Na této promlovi) p. redakto Václav
Myslivec a Prahy o „úkolech křesť, sociálů“, pouka
zuje zvlášť obšírně na odborovou organisaci. Po
něm súčastníl se debaty vůdce soc. dem. Dymáček,
jenž ale s banbou mosel i se soudruhy ze schůze
odejíti. Ač bylo počasí přímo mizerné, tísnilo we přec
v sále na 500 osob, £ nichž bylo mnoho přátel
2 Hlinska, Skutče, Sopot, Pudmoklau, Voj. Městce,
Ždírce, Ranska, Colama a j. na př. dpp. P. V. Ne
pokoj z Cblamu, P. A. Vobejda z Hlinska a P. Hru
bý z Kracembarku Za zdařilý výsledek sluší vzdáti
dík obětavému p. Jindrovi, důvěrníkovi odbočky Vše
odborového SJražení. Schůze tato nesmírně opět oči
vila rach ve zdejším okolí. — Na popud a přičiněním J.
Adámka, rolníka z Vojtěchova a J. Křivky, rolníka
z Voletic, konán byl tábor selský na bradě Košum
borka u Luže dne 10. eáří 1905. K účastníkům,
jichž bylo dobře přes 8000 osob z blízka i « dálí,
promlavil p. Balcar, sedlák z Tabáně a p. Myslivec,
red. s Praby. Vláda aš velice starostlivě postarala
se zastoupením p. hejtmana vyu.-mýtského a p. ko
misaře, jakož | značně cesflenou četnickou stráží o
pokoj. Ani socialisté tn nescházeli.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Ze Slezského Předměstí. Vnedělidne
17. £. m. o 8. hodině odpol. bude na Slez. Předměstí

v hostinci „U uádraží“ při valné schůzi katol. Jednoty
přednášeti dp. J. Sahula „O atátním právu českém
ve 14. století.“ Hosté jsou vítáni.

Z Červ. Peček. Křesťaneko-katolickývzdě
lávací a podporující apolek „Svornost“ ee sídlem
v Červených Pečkách konati bude v neděli dne 17,
září t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou achůri
ve spolkových místnostech v hostinci p. Josefa Ku
chaře, kde vidp. dr. Gustav Domabyl, bisk. konsistor.
rada, professor bohosloví v Hradci Král., přednese:
„Křesťanství o mučenictví.“ I nečlenům vatup volný
a zvláště upozorňujeme na tato zajímavou a důležitou
přednáška.

Ze Slemena. V neděli dne 3. září konána
schůze velmi četně navštívená ; vp. J. Sahula z Hradce
Král. přednášel zde na thema: „Nač zapomínáme?“
9 velikou pozorností nasloachalo shromáždění úraze
řečníkově o nenabraditelné ceně n útěšných důsledcích
náboženství. Po přednášce místní členové a dva hosté
z Kostelce n. Orl. velmi pěkně pobavili účastníky před
nesem básní a sólových výstopů.

Z Tutlek. Dne 10. září přednášel zde vp. J.
Sahula z Hradce Král. očeském státním právu ve XIV,
století. Poukázav, že byl stát český svrchovaný, zcela
samostatný, še česká řeč daleko větší měla práva než
za času nynějšího, koačil povzbuzením, abychom se
domáhali národní rovnoprávnosti se vším úsilím. Dík
budíž vzdán dvěma pánům členům jednoty z Kostelce
n. Orl. za pěknou zábavu, kterou nám poskytli po
přednášce přednesem sólových výstupů!

Různézprávy.
Zazobaní vůdcové sociál. demokra

tlětí. Vůdcům sociál. demokratickým vede se nad
obyčej dobře; o práci se jim však ani nezdá. Není
proto divu, že vůdcovství toto mají po většině v ru
kou židé. Tak i vůdce Jakub Weltner, který býval
kdysi nepatrným klempířským pomocníkem, trávivá
léto v mořských lázních — Ostende, čehož si jen
zámožní lidé mohou dopřáti. Tam vdýchává do sebe
čerstvé, zotavující mořské povětří, koupává se ve vl

nách mořského přílivu, posedává na elegantním korsu,
vesele jí a pije. — Z krvavě vydělsných peněs tyjí se
stranou vůbec necíticí siskuchtivci a ubosí bladovící
sociál. demokratičtí proletáři v zaslepenosti své ženou
se dá) za šidovským komandem,

Sociálně demokratická poctivost.
Dlouholetý pokladník sociál, demokratického svazu
textilníků v Elberfeldu, aondrub Wolferts náhle smi

v Prostějově prý se stratilo 8000 zl, A pak prý jea
sociální demokrat jsou čistí jako sklo.

Židé proti průkazu způsobilosti.
V stálém živnostenském výbora poslanecké sněmovny
ve Vídní přijat návrh na zavodení průkazu spůsobi
losti v živnostech, Proti pošadavka tomu neozvala se
dosud ani jedna křesťenská, ať česká či německá or
Bonisace. Jen sociální demokraté bouří mocné proti
tomuto zcela oprávněnému 1 jim prospěšnému poža
davka. Ovšem žid musel by také oa př. xasednouti
ne verpének a oháněti ee kladivem, porážeti dobytek
atd. a to přece nehodí se do krámku měkkorokého
žida. Proto, gardo sociálně demokratická, bobnuj na
pomoc židovským svým příznivcům!

Japonští dělníci. ModerníJaponskomé
již ekoro 400.000 dělafků, zaměstnaných ve velkoprů
myslu. Je to vice málo v porovnání s Anglií, Fraacif
nebo Italií či Spojenýri Státy, ale je to mnoho, uvé
ší-li se, že před 25 jety zaměstnána byla průmyslově
jen malá část dělníků. Téchto 400.000 dělníků, mažů
i čen, saměstoaváno je asi v 1400 továrnách; v každé
továrně nalézá se průměrně 120 osob. Jednotlivé to
várny dají se ovšem co do rozlohy porovnati s bel

gickými nebo anglickými. Na příklad továrna Kaneagašiho v Tokiu má 45.000 vřeten a zaměstnává
8007 osob; v doutníkárné Mourai v Kioto je 6000
dělníků. Největší počet dělníků zaměstnán je v to
várnách na hedvábí (129000), v přádelnách a tkal
covnách (118.000), v butích (87.000) a ve strojírnách
(29.000). Zcela jinak vypadají hospodářské poměry,
uváží-li se, že domácí průmysl je značně rozvětven.
V malých podnicích je vůbec domácké dělnictvo a
mnoho žen. V jediném Kioto je na 4000 žen zaměst
náno v tkalcovnách. Něco velice zajímavého vylazaje
vůbec jsponský průmysl, a sice to, že noční práce
přesahuje dobou trvání prácí denní, a jak se praví,
samo dělnictvo dalo podnět k tomu, aby více v noci
než ve dne se pracovalo, Odpovídá to ovšem taměj
šíma podnebí. Ale pro průmyslníky jeví se výhoda co
do zisku tím, če zřídili i četná opatření pro dělnictvo,
jako epolečná obydlí, noclehárny, podobné věznicím,
odkad dělnictvo smí se vzdáliti jen na zvláštní dovo
lení. Z kasáren dělnic u Kanefagaši smějí dělnice
vyjíti nejvýš tři- nebo čtyřikrát du týdne. V Boseki
pak jen od 6 do £ bodiu večer. Běda té, která by ae
o několik minat opozdila! Většina průmyslového děl
nictva jsou otroky nezřízeného vyděračství kapitalistů.

Lázně pro psy. V nynějšímosvícenémato
letí dostoupila bumanita jiš takového stupně protří
benosti, že v samém shono po útlocitnosti zvířeti dává
se přednost před člověkem. Tak v Drážďanech zřizojí
si právě lázně pro psy, které vyhovovati mají všem
moderním požadavkům. Lázně tyto budou míti 1., 2.
a 8. třídu a dle toho i ceny jako pro lidi. Nebudoa
tam ani scházeti baseny k plování, aprchy, elegantní
salony pro stříhání, kadeření psů atd. A při takové
péči o hovada chudáci zmírají v nečistotě, bezpo
moci... . Je to věra psí humanite,

Žádost a žaloba upomímací. Obonpo
užívá se v tom případě, kdy soud žalovanému má
bez ústního jednání dáti rozkaz a sice jen pro peně
žité pohledávky na kapitále do 400 K aneb pro věci
do tóže ceny a jen pro onoho dlužníka, který má
řádné bydliště v okresu, kde žalobu podávám. Zde
neplatí o místě podání žaloby žádná emluvená pří
slušnost soudní ani udání na obch. účtech o místě
placení a žalování, Upomínací řízení jest v zásadě
nejvýhodnější soudní domáhání, avšak předpokládá po
bledávky, jež dlužník uznává. Třeba podati žalobu
Jen tehdy, kde wurčitostí mobu očekávati, že dlužník
nepodá proti žalobě odporu. :

Kašlání krve. Krov pochásí buď z plic
neboz průdušnice; jest barvy světločervené, pění a
vychrlaje se kašlem. Cbrlení krve jest především
známkou tuberkulosy neb zranění plic. Pošli bned
pro lékaře. Nemocný musí ležeti v posteli úplně klidně
a vysoko. Nedovol, aby mluvil, netaž se ho na nic a
odstraň vše, co by ho ke kašli dráčdilo. Nedovol, aby
se posadil. Nechf polyká malé kousky čistého ledu
Ať pije vodu, v níž rozpuštěny jsou dvě lšíce soli.
Každý, kdo chrlí krev, jest rozčilen, proto bo nepokoj.

Různé rychlosti v přírodě. Chceme-li
naznačiti velkou nobo malou rychlost, ažíváme oby
čejně příkladu z přírody, na př. „je rycblý jako vítr,“
nebo „loudavý jsko hlemýžď, aniš bychom však měli
o pojmech těch správnou předatavu. Teprv v novější
době vědeckým měřením různých rychlostí zjištěno
přesně, že hlemýžď za 1 minutu „uběhne“ jen 3 cen
timetry, vítr pak v téže době 14 kilometrů uletí.
Vlasy na hlavě u maže dospělého vyrostou za měsíc
o 14 millimetrů, u starce pouze o 11 milimetrů. Vý
honky klíčících zrnek brachu při normální teplotě
vyrostou za dva dny o 8 aš 10 milimetrů, při teplotě
eklenníkové však až o 564millimetrů. Závodní kůň
urazí za minatu asi 860 metrů, nejrychlejší bleskové
rychlovaky (na trati Londýn—Aberdeen) 1980 metrů
sa minuta. Mnobem značnější jest počáteční rychlost
moderních střel. Krappovo dělo 34centimetrového ka
libra vrhá kule do vzdálenosti 30 kilometrů a po
čáteční rychlostí 1300 metrů za vteřinu, čili 72.000
metrů za minutu. Ještě úžasnější jest rychlost ros
létnutí se třaskavin při výbuchu, ješ u pikrinové ky
seliny 6500 metrů za vteřinu a u jednoho drabu dy
namita dokonce 7700 metrů za vteřinu obnáší. To
vše je ale přece ničím a porovnání s rychlostí, jakou
letí hvězdy aekonečnými prostory všehomíru! Naše
zeměkoule otáčí se rychlostí 29.600 metrů a oběšnice
Merkur rychlostí 47.560 metrů za vteřinu. S hvěs
dárny Yale v Americe bylapozorována jasice (padající
hvězda), která za vteřinu nesmírnou vadálenost 111200
metrů proletěla. Vrcholem všech rychlostí jsou pak
ony, jakými se pohybojí nehmotné přírodní ally na
př. světlo a elektřina. Kdežto světelný paprsek proletí
sa vteřinu 500 millionů metrů, mihne se elekřtina
měděným drátem telegrafickým dle nových měření
rychlostí 450 millionů metrů sa vteřinu.
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MONO POD počtů, jakož i veškerýchprací Umělecké
akolovásvíčkárnaa voskárnav MI. Boleslavi. v obor len spadajících.

JAN KALIS TechnickákancelářnalézásevJi- řezbářské práce
řikově třídě v čísle 394 dům p. jako:kříže, rámce, ozdobné

Skuherského pod pivovarem. předměty prodomácnostatd.provádí

KRÁSN É J osefa Soudila
OBRAZY

v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

ve vkusných rámcích, "i

zrcadla, sochy, kříže

První český katolický závod ve Yídní.

a různé umělecké výrobky,

František Řuber
Dílna ku vyšívání

čaje nejlevněji

a zhotovení ko

umělecký závod a výroba rámců

J05. KTESLICHÁ

hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly :
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvéěry hodným sdsilky na výběr téš t na splátky
bes zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843

BOBO CHLAPA
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

——v Hradoi Králové. — vovéoáobě,kříže

KOKOKOKOKUKOKKKOCOOCKÝČ >| .| ? Vídeň,
. VII. o., SeidenPrvní nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30mt., obsahujícíkaždá
různé Řtky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty,sukénka,šotyše,zefiry,kanafasyatd.,jež CB 3 KP Ce Ce
nechají se v každédomácnostivýhodněupotřebiti, X X X X x X

Jan Horák,an Horák,

gasse čís. 35.

Na ukázku sasílá
se vše franco.

v Hradoi Králové, Adalbertinum.

Při rozsahu závodu, který dle prvních
světových atelierů zařízen 8 0 třen
úplným nejmodernějším | komfortem
s oboru techniky i pomůcek, provádí
firma veškeré do oboru fotografie opa

jící práce v provedení čistě umě.
leckém při cenách nejpřiznivějších.

za K 12-—, vyplaceně od koruu 20 — výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

n a , Veleděstojnému soukenník XSvatební skupiny duchovenstvu | ŠvRychnověnad Kněžnou4
Zvětšení zasílána požádánívždy

v každém provedení (platinovém —

plgmentu a da do formátu80X 150cm.; vhodné při zvlášť levných
cenách ku každé

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
láním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cízo

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 na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

EOBODÉH CPI XCO2XGODXCBI XCBI X

Sg- a modní pánské látky "08 6

SUK propodzimnía zimníobdobíjiž došlya vzoryně DO-V J SP LEK: žádáníochotnězašleobchodnídům se suky — . 9 .
Závod založen r. 1834. — HReelníobsluha. —Pevné ceny.

|CBDXCDXČOIJan Staněk, 25%%
Konviktské ul., vyuený pasř specielné na kostelní náčiní, dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
A Sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobxy a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré

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

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
é výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robby bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

C3XCO3X663X]663X
XCODXCSDXCH3|XI



pracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

KE: dřáve sávod na sušitkování ovoce, salošený *
PTS r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ E

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku
rumy a punše, "ké , sladké ovocn
víno, bíléi červené,vino orůvkové (medici

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a o takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasilí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými
nýmí diplomys právem rašení slaté| mdoile

Vzorky zdarma a franko.

Narštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Svůj k svému!
Podporujte křestanský

závod!

x Kněžské
kolárky,

látky pro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Was nákrčníky, "BE

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

(p*>kanafasy,"i
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 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. 1836. Velké náměstí čís. 186.

AMLUO A A U

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronou a jt
ných kovů

vše eliněv ohnizincené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výrobu | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též vc lhůtách. Oprava
snovnzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zaňlou se již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati četnými pochvslnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení 4 opravé kalichů,

, monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů,, kaditelon, tácků na křest, svícnů, pa

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadolní oblakyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště ne svůj bobatě sásobevý

sklad

obleků historických.

X
X

: Antonín Měkota,
“ Hradec Král., Pětidomy, č. 288.
KXIOOOXXXXXIX

Jidněji a nejvkusNábytek
a y e nějive vlastních

dílnách pracovaný za ceny levnější než u které
koliv konkurence, též na mírné měsíční splátky od
óti zlatých výše, bez jakéhokoliv zvýšení cen,
na každou stanici dodává velkozávod trublářský

K. V. Skuherský v Hradci Král.,
proti hotelu »Merkur« č. 303.

Žádejte cenníky a prospokty zdarma a franco.

zaručeně co nejso

a“ © p
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,O 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

a 6 -© m

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a si. patro
nétním úřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.

Dále dovoluje 8i upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.

©: =
Vína==

ku mši svaté
zaručená jen přírodní jakož

i jemná tabulová vína atd.
— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

Kb ZARARAŘAÍAIEKÍ Zl lakda n Lol dalJeldě:ZS

a treskové
provádí přesně dle ekýmpřipoladavků, s uměleckým
hlížením k Přalošnéma aěha

| Mn ÚdLOulá,
dekorační maliř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

AZŘÁAŘÁRÁARARARARARARARÁRÁRZRARÁRÁŘÁŘ
PAvPVSVVSVVAVSVAVATAVSVAveVavíACACA0LSLLK1

ZdalSo/adnlMlměníMlpěAlaSaloNnSlavnéA VYSKDUKKKLSLLYKÝVY727 AA EE
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů, přikrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Akciový kapitál K 2,000.000-—
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PR“ Založeno roku 1868.

Akreditivy.
čísel losů. — Safesové sc



141UOratuTA.
Českoslovanské Letopisy Musejní, věstník

musel a městských archivů, nálaží wezi ty české pod ©
niky, po nichž, pokud „neex.stují, stále ve naříká, |
když pak z obětavosti odborníka vzuiknou, s obtíží
hledají příznivce. Prvý ročník toboto Časopisu dosáhl
plného uznání kritiky naší i zahraniční. Druhý ročník
upěje k číslo 5. Číslo 4. obeahuje články: Musejní
obecenstvo. — Městské muBenu v Rokycanech. —
Archaeologický spolek „Včela Čáslavská“ — Zprávy
z musel, rádce musejní a literární obzor. — Vydavatel
a redaktor Vácel. Vladimír Jeníček v Čáslavi veškeru
péči zdokonalení „Letopisů“ věnuje a přesně vytknutou
tendencí listu propaguje zdar naší české archaeologické
práce. V posledních dnech zaslal opětně J. B. M.
dr. Josef Doubrava, biskup královéhradecký, pochvalný
přípis vyslovuje Své uznání obětavéma vydavateli
„Českoslovanských letopisů musejních.“

Kalendář duchovenstva českoslovanského, |
vydívaný nakladatelstvím Jos. R. Vilímka v Praze,:
již na rok 1906 vyšel. Přináší portrét a životopis |
Pravdův a řada cenných inetraktivních článků, z nichž :
uvádíme: Zdravotnictví v kostele. Pokyny pro vyučo- |
vání náboženství. Domovské právo a chudinské za0- ©
patření. Naše sluneční soustava. Něco o daních. Bez-:
platná lázeňská místa v Čechách pro kněze. Ceny
v Národním divadle v Praze. Konto poštovní spořitelny.
Uschovávání cenných papírů. Okražní lístky. Hospo-;
dářský rádce. Ze statistiky naší říše. Statistika cír- *
kovní atd. Zevrabný schematismaa doplňuje tato prak- ,
tickou příručku, již můžeme českoalovanskému klera
co nejlépe doporučiti. Vázaný výtisk 2 K 40 h.

Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův slov
ník naačný, dvoudílný. Přírační kniha obecných vě- *
domostí. Redaktor F, A. Šubert. Sešit 62.—64. obsa- ,
bují vysvětlení slov Restoky—Sedličané. Sešit za 60 b.
— Ottova Laciná knihovna národní. Serie 28., seš.
17. a 18. obsahují: Tiché světy. Napa: M. Jubn.
Sešit za 20 h.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze SpisyJulia
Zegera XXIV. Tř: legendy o kracifixu. Dům u tonvucí
hvězdy. Seš. 1.—3. po 40 h. — Obrazový zpravu-aj.
Roč. II, čís. 55. obsahuje výjevy z císař. manévrů u
Strakonic. Vychází redakcí J. Hejreta dvekrát týně,
čís. za 10 h. ;

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a |
zábavu. Vede a vydává K. Dostál-Lutinov. Ročn 10,
čís. 8. a 9. s bohatým obsahem. Roč. předpl. 10 K.

-— Nákladem „Nového Života“ vychází Eva. Měvíčník
pro vzdělání českých žen a dívek. Čís. B.a 9. Roč II.
Předplácí se na rok 3 K. Administrace Nov. Životu a ©
Evy jest ve Valaš. Meziříčí na Mor.

Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. 
Škrdle. Roč. 21., čís. 12. obsshoje: K. Provbázka:
Ceské náboženské obrázky XIX. atol. — A. Dostáď:
V přípravě a zápasech života. Román. — T. Škrdle:
Mariánský kongres. — V. Pakosta: Večerní obloze.
Báseň. — J. Imlaaf: Moskva. — J. Vyhlídal: Rok na
Hané. — -Dr. J. V. Sedláček: V. severní Americe roka
19 4. atd. — Roč. předpl. 10 K u administrace v Praze.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Řídí M. Za
voral Roč. XII, čís. 4. Předpl. 7 K ročně přijímá
nakladatel R. Promberger v Olomouci.

Jajské Zahrádka. Časopis pro mládež. ŘídíV. Špaček. Roč. KV., seš. 1. Obsab zajímavý. K 1. číu.
přiložen krásný barvotiskový obrázek: Příchod av.:
Cyrilla a Methoděje na Mor. Administr. v Praze-II. 200
přijímá roč. předpl. 1:60 K. ,

. Selská knihovna rolnických přednášek po-;
čala právě vycházeti nákladem Katol. epolku čes. roi
nictva na Moravě. Vychází v sešitech a každý tvoří
pro sebe samostatnou přednášku. První a druhý seš.
přináší: O závazných hospodářských apolečenstvech.

|

|

volných lhůtách a stojí 10 čísel 1 K. Redakce a admi
nistrace v Ostrově, p. Slou

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Roč. IV., čís. 12. Řídí P. J. Rubringor. Vy
chází měsíčně v Olomonci za roč. předpl. 7:40 K.

Spisy Maxima Gorkého Díl III, uv. 2 obsa
hoje povídky: Žalář. Malva. Z ruštiny přeložil J.
Wagner. Za 1:50 K. Spisy Max. Gorkého vycházejí
nákladem F. Hovorky v Praze. l

Velká vzorné čes. kuchařka. Úprava všech ;
drahů pokrmů a nápojů. Dle nejlepších spisů a za ©

přispění osvědčených kuchařek apravi a B. Jermářová ©. vydání. 3 četnými vyobrazeními a barvotiskovými ,
tabulemi. Seš. 14.—17. po 32h Nákladem I. L. Kobra
v Praze.

Rozhledy. Týdenuík pro politiku, vědu,"litera- ,
taru a umění, Redigoje a vydává J Pelcl v Praze.
Roč. XV.. čís. 50. a 61. Roč. předpl. 16%K.

Kapesní kalendář „Sdružení čes. zemědělců“
Da r. 1906 právě vyšel v elegantní úpravě a s velmi
bohatým obsahem. Kalendář tento hodí se vždy ku
šdéma rolníka. Cena 1 K. Objednávky příjímá admi
nistrace Obrany Zeměédělcův Praze.

Vychovatel. Čascpis věnovaný zájmům křesť
školetví. Vydává družstvo Vlasť v Praze. Řídí dr R.
Borský. Roč. 20., čís, 17. a 18. S Přílohou katechet.
skou čle. 9. roč. VIII, již řídí F. Žandálek. Vychází
dvakrát měsíčně za 6 K ročně.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový. Roč.
L., čís. 6. Vydávají a vedou členové řádu Tovaryšstva
Ješíšova na Sv. Hostýně,p. Bystřice pod Hostýnem.
Boč. předpl. 70 b.

řesťanský dělník. Orgán katol. jinochů a
mužů. Řídí Fri. Waldmann Roč. IV., čís. 2. Vychází
měsíčně za 1:70 K roč. předpl. v Praze 1638 II

Věčný kalendář břesosti, sestavený Fr. Hesuem
v Lounech. Jest to novinka pro hospodůře urého drubu

ne Mor.

V

jediná. Cena výtiska 1 K. Nákladem E. Vobanky
v Lounech. M

„Šamberkův životopis Nákladem knihkupectví
Jaroslava Pospíšila v Praze vyjde co nevidět životopis
populárního herce a dramatického spisovatele českého
F. F. Šamberka, sepsáním jebo dávného přítele a dů
věrného druha, redaktora Gustava Toužila. Spis ten
bude tím zajímavější, ježto obsábne vlastní diktando |
zesnulébo mistra Šamberka, a dále různé vzpomínky |
z jeho života po řada let přítelem jeho Toužilem sbí *
rané, střádané a stenograficky zacbycované.

První moravské lidová pouť do Svaté země
v srpnu 1906. 1 exempl. za 25 bal, 10 ex. za Y K
franko. Objednávky příjímá spisovatel dp. kaplan Milo
Záraba v Humpolci.

IL JEILICÍCJIC
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Svůj k svému!
Podporujte křestanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,
Bas“nákrčníky, ©

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

(p> kanafasy,"P
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. 1836. Velké náměstí | čís. 136.

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

dle liturgických před“
pisů vyráběné,

polovoskovéij zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

: , I
velikonoční svíce ustry,

EM.É'w.oú svíce kostelní ste
(paškaly) 8 krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkeu velikonočním,

třinožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av. přijímání a 3V.

zápalkový drát,
svíce obětní "BS

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru

tohospadaj n výrobky do: ; oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami — Jochovním největší apeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiální aklad:Praha, Kr, Vinohrady Škrétovaul.č.3.
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko. ez

| Založenor. 1850.
Vyznamenán státní medallii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

vwHradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše eliněv ohnizincené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené Bestvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázatiein mi Onan řípisy P.I. aákazn
a odhoručuje se tedy k zá
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií

: ářů, nádobek na sv. oleje,

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

a“
9

"UH

Založeno 1853.

Provedeno přes 500 oltářů a Božích G
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉV 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, obrazůa j.Eo ©

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.

ND: < Ceny i obrázky velkých hodin
č na požádánízašle.

Důvěry hodným edsilky na výběr téš i na splátky
bez zvýšení cen. — Založeno r. 1843

OoOOOOOOoOoOoOHRoOoOoOaoOoOGoGOoOOo

ku mši svaté
zaručená jen přírodní jakož

i jemná tabulová vína atd.
— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.
DODO OOOOHOOOOGOOGOOOO



(z a zimnínovotinky,
Vkusné látky kostýmové, jemné látky Černé, sokénka,

eny, ševioty, flanely, barchety, atlasy, velury, dále >kepry, polovičníky a grádle sa ceny levné zasílá

Vzorkynapožádánízdarmaavyplaceně.Josef 5 v Rychnově n. K.

Podnikatelství staveb |Paramenta.

indřicha[abouťky | | Fosteřůmalbysvůjosvědčený a často yznamenaný

i výrobní závod ! M
Tvšechkostelníchparamentů,| doporučujese dekorační,

Ko o o akej | KOprováděníveškerýchstaveb| s% facadní
i 86napožádánífrankozašlou. )| soukromých i průmyslových, ku|%Í © a freskové

— . Z=F"F"| zhotovování všech plánů a roz| 68 prvá přomědleode
Umělecké počtů, jakož i veškerých prací| *é identm£ přísadnémhalěhu

v obor len spadajících

řezbář ské p áCe TechnickákancelářnalézásevJi- AniojíJin dlou,ž říkově třídě v čísle 394 dům p. |%

závod řezbářský : Rospočty sostavají sdarma.

Josefa Soudila ZOPAK
(můmurnruě. č KRÁSNÉ

OBRAZY
Práce solidní. Ceny velmi mírné.

ve vkusných rámcichb,"i

První český katolický zárod ve Vídni.

zrcadla, sochy, kříšeFrantišek Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

vše ve velkém výběru dopors- závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele
čaje nejlevněji

O8, KIESLICKA| Omtedeao
chinů), nebes a

spolkových prapo

ně vovénádoby,kříže — v Hradoi Králové. — (Aliálkav OLOMOUCI,Eliščina třida, 6.).
a c std. Tisíce uznávacíchreferencíaodporučení.—

rů; na požádání

Vídeň KOKA OKR Obrázkovécenníky,rospočty,vzoryahotovézboží
9 k výběru franko.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kost., parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího

obstarám též ko

-uj E Lo zlá Se Adresovánívždydoslovnésevyprošuje.

Na ukáskusasilá| (OhiR k k |
se vše framco. ,

zachovanýU eční
se vším příslušenstvím

JASBDXGD KGB)KGD XGD2 za třetinu výrobní ceny. Továrna rwor+or+a

2 Jan Horák, 4 Bližšíedělíadmioistrace£.1. na zpracováníovoce,
soukenník odůetojnéme pannakoa výrehnár

v Rychnověnadkm duchovenstvu! l l , J 08.Tomášekzasílána požádánívždy ve Vysokém Mýtě,

dle roční saisony kollekci Praha-l, ol. R dřívesávodnasušitkováníovoce,salo

SE oiněn druhů pravých Jan Staněk, =Za Brit Es 7. 1866,nejstaršísvéhodruhuvvlněných látek Konviktakéul., Pasié'spePo, P —nabízí—

8 vlastní výroby, jakož i tu- i cizo= olelnéna kostelnínáčiní, dovolu'e| | koňak, „Pivovici, borovičku,
zemských. i doporačiti svůjhojně sásobený rumy a likéry, slee

ec Cetná uznání zvláště z kruhů vele- vína, bílé červené,víme své (mediciraný kkoielnichnádob a ášn Pažakvaných kostelníc ob a náčiní nalní), vína sladká a víne šumivé 6).
JK důst. duchovenstvasvědčío poctivé ob- , no . E
2 ano mého ryze křesťanského závodu za ko | krieny,kaditelnice"kopem: oje put na výtečnýa přitakovévelm avýbornou

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

tenky, nádob.: at d, vše

zkoušku.

v 'Přesmémalohu církevním. Btaré olivoviel, vše vlastního pálení aVlastní výroby.
předměty znovu opravuje v původní Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

medailí

Velojemné látky na taláry. nů nýrobkya slacmárum. Nejaklad v e k volnémn ntí. vedení sd nej

Též na splátky bez zvýšení cen! jednoduššíhodo nejstkvostnějšího.Ohydkím kostelůmúle

intenci a jem © ehmí slatá a stříbří. Na pož hotové na jub. výstavě v Praze:

lac í
X GODXCSD KCODX CBD X SBDDK| "7" "iuákyseserené.Všepodlám18poeřěvecé

práce na zukásku rozpočty,nákresy neb cenníky franko.

MD-a modní pánské látky “Ua

SUKN A propodzimnía zimníobdobíjiž došlya vzorynapo-y nj p ALEKžádáníochotnězašleobchodnídům se sukay=

ručím. Největší výroba a
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mapůl roku 5 A — k

Stesk osyěcovaného rolníka.

Pokrokoví pánové, přišlo vás až celá řada
do naší obce roznášeti moderní osvětu; půjde-li
to tak dále, a budo li ještě příště naslouchati
vašim pokrokovým názorům, snad mne tou
pletenicí všech možných názorů utýráte. Každý
vykládáte moderní názor na život jinak, každý

bem. Jeden říká, že jest otázka náboženská
čistě svakromou věcí každého jednotlivce,
druhý hlásá, že jest náboženství vůbec překc
naným stanoviskem, třetí tvrdí, že má bu
doucnost jen protestantismus, čtvrtý, že je pc
třebí hledati náboženství vyšší a dokonalejší,
než jaké vyznává kterákoli křesťanská spo
lečnost. O slavnostech Hugových jeden říká,
že Has kacířem nebyl, drahý svadí, že právě
kacířství Husovo má nám býti vzorem a že
máme býti křesťany dle Husova učení; ale
přišel k nám taky jeden 8 červenou mašlí na
krka, který vykládal, že moderní člověk ne
může už tak věřiti jako Hus a že vám má býti
postava Husova v moderní době výhradně vzo
rem neumdlévajícího zápasu s „černým kleri
kalismem.“ Jaden tvrdí, že české státní právo
musíme do posledního dechu bájíti, drahý zas
nám namlonvá, ze nynější politická situace
nás nutí, abychom svoji národnost hájili na
změněných, modernějších právních základech.
Přišel k nám jedeu mladík, který nás poučoval,
že nesmrtelná duše lidská jest výmyslem kněží
a že vlastně lidské pokolení svým počátečním
vývojem těsně se draží k nerozamným zví
řatům. Člověk prý svobodné vůle nemá, všecky
jeho skutky vyplývají z přirozené nutnosti. A
zas přišel jeden starší řečník, který dovozoval,
že sice Bůchnerův darvinismas jest už překo
naným stanoviskem, ale že proto přece nesmí
se člověk nad zvíře příliš vyvyšovati; i každé
zvíře má prý svobodnou vůli zrovna jako člověk.
Odpusťte tedy, pokrokoví pánové, řeknu-li vám,
že se z toho pokroku točí prostému rolníkovi
bJava. .

Jest mi věra divné, že vy, kteří stále
hlásáte, jak jste v učenosti pokročili, sami
mezi sebou se srovnati nemůžete ani v názo
rech pro lidstvo nejdůležitějších. V útocích

„proti naší katolické víře jste ovšem svorni, a
již pro tuto svoji útočnou povahu pasujete se
sami okázale oa rytíře pokroku. Ale jste-li
všichni tolik bystří, proč hledá jeden světlo
tam, kde drahý vidi tma? Proč jeden prohla

FEUILLETON.

Arabská zdvořilost v Syrii.
Paběrky s cest. Píše Dr. Jan Hejčl.

„- *Tři věci«e — říkával prý Omar I. — vzí
skají ti srdce bližatho: pozdravíš-li ho dříve než
on tebe, učiníš-li mu místo, když přijde a oslovíšsli
ho titulem, který mu jest nejmilejší.« Slova tato
jsou vzata z hlubin duše Arabovy. Evropan při
cházející na Východ, obyčejné plný předsudků
o vlastnostech Arabů, čerpaných namnoze z ce
"stopisů lidí, již Orientem jen prolétli — brzy
pozná, že nelze upříti Arabovi vysoký stupeň
zdvořilosti, ačkoliv nebývá vždycky tato ctnost
upřímná tak, jak by bylo žádoucno.

Jako čteme v Písmě sv., že bratří Josefovi
„před místokrálem egyptským »všickni na zem
padli> (1 Mojž. 44, 14), tak činí i dnes Arab,
cbtěje vzdáti úctu svému panovníku neb vysokým
úředníkům, kteří zastupují jeho místo. Před jinými
vznešenými osobnostmi nesnímá sice nikdy tur
banu, poněvadž mu (o zvyk zakazuje, za to všek

„poklonami hlubokými projevuje svoji uctivost, při
Čemž pravici nejprve až k zemi nechává kles

-koby chtěl říci: »Srdce mé i mysl má patří tobě,
pane můj.«

„ Ač jest všeobecně ve zvyku tykati, umí přece
Arab aspoň poněkud vzdělanější výkati.

2. září 1905.

Šaje za právo to, v čem vidí drahý největší
pespravedlivost? Zakládáte-li si tolik na po
krokových názorech, uraďte ve konečně mezí
sebou sami v hlavních bodech pokrokových
názorů; dokažte nejprve, že sami jste důkladně
vyzkoumali a navzájem se poučili, v čem bla
hodárný pokrok jedině záleží, a pak teprve
choďte poučovat jiné. Takile té osvěty si
z vašich přednášek příliš málo odnezeme; čím
více bouří hesla pokroku, tím nastává větší
matení pojmů, tím více jsme obestfráni mlbou
nejistoty.

Zpytojte trochu svědomí. Chcete mluviti
o moderním náboženství a sami nejučenější
protestantští odborníci ještě se nedohodli, jaká
forma by byla nejlepší. „Pončujete“ o vzniku
živých bytostí, ale nejlepší přírodozpytci ří
kají, že posud věda v této příčině nevyzkou
mala sama jistého nic. Přední naši dějepisci
hovoří o duchu našich dějin každý jinak, ale
vy už dovedete „přesn““ pověděti „nejlepší“
pravda. Kde jste se tak dlouho učili, že dove
dete přednášeti o všem možném líp než od
borníci?

Říkáte cám rolníkům, abychom konečně
avrhli pouta duševní poroby a naučili se samo
statně přemýšleti. Prý musí býti heslem kaž
dého naprostá svoboda myšlení. Dobře, ale
jak teď jen do toho? Jak se té svobody chc
piti, aby našemu stava opravda prospěla?
Mám-li opravdu svobodně přemýšleti o vašich
hlavních programech, o vašich reformách, mu
síme ty všecky věci podrobně znáti. Nestačí
spolehnoati se jen na články a slova jediné
pokrokové strany; nebudu-li stejně pilně zkou
mati, co proti programu mé strany namítá
strana druhá, nebadu schopen nestranně roz
suzovati, která strana má pravdu. Při soudě
jest potřebí, aby byl vyslechnut nejen žalobce,
ale i obžalovaný. Ale kde mám vzíti čas
k pilnéma prostudování všech těch různých
programů a k prozkoumání, která strana při
politické a sociální práci vede si poctivějí?
Myslíte, že mám na takové čtení a přemýšlení

aby mi bospodářství přišlo na buben, musím
se každodenně dřít od rána do večera, musím
býti v práci všude první. A k tomu všemu
ještě tolik starostí! Jak mám potom soostavně
sledovati všecky možné pokrokové eměry, abych
si opravdově utvořil nestranný posadek, který
směr jest nejlepší?

A dám-li se vláčeti kolejemi strany jediné,
uvěřím-li všemu, co mielegantním slohem na2Ž""—

Jako David ve své rozmluvé se Saulem mluví
z uctivosti o sobě ve třetí osobě řka: »Proč pán

tak činí do dneška Arab v rozmluvě s vysokými
hodnostáři: nejen že je oslovuje »pane můj (já
sidi), nazývá sebe vedle »služebník tvůje (abdák)
též schuďas« (el-fazir). »Ribtetkum« (— Váš zá
vidění hodný stav) jest jiný titul pro vznešené.

»Oudsaka (— Tvá svatost) jest obvyklá ti
tulatura křesťanských Arabů pro kněze. Jindy ne
skrblí slovy: »Vaše Blaho« saadetkum) neb
»Vaše Veličenstvo« (Z azametkum) neb aspoň
*Tvoje piítomnoste« (== hadretek). Mladé paní
dlouho po svatbě se lichotí »já arůis« (— nevěsto).

Arab by nedovedl seděti třeba celé hodiny
mlčky ve vegonu, jsko činíme mnohdy my; jeho
družnost ho pudí, by s každým, s nímž přijde
do styku, něco málo pohovořil. Nemůže-li jinak,
aspoň pozdravem dává průchod své vrozené druž
nosti. »Salam(un) alékum (— pokoj nad vámi
buď) jest pozdrav arabský u nás v Evropě nej
známější, pozdrav to prastarý, jak patrno odtud,
že již v 19. blavě kniby Soudců pozdravuje ho
stitel v Gabaa svého hosta slovy: »Pokoj tobě.«
Ostatně i sám Spasitel pozdravuje podobnými
slovy své apoštoly řka: »Pokoj vám« (Luk. 24,
36; Jan 20, 19). Dle nábledu východního zajisté
zcela moudrého spočívá totiž souhrn všeho blaha
a štěstí v pokoji, spokojenosti.

Sklamali bychom se však, kdybychom při
šedše do Východu očekávali, že též nás někdo
pozdraví těmito slovy. Jeť dnes pozdrav tento ja
kýmsi patentem, na nějž právo mají pouze mo

dmserly se počítají levně.
Obnovavychází v pátek v poledne. | Ročník XI.

o.
šeptává žornalistika téže strany, pak že jsem
opravdu ovědomělý a pokrokový myslitel?
Pánové, nechte si své farizejské pochlebenství
pro ješitné stoupence své strany. Dám-li se
vláčeti slepě jedním pokrokovým proudem,
badu-li tleskati ke všemu, co mi hlásá jediná
pokroková strana a badu-li svůj sluch zaví
rati před úvabatmi jejího soka, pak se stanu
sice vhodnou jednotkou k rozinnožení jisté
politické strany, ale nebudu do opravdy mužem
své vůle, člověkem, který by uvědoměle pra
coval uu řádném sebeurčení Vím, po čem ty
pokrokové strany touží. Každá potřebuje ký
vající občany, jimž za potlesk připíná ostrahy
pokrokového rytířství, i kdyby se třebas ani
podepsati neaměli,

, Ale doroníváte-li se, že budu dělat které
koli pokrokové straně kývajícího hastroše, pak
se velice mýliíte. Sami se mezi sebou hádáte,
co vlastně jest pravdou, napadáte se z hněvo
i osobně, lžete ve svých novinách, až se vám
od úst práší, a pak chcete každý míti za sebou
četný zástup stoupenců. Odkad tolik hádek
mezi vámi povstává i v otázkách pro lidstvo
pejdůložitějších? Buď mezi vámi jest pluo ne
vědomců, kteří se sváří nevědonce oč, nebo
mezi ©vámi | vládne © úmyslná nepoctivost
z osobních zájmů. Mám radu: sváří-li se
někdo z nevědomosti, učinil by -ejlíp, kdyby
se před takovým sporem o věci řádně poučil.
A nechce-li své hádavé povahy překonati, ať
si to vyrovná se sokem soukromě a nevplítá
svým tiskem do jalové hádky celé tisíce lidí.
A plynou-li takové sváry ze zájmů ziskuchti
vých, kšeftařských, bojuje-li pokrokový žurna
lista proti poznané pravdě, pak jest to ještě
horší; na takové kšeftařské balatmucení národa
by měly býti určeny přísnější tresty než na
násilné olupování o hmotný majetek.

Kdybych podstrčil někomu při konpi
místo pytle s pšenicí pytel 3 žitem, budu
zavřen pro podvod, jakkoliv žitná mouka by
nikomu na zdraví neoškodila. Ale pokrokoví
pánové trpí a činí Švindle daleko horší.
Dvacetiletý člověk, který dostudovati nemohl,
a jehož společnost lidská nemůže potřebo
vati k žádnému intelligentnímu zaměstnání,
najednou si založí „pokrokový“ časopis, v němž
„poučaje“ o náboženství, v kterém kritisaje
universitní professory, posmívá se předním
našim básníkům, atd. Kloudně neprostndoval
pic, ale pončovat musí o všem. A takové
mrzačení mozků nechává se bez trestu, jako
by „pokrokové“ ohlupování bylo méně špatným

hamedáni. Dle jejich názorů jest křesťan »nevěřící«
a proto na něho nemůžese snésti od Allaha »pokoj.«

I jiný starý biblický pozdrav: +Pán s tebou«
„dosud žije na mnohých místech v arabském »Alláh
maak«, Našemu sna zdar« rovná se asi častý po
zdrav : »marhaba«. Komu se dostalo toho pozdravu,
odpovídá: »marbaba ten« t. j. dvakráte zdarl
Jak patrno, chce pozdravený svou odpovědí po
zdravujícího »přetrumfnouti.» Dle této methody
na pozdrav »neharak sa'id« (== dobrý den, vlastně
den tvůj buď šťasten) bude nám odpověděti: »ne
barak sa'id na mubárake= (== den tvůj buď šťasten
a požehnán).

Ráno vstávajícímu z lůžka se přeje: »Zdravý
spánek», «Buď tělo tvé zdrávo« zní odpověd. Na
šemu »dobré jitro« odpovídá arabské »sabahkum
bi'lchére (— jitro vaše v dobru buď). Chce-li pře
jící býti uhlazenější, řekne stešarraft . . (— mám
čest přáti vám . . .) Kýchne-li kdo, řekne si »els
hamd lilláh (== díky Bohu) a přítomní dokládají:
salláh jarhamkuma (— Bůh smiluj se nad vámi).

Pro vděčnost Arab nemá smyslu příliš vys
vinutého. Dejte mu za vycídění bot třeba zlatý
dvacetifrank a on — podívá se jedním okem na
peníz a drubým na vás a z oka jeho jakobyste
četli otázku, proč mu nedáte ještě více. Na po
děkování obyčejně ani nepomyslí. Podékujesli však
výminečně přece, činí tek slovy: »Kattar (alláh)
chérak« (== rozmnož (Bůh) majetek tvůjl) Tak
mi poděkovala jedna žákyně francouzské katolické
školy v Nazareté za to, že jsem ji — fotografoval,
ač obrázku žádného ovšem nemohla dostati. Z od
povědi jsem hned seznal dobrý vliv školy, které



činem než podetrčení žita místo pšenice. Ra
ději bych tlonkl do smrti štěrk, než bych
se živil nepoctivým ohlupováním. A od tako
vých učitalů se měl dát vósti k pravdě?

Nemyslata, pánové, že jsam člověkem ne
vzdělaným. Studýval jsem v mladších letech
víc, než ten některý „pokrokový“ redaktor a
poučuji se posud, ale čtu tisk poctivější než
est váš. Od vás 6e mi totiž nedostane nestran

ného poučení téměř o ničem; u vás z každého
řádku vyčuhojemarnivá samolibost, advokátské
vykrucování chyb vašich stran a jízlivé napa
dání soků. Říkají někteří o sedlácich, že jsou
jejich slova hrubá; inu, při té drsné práci
člověk nemá chuti mloviti ve vzletných verších.
Ale takové sprosté nadávky, jaké se čtou hlavně

roti katolické církvi v listech vašich, těžko
byste v naší vesnici uslyšeli. Našinci se točí
nad tím blava, jaké sprostoty může dávati do
tiska člověk takový, který se chlubí, že chce
vzdělávat. Pěkně děkujeme za tukové vzdělá
vání. Však to taky působí znamenitě na ele
ganci těch lidí, kteří vaše časopisy čtou.

Až 60 mezi sebou aspoň v nejdůležitějších
zásadách sjednotíte, až dokážete, že vám jde
skutečně o pravdu a pokrok a nikoli o stran
nické kousání, pak mě přijďte poučovat. Zatím
ee tedy pranic nedivte, že chci zůstati věren
sásadám své víry.

Volné listy.
(Rosmlwwas p. Gayem. —Roshled po naších do

mácích poměrech.)

(8) Mluvil jsem v těchto dnech s p. Gayem,
jenž má u nás jméno horlivého sprostředko
vatele styků Českých a francouzských. Právě
nyní obírá se myšlenkou pořádati v Paříži vý
stavka českého národního vyšívání a jedná za
tou příčinou s některými pražskými paními.
V rozmlově zabočili jsme na dvě události,
které týkají se nejen Francie, ale zasahují
mohutně v mravní a hmotné zájmy ostatního
světu. Jest to oddělení církve od státu a mír
rusko-japonský. V ohledu prvním na moji
otázku pronesl myšlenky, které tady nvádím:

Oddělení církve od státu jest projev, který
nemůže býti žádnému Francouzi lhostejným.
Celý myšlenkový vývoj moderní Francie skutek
tento již dávno připravoval. Myšlenky demo
kratické a odpor proti autoritě, i náboženské,
jsou uloženy již v encyklopedistech. Leží již
V povaze francoozské, zvědavost svoji všudy
ukojovati, všeho 8e chápati a všechno chutnati,
odkudž se vysvětluje, že přijaty různé směry
vědecké, z nichž některé nebyly dosti opod
statněny a prokázány. Podle nich řídila sei
filosofie i literatura, která všechny možné
otázky a problémy zpracovávala v rouše, šir
šímu obecenstvu přístupném i srozamitelném.
Zola na příklad celou svou bytostí přijal ma
terialistický determinism, ač názory jebo ne
mohou dlouho vzdorovati různým pochybnostem,
Různé tyto myšlenkové směry přímo i nepřímo
útočily proti autoritě náboženské, která zvolna
sice, ale jistě, svého vliva na mysli lidské
byla zbavována. K tomu přistoupily ještě or
ganisace, které mimo své cíle politické a 80
ciální mířily na náboženství zvlášť Jest ovšem
jisto, že lidé mysliví ve Francii procifají bo
lestně všechno tu nestálost a nejistotu ve vě
cech filosofických a náboženských, ale nechali—————————ó
učí děkovati. Mobu říci, že jsem byl touto odpo
vědí překvapen, poněvadž bych byl spíše očekával
jiné slovo, žádající nábradu za to, že se fotogra
fovati dala.

»Tarig es-seláme« (— šťastnou cestu), nebo
podobně volá se na odjíždějícího, jenž odpovídá:
salláh jahfazaka (== Allah té opatruj).

Radost z návratu svého známého vyslovuje
Arab slovy: »gudíim mubárske (— příchod po
žehnaný) nebo sselamát, hallet el- barake« (= blaze
nám (neb) požehnání přišlo (k nám).

ekneme-li Arabovi něco, co ho těší, neb
vypravujeme-li mu něco zajímavého, odvětí nám:
»Požebnaná tvá ústa« nebo stato sladká ústa.«
Nám sned mnohdy proti srsti, že etiketa velí po
jidle přáti sdobré zažití«; uctivý Arab volá však
1 k tomu, jenž se byl právě napil: »hanijjena
(= Na zdraví). Ano i na toho, jenž právě vy
stupuje z koupele, má Arab formulku přací:
»naj-man«, za kterou se mu dostane odpovědi:
»Allah ti prokazuj milost.«

Pro »dobrý večer« mé mluva arabská celou
řadu obratů, jsko na př.: »mesákum bilcher«
(doslovně — večer váš v dobru buď). Odpovídá
so: »asad alláb mesákume (== obiťastniž Allah
večer váš).

Před spaním přeje Arab nejen »blétak -se'ide«
(= noc tvá (buď) šťestoa), nýbrž dokládá: »Spi
blaze a probuď se ve zdraví.«

Botkojí-li se dva známí, podají si ruce, ne
-ařídka i políbí se. I po pohřbu líbejí se příbuzní
aebožtíkovi se slovy: »Zůstaň hlava tvá vpokoji«,
načež ostatní účastníci postaví se do dvou řad,
aby mollí všickni políbiti všecky příbuzné zemře

vývoji úplnou svobodu, takže větší formativní
síla stanula u těch, kdož af již ze zlého úmysla
anebo v dobré vůli k oddělení církveod státu
pracovali. Jsou ovšem i vynikající literáti a
politikové, kteří a protináboženským boutím
ve Francii nesouhlasí, vytýkajíce ma přebnaný
fanatism a tašíce mravní poruchy jako důsledky
jeho. Ale odpor jejich projevaje se jen v pou
hém konstatování a nikoli v organisovaném
činu, neboť proud protináboženský jest příliš
silný v šířce a hloubce. Ostatně není-li schopen
odpora francouzský kléras, tím méně lze oče
kávati, že ozdravění způsobí lépe smýšlejícílaikové,

Nyní, kdy nebezpečenství tak dreně zdvihlo
hlavu, vychází na jevo, jak nedostatečně kněž
stvo francouzské jest připraveno.Tady dlouho
se hřešilo. Katolické listy francouzské ovšem
volají do zbraně proti zednářům a všem ne
přátelům náboženství, ale jaká jest to obrana,
když kněz jde do boje bez potřebné autority
a když brání se zastaralou a zrezivělou zbraní
proti moderním opakovačkám? Nynější doba
zmateného svědomí a odporujících si nauk
dlouho byla připravována, než aby dnes rázem
nepřipravené kněžstvo mohlo jí určiti a dáti
směr náboženství méně nepřátelský. Život hledal
si a proudil novými řečišti a kněz měl vy
konávati naň vliv svůj tím, že byl představe
nými od něho vzdalován, myšlenkovitě uzavírán.
Venku bouřila nebezpečná učení a klérua bez
ohledu na to v seminářích byl vyučován a vy
chováván, jako bychom nebyli etředověko vzdá
leni již několik stoleti. Výlučnost ta sledována
až tam, že kněz neobjevuje se nikde leč v su
taně, aby mobl býti od nezbedných lépe poznán
a insultován. Není divu pak, že v moohých
případech na veřejných místech posměšnými
vtipy stržení json i věřící. Toto nosení sutany
pro poměry ve francouzském kléru jest velmi
karakteristické, Kázání konána jsou dle zasta
ralé šablony. Nelze na druhé straně zapříti, že
jsou kněží, kteří jsouce hnáni svědomím a po
znávajíce nebezpečenství doby vlastní pílí se
připravují, ti však málo vzmohou na rozsáhlém
bojišti, kde jest potřebí celé rozumově a mravné
vyzbrojené armády.

(Vzpomínám, že v jednom ročníku „Alé
tbeie“ prof. Bráf mluvil o utvoření konserva
tivní strany české. Mezi ustavojícími živly
uvedl též katolické kněze, kteří. však, jak děl,
mosili by se vydatněji v životě politickém u
platnit. Při té příležitosti upozornil, že ua
straně odpůrců kněžstva jest průměrně větší
vzdělání politické a sociální, odkudž se vy
světluje, že lidé, třeba poměrně mladí, strhují
za sebou vrstvy lidové. Tuto vzpomínku zaea
zaji v rámec tohoto článku nikoli bez příčiny).

V dalším rozhovoru p. Gay projevil mí
nění, že oddělení církve od státu bude zkázo
nosně působit na francouzský patriotism, kte
rážto skutečnost již má své smutné doklady.
Vzhledem k tomu, že náboženství nemožno
nikdy odstraniti ze života člověčenstva, po
klesne i travní síla životní a pobleduon ideály,
jež jindy byli lidu svatými, a to věra nebude
žádné plus, nýbrž minus. Všechny tyto vývody
páně Gayovy mají zajisté všechny známky
pravé nestrannosti.

Těžké a vážné úkoly nastávají tedy kněž
stvu francouzskému, jehož práce mnoho stížena
jest předchozí dlouholetou nečinností, jak již
v tomto listě nedávno o tom promluvil úvod
nikář (14). Francouzské poměry eociální a po—————————MÓUÉU, Ž—ó
lého. Netřeba snad připomínati, že líbaji mužové
vždy jen muže na obě tváře a rozpřádají asi ta
kovýto stereotypický rozhovor:

X: sKif hbalak(— Jak se máš? — vlastné:
jak chodíš?«

Y: el bad lillab mabsut (— díky Allabovi,
dobře.«)

X: »A jak se má celá tvá rodina ?»
Y: »Díky Allahoví, všickní jsou zdrávi,«

(Tázati se na zdraví manželčino není u mohame
dánů ve zvyku, poněvadž by otázka ta znamenala
chtíti odkrýti závoj s jejího obličeje).

X: »Pozdravuj mi ji.«
Y: »Při hlavě a oku mém tak učiním,«
Neskrblí-li Arab vybranými i nevybranými

frásemi zdvořilosti při setkání se na ulici, tím
více jimi plýtvá při návštěvách.

Chceme-li navštíviti známého Araba, bude
nám nejprve zatlouci železným hruhem rukověti
na zavřené dvéře; zvonec u dveří lze viděti
zřídka kdy. Za chvíli slyšíme kroky, blížící se ke
dveřím a brzy zaznívá eMin« (— Kdo to? Mezi
tím možno, že zaslechneme též šustění šatu žen,
které byly na dvoře a nyní utíkají před zraky
neznámého hosta.

Že budeme přijati, můžeme očekávati na
jisto; nepřijmouti návštěvy považuje Arab za
hrubost. Podle tobo, jak vznešený jest host, měří
se délka cesty, kterou »domácí páne vykoná vstříc
svému hosti, «Ablan na sahlan« (= buď vítán)
jsou prvá slova hbostitelova (doslovně: přátelství

hodlí; s tvým příchodem přichází k nám pože
hnání.c

litické věrným zrgadle šry
y úaší říší, kdežproudyprotiná éboška již také odhodily,

Mimo výslovně protikatolické organisace
i u nás vytvořily se vlivy a okolnosti, které
ženou většinu inteligence k náboženské neteč
nosti a ke skepticismu a hrozně málo jest těch,
kdož snaží se odolávati. Ač poklesnutí smý
lení náboženského i u nás neomylně za sebon
vlede poruchy mravní a vzbuzoje boařlivé pro
jevy proti státnímu a sociálnímu řádu, přece
pobřešajeme laických autorit, které by plnoa
vahou své osoby s svého významu proti úka
zům těm se vzepřely. Ve Fraucii se tak děje,
snad proto, že prozíravější duchové tam již
určitě poznali, kterak za rozpontáním padů
protinábožanských hrnou se všechoy ostatní
Špatnosti, které stravují ctnosti občanské a
vlastenecké. Toto osudné spojení dokazuje život
doklady právě tak úplnými, právě tak peod
vratnými jako u kteróbokoli rozsudku kasač
ního dvora.

Ve Francii jest to zejména Bronetičre,
jenž proti současným hnatím materialistickým
postavil ee oa odpor. Protestuje proti různým
soustavám filosofickým s vědeckým, které po
kouší se vysvětliti svět a člověka bez jakého
koli zjevení a nadpřirozena, proti svobodnému
myšlení, jež rosežírá mravní podstatu člověka.
Upozorňuje-li tedy dnes katolické kněžstvo na
nebezpečné doby, může sebevědomě uokázatina
tohoto muže, jenž ví, co chce, a to ve frivol
ních vrstvách dnešní Francie. Naši domácí od
půrci smějí se našim varovným hlasům jako
odpornému kázání, jsko obraně živnosti, ale
tak mlaviti mohou lidé, kteří nedovedou my
sliti a nevědí, že jde o věci velmi vážné, ano
o zájmy nejdůležitější. Může se snad zdáti, že
ještě není tak zle, však to dobré, jež posud
v životě se zjevoje i a odpůrců náboženství,
jest dílem vžitých křesťanských názorů, které
snad mohou na nějaký čas dostačiti, ale jed
noho dae, snad brzy, až nová mravnost nahradí
starou náboženskou, co stane se potom? Hle,
tu jest nebezpečenství, kterému jsou vydána
příští pokolení. Odtud ase právě vysvětluje
bnotí, usilující o mravní obrození, hnutí, které
pozoruje, že věda, která pomátla mysli voli
kými eliby, jediná ke správnému životu nestačí,
odtud pokusy o mravní a náboženskou obnovu.

Katolické časopisy za takových poměrů
vybízejí katolíky k obraně a jest jen přiro
zeno, že předem k úkolům takovým povoláno
jest kněžstvo. Ale bez soustavného a hluboce
založeného počinu výstraby ať tím anebo oním
způsobem konané, z nízka nebo vysoka při
cházející, přijímají se jen zběžně a vyznívají
do vzduchu. Teprve potom, až všudy s upřím
ností a pokorou apoštolskou pronikne vědomí,
že není toliko video ten „zkažený“ svět, že
neosnuje boj toliko sám ze sebe, nýbrž že živ
nou látku k agitacím protináboženským vybírá
též ze života církevního, teprve potom bude
možno všelikou obranu prováděti účinněji. Při
čiňovati ee o mravní a náboženské obrození a
nepřiznati nedostatky a chyby doma, j est tolik
jsko svým snahám, byť sebe upřímněji mín-,
ným, odjímati povabu opravdovosti a svět
ještě více proti sobě pobařovati. Toho sí pře
dem musí býti vědoma katolická žurnalistika.
A když někdo z nás, spatřuje se v nesouhlasu
se „zkaženým“ světem, ukazuje mu jednoduše
záda jako nepřívětivý mrzovt a jako slepý
obdivovatel minulosti, který se nechce snížiti,
= ==-=-=-—-—-—————

»Allah jubárik fika (— Allah žehnej tobě)
odpovídá host N.

M.: »Již dávno jsem tě neviděl; toužil jsem
po tobě velice.«

N,: sA já ještě více po tobě prahnul.«
M.: »Mám vždy veliké potěšení z tvé spo

lečnosti; tefaddal ug'ud (== rač se posaditi). Teď
začnou zase nezbytné otázky jak se má, je-li zdráv
std. asi tak, jsko se u nás při nedostatku látky
mluvívá o počasí atd, Mezi hovorem buď hostitel
sám praží na ohništi kávu, tluče ji v bmoždíři,
sype na vodu se vařící a nalévá do maličkých

Patříť černá káva k uvítání nezbytně, Mezi tím a
pak pokračuje se v hovoru.

M.: »Libo ti s námi pojísti Ps
N.: »Nemobu se zdržovati; přišel jsem jen,

abych se přesvědčil, jak se máš, Mám maoobo věcí
na starosti, jindy se zdržím déle.«

M.: +Allab, ukaž ném tvoji tvář ve zdraví! Pro
kázal jsi mi velikou čest ; příjemně jsi mne pobavil.«

N.: »Nikoliv! Tys prokázel mné čest.«
Poněvadž Arab ra čas nemusí platiti, jest

a podobné zdvořilůstky žádného konce.
Dříve než odejde, praví host N.: »bebatrak=

M.: »ma' es-salame« (odejdi v pokoji).
Uvážíme-li, že celá tato fraseologie zdvoři=

lůstek při setkání se a návštěvách byla v obyčeji
i ze času Kristových, pochopíme, proč řekl Spa
sitel svý) učenníkům, kteří se nemobli zdržovati
ve své apoštolské Činnosti neužitečnými, zbytečnými
řečmi: »Nikohopo cestěnepozdravujte.c (Luk. 104.)



aby otevřel oči vůčí přítomnosti, kterou již

Bo satracuje — o ubohostítakovéhopolání ani nemlavím.

Obrana.
3) Kde se tisknom pověročné mo

dlitbičky ? Přítel našeho listu námpíše: „Ve
Vašem ctěném listě nedávno projevili jste přání,
že byste rádi věděli, kde se pověrečné mo
„dlitbičky tisknou. Jednu takovou tiskárou Vám

FerdinandaPoseby © NovémBydšrě; je o tadyina v Novém i je bo
Hokárna, která tiskneradikální ist. ZároveňVa
tato modlitbu pověrečnou zasílám. Kšeft je
kšeft! A pak to odneše katolická víra“

Leží tedy na našem stolku pověrečná mo
dlitbička vytištěná v tiskárně radikálního žar
nálau. V čele vytištěno „poučení“, že by nad
ním sám blouznivý apiritista vrtěl hlavoa. Byla
prý ta modlitbička „v roku 1506 na hrobě na
Šebo Spasitele nalezena; když tehdejší císař
(který císař?) do pole tábl (kam?), obdržel
tuto modlitba darem od biskupa (kterého?),
kterou on k svatéma Michala na štítě téhož
chrámu v kříži zlatými slovy k čtení napsati
nechal.“ A dále poučuje Švindlář, že kdo tu
modlitbičku každodenně se modliti bude, „neb
ta samou při sobě nosí, náhlou smrtí nezemře,
oheň mu neuškodí, nikdy ve neutopí, v žádném
boji nezhyne a žádný jed mu neuškodí, když
novorozenému dítěti tato modlitba se podloží,
bude od mnoho neštěstí osvobozené, kdo tu
samoa modlitbu při sobě nosí, jest od padoucí
nemoce osvobozen“, atd. Ještě měl skladatel
této předmluvy dodati, že každá lutristka, která
tu modlitbu u sebe bude nosit, nejmíň každy
měsíc vyhraje. To by šla modlitbička na dračka,
tak že by knibtiskárna radikálního žaroálu
tiskla znova a byl by kšeft ještě lepší.

Tážeme se, kdy takové „poučení“ vy
tiskla některá knihtiskárna katolická? Právě
vyní takové modlitbičky se množí jako houby
po dešti a rozesílají se na všecky strany; při
pomněli jsme již před čtrnácti dny, že je vy
dávají protivníci katolické církve, aby mohli
potom lbát, co „olrkev vyvádí.“ Inu, tito lidé
provádějí zkrátka heslo: „Účel posvěcuje pro
středky.“ Varujeme zoovu a zoovu před tako
vou Švindléřskou tiskovinoa.

Dále připomínáme tiskárně radikálního
listu, že nám pan zasílatel té modlitbičky udal
ještě Wfižší podrobnosti, takže nějaké vykra
covánÍ se nepovede; podáme v případě potřeby
informace bližší. A ještě něco: ať dá tiskárna
podruhé pozor, aby na třech stránkách nebylo
tolik pravopisných chyb!

elé to poučení působí tak, jako bychom
slyšeli německého pastora z XVI. století kázat
různé protestantské „zázraky“, nad nimiž po
věrečným a obelhávan.m orečkám vlasy na
hlavě vstávaly. — Kultura dvacátého století!

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna sejde 6e již 26. t. m.

proto bar. Gantech pilně zase vyjednává 8 pře
dáky stran parlamentárních. — Na voličské
schůzi ve Slaném promlovili posl. dr. Herold
a dr. Dvořák o politické aituaci, posuzojíce
váhavon činnost bar. Gaoteche. Dnes není na
emír mezi Čechy a Němci pomyšlení. Mladočeši
jsouprovšeobecnéprávovolebnía doporučají
politiku morálky a zdravého rosama proti

lanéma radikalisma — dříve to nevěděli. —
láda počala také vyjednávatí se zemským

výborem království Českého o návrha na 0
zdravění zemských financí českých na základě
upravení daněz pive. Pivnípřirážkav Čechách
z 170 K -má býti zvýšena na 2 K. Podobně
má se tavéstí přirážka tato i v Haliči. —
Zemským presidentem ve Slezsku jmenován
rada správního soudu dr. Karel av. p. Heinold
šl. Udyoski. — V Eggenborku konal se sjezd
křest. sociální strany dolnorakouské, na němž
vysloveno politování, že se vládě dosud nepo
dařilo upravit poměr k drohé polovici říše a
že vláda rakouská znemožnila všeobecné právo
hlasovací v Uhrách. — Členem správního souda
jmenován také Čech, pražský advokát dr.
Schaner.

Zase jednou po třech měsících sešla se
15, t. m. oherská sněmovna, ale po jedno
denním zasedání odročena do 10. října. Bar.
Féjérvary zase vypískán a vykřičen ze saně
movny a přes královský reskript odročovací
sněm se bned nerozešel, nýbrž přijat návrh
Košutův, jímž we prohlašuje odročení sněmu
nezakonitým a vládě ohlašuje se passivní opo

sice Ro celé zemi. Vůdcové oposice jsou opět
povolání do Vídně. — Passivoí odpor jevětšiny úherského eněmu joví seoiteln vo
státních pokladnách. Od I. dubna do konce
června t. r. přijslo sena daních o 24,126.988K

méně, vydalo se však více 0 p K —Bociáluí demokraté obrací se v Uhráchproti

straně Košutově, která odmítá všeobecné právo
hlasovací. — Aby nebyl schválen program mi
nisterstva bar. Féjérvaryho, zejména zavedení
všeobecného volebního práva, stalo se prý na
radu bar. Gaatsche.

Mezi Švédskem a Norekem zavládl opět
napjatější poměr. Prý se na obou stranách
tajně zbrojí.

V Rusko mě býti zřízen ministerský ka
binet. Menší bonře, stávky a demonstrace
v různých městech ruských trvají dále, zvlášť
v Baku na Kavkaze a v okolí není dosad
sjednán pokoj; krvě prolévání trvá dosud.

, W Japonsku dosud nemůže se lid spřáte
liti s uzavřením míra. Nepokoje v zemi trvají
dále. — Japonci se zase vyznamenali. Ač věděli,
že je mír uzavřen, přece ještě 12. t. m. bom
bardovali ruské město Petropavlosk, zničili ta
maják, loapili ve skladištích a stříleli též na
přístavy Oyan a Ochosk.

V sálešitostech šivota roshoduje karakter víc
neš um; sebevláda, trpělsvost, káseň, apravedlivost
mají ve veřejném i soukromém Štivotě vělší cenu,
neš pouhý gemius. Rosšafnost, sdravý smysl, vy
tříbená skušenost a oduševněná dobrotivost, toť
jest skutečná moudrost. Vlastně dobrota jaksi sama
sahrnuje v sobě moudrost, a sice moudrost nej
vyšší, toliš spojení moudrosti světské s duchovní.
Moudrost činí člověka dobrým, a dobrotivost činí
ho moudrým.

Smiles: Moudrost šivota.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésmí. Jmenování: p. Josef

Procházka, vik. sekretář, farář v Mlázovicích, jme
nován správcem vikáriata Hořického.U stanoveni
jsou: p. Al. Lorenz, koop. ve Velké Upě, za ad
miniatratora ve Forstu; p. Rad. Waschiczek, koop.
v Hradišti, za koop. do Velké Úpy; p. Frant. Pěter,
koop. v Bernarticích, za koop. do Hradiště; p. Frt.
Lexa, koop. v D. Libchavách, za koop. do Bernartic;
p. J. Zelinka, koop. v D. Krupé, ze katech. do Poděbrad;
p. F. Havelka, koop. ve Smrdové, za administratora
tamtéž; p. Jos. Soukap, administrator Valteřícký, za
kapl. do Jablonce n. J.; p. Vojt. Lebdaška, koop.
v Ousobí, za kapl. do Hněvčessi; p. Viucenc Ciner,
koop. v Borové, za kapl. do Štěpanic. Neomysté:
p. Ludvík Tůme za kapl. do Králova Městce; p. Iga.
Dovrtěl sa koop. do Klášterce; p. Ot. Oliva za koop.
do Dolnoí Kropé; p. Josef Pecháček za kapli. do
Solnice; p. Jan Širůček za koop. do Mladočova.
V Pánu zesnul: p. Frant. Klapal, děkan v Kla
drabech, + 1. září 1905; (aaros. 1837, vyav. 1861)
p. Václ. Kalaš, (V. Valo.) b. vikář, děkan v Hanóv
čevsí + 5. září 1905. (naroz. 1843, vysv. 1868.);
p. Frant. Vogel, (V. Valn.) farář ve Forsta, + 8.
září 1905 (naroz.1846, vysv.1871.) Uprázdněná
místa: Kladraby, fara patron. c. k. dvorního eráru,
od 7. září; Hněvčeves, fara patron. Jeho c. a k.
Veličenstva, od 14. září; Forst, fara patron, Frant,
Kloge, od 14. září b. r,

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 15. září t. r. usnesono: Vzato bylo
na vědomí rozhodnatí c. k. okres. hejtmanství týka
jící se rozšíření břbitova na „Zámečka“ a zřízení na
něm márnice. — Spolku studentské koleje českých
vysokých škol v Praze poukáže se doplatek příspěvku
obce, jsko člena zakládajícího. — Panu V. Rejchlovi,
mistru zednickéma, uděleno bylo povolení k jsavedení
vody do novostavby jebo v bloko IIL — P. školním 16
kařem drem. R. Zippem projevené přání, aby při na
stávajícím zápisu žactva na školách měšťanských
nebyl překročován počet 60 žáků pro jednu třídu,
s obledů zdravotních odporoučí se místní školní radě.
— Sdělení c. k. okres. hejtmanství o udělení koncease
hostinské p. K. Skliránkové pro dům čp. 18. sde
vsato bylo na vědomí. — Schráleny byly 4 případy
konfiskacev městskýchústř.jatkách.—Žádostprům.
musea za zřízení plynovoda do místností, ješ slouží
ze čítárna, pustoupíse měst. zastupitelstvu. — Dů
chodu se „ aby opatřil offerty na prodej kaprů
= obecního rybníka. — Sdělení c. k. okres. hejtman
ství, že p. J. Mengr nebyl schválen nájemcem živnosti
hostinské v čp. 90, vzato na vědomí. — Spolka ma
jitelů domů v Hradci Králové uděleno bylo povolení
k veřejnému vyvěšování návěstních tabalek o uprázd
něných bytech. — Schválen byl návrh technické kan
celáře na snížení nivean chodníku před badovou po
štovní čp. 188-4. — P. učiteli J. Stréglovi uděleno
bylo povolení k-savsdení vody do novostavby jeho
v bloka 0. — K příštímu výročníma trhu oznámí se
plakáty a letáky, že dnem 1. ledna 1906 počínajíc
budou se v městě zdejším odbývati výroční trny pouze
jednodenní, — V zálešitosti zdrašování mase svolá
80 porada měst sevorovýchodních Čech. — Div. ředi
teli p. F. Lacinovi propůjčeno bylo do odvolání bes
platně skladiště div, inventáře v badově u městského
divodla beze všeho ručení ze jakékoliv škody. — Ve
ochůsi dne 18. sáří ueneseno: Vseto bylo na vědomí

p. H. Česákovi na 14 dnů a p. Ant.Synáčkovi na jeden
měsíc. — Návrb policie, aby ovoce na zdejší trhy při
vežené prodávalo 60 buď na hektolitry nebo na váhu,
bade projednén při sméně tržního řádu. — Návrh
lesního odbora, aby p. lesmistra J. Strachotovi vzdány
byly díky za uhotovení inventáře lesního a polního

bos tví, jakož i za ocenění ků různých
fondů anadací parkmistrovským úřademspravovaných,
byl schválen. — Návrh téhož odboru, aby bonitba

vohradecká a Bvinarská pronajata byls z volné

raky opět p.lesmistra J. Strachotovi ze roč. 800 K
a honitbs Břoshradské továrníka p. K. Schulzovi za
rodčníh 123 K na dalších 6 let, odporačí se městskému
zastupitelstva. — Návrh téhož odboru, aby všech 11
hajných pojištěno bylo proti úrazu, ručí se rovněž
městskému zastup.teletva. — | Sohbválen byl návrh
místní školní rady, aby okna v I. a V. třídě obecné
školy chlapecké byla zabednéna. — Usneseno bylo, aby

napíbeno ylo předložení materiálu pro rozpočet naro 1906.

Atentát ma svobodu katolíků vc
Francii se vydařil. A následek toho — nedočkavá
touha českého pokrokářatva, aby byla bozena násil
nická ohlávka i na šíji katolictva českého. Zabírat
katolickéklášteryaškoly, policejněvyhánětikatolíky
s církevních ústavů — to ješté nejde. Zatím jest však
potřebí konati práce přípravné. Vědyť francouzští
zednáří nezvítězili také najednou; trvalo jim to dosti
dlouho, než mohli klášterní budovy rozprodávati za
malé pakstýlky židům. Zatím tedy jest vhodno hodně
bouřití proti „klerikální výchově“. Příspéěchalv ne
děli 17. t. m. p. A. Hajn z Pardabic, aby vnesl do
temnot hradeckých trochu světla a povědělo klášterní
výchově takové brůzaé vóci, o kterých neví dosud
ze zkušeností nic ani žádná dáma bradecká, která
dceru svoji výchově klášterní svěřila. Považte sil
Chovanky za trest v jednom klášteře masily dělati
na podlaze svými jazyky křížel — O zdejším klášter
ním pensionátě ovšem p. Hajn takové tvrzení pronésti
nemohl, ale snad so brzy zdejší jeptišky takové kra
tosti přinčí a pak se začne zostra i o zdejším pen
sionátě. Při tom mimochodem podotýkáme, že p. Hajn
zapomněl opakorvati svoji lež o nezkoušených učitelkách
ve zdejším pensionáté — ač ji kurážná vo svém or
gÁánavytiskl a po naší klidné a správné obraně ještě
kurážně ve svém listě opakoval. — Četl také o brů
zách kláštera Ř-pčínekého; co na ty protiklášterní
útoky bylo katolickým tiskem mnobokráte udpově
děno, to ovšem chytře zamlčel. Prý klerikalismus je
národu škodlivější než germanisace. To měli přítomní
židé radost, že germanisační činnost Českého a mo
ravekého [eraele p. Hajn ze své úvahy vypastil! Pražští
židé, kteří výhradně německé školství v naší metropoli
udržají, badoa jistě vděční, až se dovědí, že dle „po
krokového názoru“ jejich germanisační činnost jest
lepší než vychovávati děti v náboženství Karla IV.,
av. Prokopa, Vi. Tomka a dra. Riegra! — Také jeden
zdejší akademik si smočil — zcela dle receptu utokrát
z prolhanosti auvědčeného „Časa“. Prý jest klerika
lismas na zblbění mozku. Ovšem na takovou frázi
nemusí člověk nijak dlouho studovat; takový důmy
slný rozsudek se zrodí bez dlouhého přemýšlení. —
Účastníků bylo asi na dvě stě — většinou to bylo
zelené mládí. Že židé ze samé touhy po pokroku
nescházeli, to ni lehce domyslí kašdý. Jen ješté ne
víme, jským směrem naše náboženství budou chtít
reformovati. Své náboženství dle všoho považují za nej
pokrokovější, poněvadž dosud nevidíme mezi nimi
žádné bnatí po modernějších náboženských zásadách,
než jaké podává Starý zákon a ještě více pozdější pří
davky rabínů. Na — tolik aspoň jisto: kdyby učkterý
katolík přestonpil k víře židovské, „Osvěta lidu“ by
ho jistě nepranýřovala jako velikého zpátečníka. Byl
při „protiklerikální“ schůzi tentokráte také větší počet
dam; ale bylo to nejepíš z kuriosity, ze zvědavosti
po spatření ohlášené řečnice Ph.Dr. Babákové, která
náhodou se nedostavila. Reaoluce žádala, aby obec
zřídila v Hradci dívčí gymnasiam. Páni pokrokáři,
sačněte honem sami! Ukažte obětavost pro své pokro
kové zásady a sáhněte do kapes nejdřív! Nejlíp se to
bude konkurovati s „klerikalismem“ obětavostí a
klidnou vědeckou prací.

Velice nčená brožura proti „kleri
kální výchově“ rozdávána účastníkům „proti
klerikální“ schůze v hradeckéSokolovně. Brožura ta
nese název „Proti klerikálním školám“ a jest svě
dectvím zcelaoriginální inteligentní úrovnětoho, který
ji sesumíroval. Pomalu bude platiti za „pozorghodný,
pokrokový a důmyslný projev“ kušdá onůska Literár
ních lží, které jsou namíře-y proti katolické církvi.
Jak ta brožara nejapně s prolhaně útočí proti výchově
katolické, na to podáváme aspoň některé doklady.
Brošura tvrdí: „Nelze si ani předataviti, že by stu
diom bomanitní (totiž stadium spisů starořímekých a
starořeckých) rozkvétati mohlo podregimem klorikálů,
po věky všechen pokrok dusfcích.“ Pokroková duše
tadíž nemůže si vůbec představiti možnost toho, co
se ve skutečnosti dávno v ofrkvi dělo a co se děje
doposnd; buďto pisatel našich kulturních dějin ani
povechně nezná anebo zámyslně lže. Nebudeme se ro
zepisovati znovu a znovu, jak veliké má zásluhy cír
kev o vzdělání vůbec; apozorníme apecielně, kdo má
největší zóslabu o rozkvět stadis humanitního. Pro
slalé spisy pohanských autorů zachovali před zkázou
katoličtí mnichové, kteří je šířili v mnohých přepisech
mezi celým křesťanetvem. Stolice papežeká podporo
vala homanisty zvláště horlivě. Jak veliké přízní pa

pežského dvore a celého křesťanstva těšil se na Mslevný Petrarka, důvěrný přítel našeho Karla IV.! Jak
horlivě pěstovalhumanismus náš biskap Litomyšlský
Jan ze Štředy,který byl přítelem Petrarkovým a kan
cléřem Karla IV. Kdo se to njal učených humanistů,
vypazených v polovici století XV. z Cařihradu? Na
předním místě papežská atolice. S její podporou pě
stována studia hamanitní s dvojnásobnou pílí na ka
toliockýchuniversitách. Za to však skrachovaná -hu
sitská universita stavěla se proti takovému studiu.
Katoličtí Čechové vzdělali se na katolických cisích
universitách v bumanisma dokonale; ale jak bylo
v Čechách? Katolický učenecBohuslav z Lobkovic ds
lovaí, že platí v Čechách za hanbu, je-li kdo poněkud
ve vědách aběhlý. Hned prý se pokřikoje naněho, že
mluví s knih“ a že „mudraje po latinsku.“ Rozkvět

humanismu dasila v Čechéch bratka obmezených a
špatně placených husitských mistrů, ale nikoliv cír
ker. — Dále se tášo brožura farizejsky, „jak Ise na
př. předataviti si v ústavě toůito (v katol. dítčím gy
mnasin) výklad věd přírodních a historie ?“ —Odpo
vídáme takto:V katolickém gymnaalu se nasvo „očitý
avědek upálení Husova Pogins“ novověkým podvodní
kem, jakkoli prohnaný a podvodný jeho spisek „ovaa
golický“ tisk dosud tvrdošijně hájí. Žačky budou po



účeny, še Hus byl velikým ctitelem Panny Marie a
še usnával všech sedm ovátostí; poví se jim, še byl
odeousen pro takové bladné názory, k nimě se nyní
sni šádný pokrokář nehlásí. Možná, že teprve v tomto
gymnasia se dívky dovědí, jakých švindlů se natro

pili Lutherovi peston nejapným vymýšlením „ovangelických zázraků“ a že čena platila v protestantetvu
XVÍ. století za otrokyni, kterou je potřebí často bíti,
„sby dábel z ní vyšel.“ Apoví-li se dívkám, jak do
opravdy vyhlížel „křesťanský charakter“ Lutherův,
pak teprve jim bude jasno, proč protestantští pastoři
paši vždycky raději mluví o Husovi nežo zakladateli
svého náboženství. Také se dívky možná dovědí, ja
kými obětavými reky byli ti karabáčničtí dlechtici
protestantětí, kteří byli atrůjcí předbělohorského po
vstání; tito rytíři vyssávali města i sedláky krvavými
daněmi na vojsko a při tomseještě vami obohacovali.
V přírodopise dovědí se dívky, že Bůchnerův darvi
nismus jest překonaným stanoviskem a že moderní

přírodozpytec“ Haeckel při svých útocích na víru
dovede si pomáhati podvody. — Brošarka poukazaje
se zápalem na emancipaci českých žen husitských.
Ano, ano, přievědčujeme, že ty ženy „bojovaly ve voji
busitském“. Ale dělaly teké jiné véci, o kterých sice
p. pisatel nikdy mluviti nebude, ale jež json stvrzeny
svědectvím samých hasitskýchpinatelů, Emancipované
sestry táborské, kteró Pražkám otrhávaly „šlejíře“ a
cuchaly úpravně spletené vlasy, bodovaly v Praze
e bratřími táborskými z uloupeného vína tak zname
nitě, aš se opíjely, jak ovědčíkališník Vavřinec z Bře
zové. Při vraždění, loupení i upalování pomáhaly sestry
táborské „jako lité nedvědice“, jak svědčí kališník
Bílejovský. Na př. vyvedly z dobytého Chomůtova ka
tolické ženy, strhávaly s nich oděv, vyrvaly jim pe
níze a pak je „pokrokově“ — upálily. Dle toho je
vidět, že ještě dlouho bude trvati, než pokrokové dámy
dostoupí „zářného vzoru“ emancipovaných žen husit
ských; na — prozatím snad stačí k podobnému „kul
tarnímu“ boji vařečka. — Povedená brožura píše, že
se husitské ženy staly „vzory ženám moderní doby,
jež nastoliti chce místo církevnictví svobodu mínění
(!), snášelivost (!1), úcta k přesvědčení ostatních (111).“
Prosíme jen své čtenáře, aby se příliš nesmáli. „Bíte,
zabíte, nikoho neživte“ — a při tom — vzory snáše
livosti. Zatím dost. Jistě nad těmito řádky bude vrtět
hlavou mnobá pokroková daše; tomu se pranic nedi

víme, neboť o těch napopěrných pravdách 8e nedovíz pokrokových žurnálů pranic, A až vejdou v ž vot
„pokrokové, bezkonfessní školy“, pak teprv se bade
historická pravda zatajovati čistě pokrokářsky. —
Bude-li potřebí, vyložíme přítomné pravdivé údaje
ještě podrobněji a posvítíme světlem pravdy i na jiné
okaté lži oné brožury. Ovšem že jeme věnovali posudku
prolhané brožury místa víc, než zasloužila.

Jmenování. Professoremfrancouzskéhoja

zyka na zdejší obchodní akademii jmenovánPdkazim„Emanuel [snard z Londýná'a supplujícím učítelem p.
"GraciánČernušík z Prahy.

Divadlo v Adalbortimu. Jednotaka
tolických tovaryšů pořádá ve čtvrtek dne 28. září 1906
předetavení: „Divadelní vlak.“ Veselohra ve 4 jedná
ních od F. Šemberka. Ceny míst: Křeslo 80 h, a6
dadla v prvních řadách 60 b, v drahých řadách 50b.
Galerie a parterre 40 h. Dělnický, studentský a vo

jenský jímek 20 h. Začátek o půl 8. hodině. Konec o10, hodině.

Velký kemeert. V městském Klicperově
divadle v Hradci Král. uspořádá v neděli dne 34. t.
m. dámský odbor Ústř. Matice Šk. koncert za spolu
účinkování el. Amalie Bobkové, člena opery Národ
ního divadla v Praze, sl. Olgy Finfassové, virtaosk
na harfa, p. K. Moora, hudebního skladatele a p. K.
Paula. Začátek v 7 hodin, Čistý výtěžek věnován bude
vatř, Matici Školské.

C. k. zkušebná kommisso pro školy
obecné a měšťanské v Hradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období listopadové r. 1905, opatřené náležitými
doklady, do dne 10. října t. r.

Počet žáků ma školách v Hradei
Králové. Na c. k. státním gymnasiu do I. tř. při
jato 55 žáků, do II. 60, do III. 56, do IV. 37, V. 32,
VI. 38, VII. 831,do VII. 36 a 1 privatista; celkem
340 žáků. V I. a II. třídě jsou pobočky. V tomto
školním roce zavedena na celém gymnasiu jednoduchá
frekvence, t. j- vyučování od 8 hod. ráno do 1 hod.
odp. — Na c. k. vyšší reálce do I. tř. zapsáno žáků
86, do IL tř. 78, IIÍ. tř. 65, IV. tř. 61, V. tř. 50, VL.
tř. 33, VIL. tř. 35, úhrnem 408 žáků. Ve tř. L—IV.
jsou pobočky. — Na c. k. učitelském ústavu do I. tř.
přihlásilo se 169 žáků, přijato však pouze 50, do II.

přijato 50, do III. 62, IV. 51, celkem 203 žáků. —a c. k. odborné škole pro umělecké zámečnictví jest
v L ročníku 21 žáků, v II. 16 (z nichž 3 hospitanti),
II. 19, celkem 56 žáků. — Naobchodní akademii
v I. ročníku jest 52 studujících, ve II. 46, III. 29
IV. 37, úhrnem 164. Dívčí kara obchodní navštěvuje
80 posluchaček. — Na obec. chlapecké škole zapsáno
448 žáků, na dívčí 307; na chlap. měšťanské 139, na
dívčí měšť. 260, celkem 954 dětí,

Zápis šáků do průmyslové školy
pokračovací v Hradel Králové budekonán
od 37. září do 1. října 1905 v přízemní třídě zdejších
škol reálných, a to v neděli a ve svátek od 10 do 12
hod. dopol. a všedního dne od 6 do 7 hod. večer.
Letos vejdou v užívání nové kontrolní knížky, kde
jest necháno na kašdé straně volné místo pro sdělení
pánů vynčajících; na pánech mistrech bude pak,aby

pokazdé po vyučování do knížek učňů nahlédli. Naonci knížek jeat připojen nový školní a disciplinární
tád. Vyučování počne dne 1. října 1906.

Městské průmysl. museum v Hradel
Králové vydalo výroční zpráva o savéčinnosti, po
mnohé stránce zajímavou. Zejména úvodní stať o akci
sa svolebením a podporováním lidového průmyslu
krajkářského na Žamberecku a Vamberecku svědčí o
opravdové a úspěchem korunované snaze kuratoria
muses, přispěti se všech sil k sachování tohoto sta
letého průmyslu. Pěkaou činnost vykasuje ústřední
tržnice krajek, řízená obětavě pí. M. Klumparovou.

Slušný obrat poněšní, sm necelý rok dosašený, dotvr
suje, še zájmy chudých našich krajkářek nemohly ma
lézti lepší zástapkyně, neš jakou jest právě pí. M.
Klamparová. Cinnost její doplňována jest vhodné čin
ností jejího chotě p. dr. k. Klumpara. Přejeme
museu, aby i příseň ostatních vlivných činitelů zůstala
museu nezkrácena, aby mohlo pokračovati dále na
dráze šťastně započaté. Neménězáslušnou byla Čionost
muses i v jiných směrech. Výstavní činnost byla
značná. Uspořádáno celkem v r. 1904 8 výstav na
větívených 10 419 osobami. Karsů uspořádáno 13, jež
vykazovaly 828 frekventantů. Největšímu zájmu těšily
se karey účetnické a odborné kursy krátkodobé. Ku
ratorium hodlá ve směru tomto i letos pracovati.
Upozorňujeme společenstva obvodu musejního, aby
svá přání neb návrhy v příčině pořádání karsů po
dala. Kuratoriom ráde výsloveným přáním vyhoví,
pokud to jen bude možno. — Upozorňujeme dále
ne sbírky mutejní, chovající mnohý skvost umělec
kého průmysla. Hromadné návštěvy společenstev a
učednických besídek, pěstované blavně od apole
Čenstev vzdálenějších, měly by se státi všeobecnými i
u společenstev blišších museu. —| Nejvíce užíva
nou jeví se ze zprávy knihovna a veřejná čítárna
průmyslového musea. Frekvence čtenářů a vypůjčo
vatelů roste, což ostatně jest zcela přirozeno, neboť
bobatý obsah knihovny, ješ obsahuje pouzedíla od
borná a vzácná díla umělecké a předlohová, vábí
znovu každého, kdo jedenkráte knihovnu navštívil.
Knihovna čítá 3876 svazků a 58.000 jednotlivých

ředloh a representuje slušnou cenu více než 44000
. Známost její šíří se poznenáhlu přes obvod masea,

žádosti o zápůjčky knih a předlohdocházejí z Mo
ravy a jiných míst. Čile vypůjčojesoi v místěsamém.
V roku 1904 zapůjčeno v místě samém 1678 osobám
domů 818 svazků odbor. knih a 8576 předloh. Do
okolí 64 ústavům neb školám 2796 předloh a 96 av.
odbor. knib. A přece mohlo by vypůjčováno býti ještě
více. Procento řemeslníků nestojí dosud v poměru,
jaký by si bylo přáti, činí jen 84 proc. všech návštěv
níků. Příčinou toho bude z valné části, že známost o
museu Ajeho zřízení doposud nevnikla všude do krahů
živnostenských v českých částech obvodu obchodní
komory liberecké aneb malicherné přezírání neb igno
rování mladé (museum bylo zřízeno v r. 1896) vzdě
lávací a podpůrné této instituce. Upc. rňajeme veškeré
živnostnictvo, sdružené ve společenstvech, i správy
škol odborných a pokračovacích na vydanou zprávu,
kterou správa musea ochotně na požádání zašle
každému společenstvu neb škole, pokud se jim jí ne
dostalo. — Aby se odpomohlovsmáhajícímu nedostatka
místa, hodlá koratorium očiniti knihovnu a čítárna
průmyslovou přístapoou vedle každého úterý a pátkn
večer i v neděli dopol. Jak uznávaná jest potřeba to
hoto zřízení, svědčí, že čítá museum té doby mezi
svými 170 přispívajícími členy s příspěvkem 2 K
ročně nejen řemeslníky a společenstva, ale i učitele,
úředníky a dámy. Jednají tudíž jen ve vlastním zájmu,
kdo veřejné práce této si všímají a stávajících zřízení
dovedou užiti ku zvelebení národo-hospodářské a tím
i politické moci své i celého národa.

Věmovánmí. C. k. dvorní fotograf p. J. F.
Langhans, jediný to pražský fotograf, který sobě
všímá a fotografickou cestou ve větším rozsahu ro
produkuje umělecko-průmyslové památky naše z dob
dřívějších, vydal poslední dobou opětně bohatou sbírku
kovaných prací pražského mřížovnictví, ješ i co do
jakosti i co do množství na jednom z nejprvnějších
stojí místě v celé střední Evropě. Práce tato zahr
nující v sobě neméně nežli čtyři silné svazky, úpravou
i skvostným technickým provedením vynikajících fo
tografií, nejen že může čeliti, ale ona daleko předati
huje všecky podobné práce fotografů vídeňských J.
Eineiedla a J. Wihy, kterýšto poslední přece v obora
tom -velicemnobo učinil. S díkem tuto zaznamenáváme,
že p. dvor. fotograf J. F. Langhans v uznání půso
bení městského prům. musea Královébradeckého v 0
bora kovů vůbec a šelezných prací zvláště celou
sbírku ta museu daroval.

Množství hub jevilo se v minulýchtýdnech
i v lesích královéhradeckých a lesy se dle toho také
hemžily sběrateli. Hradečané donášeli si domů plné
tašky bub, jenže si při sbírání i mnozí z inteligent
nějších počínali příliš nemilosrdně. Houby sbírány
beze všeho oříznutí a očištění. Mnohým sběratelům
ani nenapadne, že takovým počínáním ničí se mnodství
zárodků nových hub, které by se jinak oříznutím
zemních častí pro les zachovaly. Nedivno pak, de
jedlé houby na mnohých místech vyhynaly.

Úprava náměstí a alice + HradciKrál.
chýlí se již ku konci. Úpravou touto zfekalo ovšem
celé město. Snad se ale zapomnělo na srovnání chod
níku v Jiříkově třídě, kde rozšířením chodníku po
vstaly strže, které se mohou státi příčinou úrazu
dětem školním, jež právě tady velmi četně do školy
spěchávají. Trochu hlíny, o niž přece v Hradci není
zle, snad by dostačilo na odstranění této závady.

Studentská mociehárna v Hradei
Králové o letošních prázdninách navětívena byla
73 stadenty-toristy, z nich 81 užilo noclehů. Mezi
nimi bylo: Posluchačů praské university 3, z tech
niky 6, z pražských gymnasií 5; z venkovských gym
nasif: 3 z Ml, Boleslavě, 2 = Tábora, 6 s Králové
Dvora, 2 © Příbramě, 1 z Pelhřimova, 1 z Německého
Brodu, 1z Král. Hradce, 2 z Kolína, 1 s Litomyšle,
2 e Rychnova n. K., 2 s Mor. Ostravy, 1 z Českých
Budějovic, 1 s Vys. Mýta, 1 z Přerova, 1 s Král. Vi
nobradů; z reálek: z MI. Boleslavě 1, z Prahy I,
Tábora 2, Kladna 1, Pardabic 1, Karlína 4, Kutné
Hory 1, Jičína 1, Prahy 1, Král. Vinohradů 2, Žiš
kova 1; a čČeskoslovan.obchod. akademie v Praze 8;
s učitelských ústavů: s Poličky 1, Prahy 1, Pí
bramě 1; z prům. školy v Pardubicích 1; s měšťan.
škol: = Hor. Hamru 1, = Police n. M. 2. Učitelů 6.
— 6 roků již existuje zde noclehárna studentská a

doposnd nestalo se tu nic nejmenšího. Až letos přihodily se 3 pozoruhodné případy krádeže, kdy jeden
dareba, cestovav ns studentský průkaz, sniš by stu
dentem byl, dvakrát v noolebárně byl a pokašdé své
„kolegy“ obral. To provedl asi na více místech, aš

v Prase byl prý dopaden při činu. Byl-li zadržen,
neb paštěn, není snámo, ale po čase posly noviny,
še na telegrafickou žádost rodiny byl v blízkém
městě zadržen a domů poslán mladík, na kterého se

pis hodil, který asi v krádeších zdejších měl rako.
Nerozum jest také od studajících toristů bráti mezi

sebe na cesty. člověka pochybné pověsti a vydávati
bo sa svého kolega, když jím ani není. Proč se vy
dávejí tedy studentské průkasy. když se jich takto
s vědomím stadajících sneušívá ? Proto pro příště
všem stadentům připomínáme, aby se podobným iu
dividaím vyhýbali, by se snad néco podobného opět
neopakovalo.

Vyznamenání. V sobotu dne 23.sářío půl
11. bod. dopol. vyznamenán bade p. Josef Holes
mano, 0. k. četnický strášmistr na Novém Hradei
Král., stříbrným záslužným křížem J. Veličenstvem
jema uděleným.

Šikovnest — šádné čáry. Urodiloseto
letos bab! Ani na ně nůše nestačily. Jak pak teprve,
vzal-li si někdo do lesa jenom koš? Vědyťse o bříbky
přímo brkalo. — Jeden občan Norohradecký vyšel si
do lesa se skromnými pošadavky; vzal si jediný koš.
Ale když jej měl za chvíli plměčký, a bříbků ještě
nacházel dost, přece se trochu rozmýšlel, má-li tu
lesní úrodu ponechbati jiným — anebo dokonce me
ohati v pospas zobákům ptactva; a snad by ostatně
ty houby sbytečně shnily. Ale kam je jen dát? Pojal
tedy zvláštní nápad. Ztenčil uvoji télesnou toaletu 0
spodní kalhoty a sbíral tak dloubo, ažje nacpal boa
bami plné. Na — a drabý den si na bříbcích po
chatnávali žarmandské jazýčky občanstva Králové
bradeckého. — Historie uice velice veesthetická, ale
pravdivá. Rozhodně nám nebude míti nikdo za zlé,
uposorníme-li sběratele bab, aby toho příkladu nikdy
nenásledovali. Zbytečně by ai takovou „šikovností“
škodili. Vždyť to odensovali i jiní.

Konmeertve Smiřicích. Pěrecko-ochot
nické jednota „Hanka“ ve Smiřicích pořádá v sobotu
dne 23. září 1906 v sále hotela Andrejsek ve Smiři
cích velký koncert proslulého mistra Jana Buchtele
za spoluúčipkování virtaosa na klavír Karla Leitnera
z Prahy. Začátek v 8 hodin večer. Předprodej vetu
penek převzal p. Adolf Mahler, knihkupec.

Z Dobřemle. Slavenazde dne 17.září poutní
slavnost. Slavnou mši av. sloužil za aasistence dp.
faráře místního a dp. Krajíčka, faráře a Vosic, dp.
farář Nechanický Jos. Hlavsa. Dp. katecheta Karel
Aubert z Nur. Bydžova měl přede mší ev. velmi
krásné kázání, které působilo na velice četné poslu
chačatvo dojmem hlubokým. Na kůra přednoseny
mešní zpěvy za mistrného řízení místního pane řídí
cího se snamenitou precieností; jest opravdu na menlí
osadě vzácností slyšeti apěvy tak krásné a dojemné.
K výkonům takovým natno srdečně gratalovati;
spěvy ty snačně přispěly k povznešení zbožnosti.

Přednáška a zábava v Třebeche
vleleh. Katolická jednota v Třebechovicíchpořádá
na den av. Václava dne 28. září t. r. pro své pří
znivce, členy a jimi uvedené hosty přednášku „O ži
votě a učení Mistra Jana Husi“, kterou přednese
kons. rada a prof. vadp. dr. F. Šalc z Hradce Král.
Po přednášce bude následovati několik zábav. čísel.
Začátek nrčitě o 7. hod. Vstapné 20 b. Hudba Tře
bechovické.

Za + vldp. Váci. Kalašem. Dno5.září
zemřel v Hněvčevei po 23lotém působení vldp. Vácalav
Kalaš, bisk, vikář, děkan s farář. Příkladným a vzor
ným byl kočsem a neanavným a horlivým ve svém
povolání; neznal takřka oddechu, byl samá práce;
každý obdivoval se jeho otašilosti a sdánlivě pevnéma
zdraví. Při pokročilém svém věku všdy vzdoroval ne
pobodám povětrnosti, aš tu pojednou v ledna t. r.
sem a tam cítil se nevolným a v dubnu kloubový
rbenmatismus delší dobu připoutal jej na lůžko. Než
opětně se dosti zotavil, aš dne 18. srpna, kdy maje
vykonávati velké slašby Boží v kapli sv. Vavřince
v Cerekvici, upadl do mdlob, takže na rychlo se musil

nechati zastupovati. Z lůžka už nepovstal. Jak tichýa mírný byl ve svém životě, tak tiše, bez nářku zesnul,
zcela odevzdán do vůle Boží, zaopatřen av. svátostmi.
Pohřeb jeho ee konal dne 9. září 1905 na nový hřbitov
Hněvčevský. Pohřba jeho se účastnili: vedp. kanovník
a děkan královéhradecký Matěj Musil, jeně vedl kon
dokt a měi sv, sloužil za assistence vedp.kanovníka
Frant. Kernera a vldp. Jos. Procházky, bisk. vikari
atního sekretáře, vikáře bělobradekého vldp. Jana
Sehnala, vip. Aot. Kozáka, děkana holoblavského;
dále spolužáků v Pánu sesnulého: pp. děkana J. Kuhna
z Opatovic a J. Drořáka z Oapice; pp. farářů Al.
Soukupa z Lochenic, Rumla z Uhotěborek, J. Chej
novekého ze Sendrašic, L. Wichty ze Stěžer, J. Břes
ského s Probluze; pp. kaplanů J. Vojtěcha z Náchoda,
Vinc. Ra ueše zNově Paky, Aug. Kristiana ze Všestar,
Jana Brabce z Hradce Králové a všech kněží z vika
riátu Hořického. Za rakví kráčeli: vldp. Frt. Zajíček,
osobní farář z Cerekvice a dp. Vojtěch Lebduška,
kaplan v Hněvčevsí. Tklivou řeč pohřební promlavil
výmlavný kazatel vidp. Jan Vít, farář z Jeřio. Po
slední čest zesnulému dále prokázali: vlctp. Bohumil
Pecka, c. k. okresní hejtman s Nové Paky, p. Ant.
Strnad, c. k. okr. školní inspektor, zástupcové patro
náta pp. Antonín Karták, c a k. důchodní ze Smiřic,
Rudolf Obacker, lesmistr a Václav Loos, hospodářský
aprávce s Cerekvice, p. MUDr. Ant. Machek z Cerekvice,
přes 40 pp. učitelů z Hořic a okolí, všichni pánista
rostové přifařených obcí a přečetný sástup kollátur

níků. Odpošívej v pokoji, věrný, neunavný a horlivý
děloíku na vinici Páně! Každého jei hleděl získati a
uvésti na pravou cestu, Tvou vinou jistě nikdo neza
hynal, neboť viděli skatky Tvé jen dobré; Tvá závěť
ovědší o vzácné šlechetnosti, o pravém církevním »
kněžském smýšlení, o pravém milosrdenství k blišnímu;
za to doufáme došel jsi milosrdenství u Boha. Odpo
čívej v pokojipo namáhavé prácí a dejšTi Bůh dočkati
se jedenkráte slovnéhos mrtvých vatání| ,

. Z Chocně. V neděli dne 17. září odbývána
u nás krásná slavnost. Ráno v 9 hod. zavítal k nám

nejd. biskop, Dr. Josef Doubrava, aby posvětiloonsoší na náměstí našem. Banderiam, p. patronátní



pésů vyjelo Jebo Bisk.Milosti vatříc. U brány čekalo
doobovenstvo městské, sl. apolky a více než 160 dru
šiček. Drašička Olga Hrdá dojemnouřečíavítala Jeho
Bisk. Milost, pak pan patr. komisař K. Nechánský a
p. starosta Josef Lichtenberg; téš paní Černušáková
a Lichtenberková sa epolek Libuši.Za střelby z hmo
šdítů a sa hudby slavné naší kapely, řízené p.Al.
Kobíčkem, ubíral se spolek na náměstí ko vkusně
ozdobené soše Mariánské. Nejdp. biskup odebral se
s duchovenstrem do chrámu Páně, kde oděl ae cír
kevním rouchem; pak vrátil se zpět k soše, kterou
posvětil. Po vykonaném obřadě promluvil k velkému
zde shromášděnému zástupu přesvědčivě o úctě bl.
P. Marie; pak sloužena byla mše sv., při níž abor
dívek a pánů krásně tak jako u sochy zapěl. Odpo
ledne měl kárání miláček lidu dp. P. Al. Jemelka.Po
kázání udebral se nejdp. biskup z fary v průvodu
dochovenstva a as 50 pánů do chrámu Páně, kde
Jeho Bisk. Milost pronesl od oltáře tklivou řeč k lidu
všecky prostory chrámové neplnivšímn, její obsah byl:
„Vy jeste mne příjalí s upřímností a láskou aluvně,
e-češ i já chci se Vám odyděčiti a povyšuji Váš farní
obrám za děkanský a fara Vaší na děkanství“ Dojem
řečí Jeho Biek. Milosti byl úchvatný a nejednomu
slzu z oka vynutil. Pak byly litanie © požehnáním a
návrat do nového děkanství, kde pronášeny pozdravy
a přípitky; upřímnou radost zříti bylo na všech tvá
řích. Zvláště dojemné bylo loučení. U vchodu do farní
sabrady očekávala Jeho Bisk. Milost řada družiček a
veliký dav lidu Dvě drošičky, M. Archlebová a M.
Sachánková, měly krásné poděkování. Nejdp. biskap

promlaviv k dívkám laskavá slova a přijav od nichráené kytice, žebnal všem a ubíral ae k povozu.
Byla to však cesta obtíšná. Ač povoz sotva 30 kroků
opodál stál, nemohl se k němu dostati; malí i velcí
tlačili se k Jeho Bisk. Milosti. Bylo nutno apozorniti,
aby menší dítky nepřišly k úrazu. Za provolávání
slávy, střelby, zvonění a hudby, v průvodu banderia
a více pánů v porozech opustil nejdp. biskup Choceň,
ve které si postavil trvalý pomník úcty a lásky, takže
směle říci může: „Přišel jsom, viděl jsem a srdce
všech dobrých lidí zlskal jeem aobě.“ Vroucí a vše
obecné přání jest, aby dobrotivý Bůh Jeho B. Milost
k radosti všem diecesánům dloubá a dloubá leta za
chovati a pracím Jebo apoštolským hojně žehnati ráčil,

Z Velkých Potrovie u Nechanie.
Doe 8. září t. r. odbývána byla v hostinci p. Frant,
Šedivého, sterosty obce zdejší, veřejná voličská schůze,
kterou svolala Česká strana agrární, a přiníž pro
oluvil zemský poslanec p. Hynek Srdfako, okresní
starosta ze Svobodaých Dvorů, „O zasedání sněmu
království Českého a o politické situaci.“ Řečník vy
líčil postavení českého národa i útrapy vládou mu

působené, rosebral podrobně otázky zemědělské,vylíčil činnost poslanců agrárních na sněmu králov
ství Českého, dotkl ae otázky nouzové a podal jasný
obraz o nynějším postavení národa Českého oproti
straně vladní.

Z Pardable. | výkas příspěvků na
rozšíření děkanakého cbréma Páně sv, Bar
toloměje. Darovali po 20 K: p. Václav Lavička, c.
k. professor v. v. v Pardabicích a vášená rodina Kai
slerova tamtéž; 10 K: p. Fr. Novotný, kupec v Hen
neradorfa u Vídně a pí. F. Žofkově, choť c. k. hlav
níko berního v Chradimi; 6 K: vdp. P, Pabláeko, farář
na odpoč. v Chocni; po 6 K: pí. Salavcová, soukro
mnice a Nejmenovaný, oba z Pardubic; po 4 K: pí.
A. Jeníková vo Fischau n. St. v Dol. Rakousích, p.
Jan Roth, c. k. cejchovní a chotí Marií a Nejmeno
vaná; po 2 K: p. Br. Miekota, asistent dráhy v Par
dabicích, sl. Vinařová, učitelka v Pardubicích, pí. F.
Krausová v Kntné Hoře a Nejmenovaný z Brna. Ve
škeré tyto dary a příspěvky odvedl děkanský úřed,
jemuž byly zaslány neb odevzdány, Jednotě pro roz
šíření děkanského chrámu Páně v Pardnbicích. O další
dary a příspěvky uctivě prosí výbor zmíněné Jednoty.

Komcert mistra Lva Zelenky-Le
rande v Pardnubicich. Koncertproslaléhoto
hoto virtaosa na harfa koná se již ve středu dne 27.
září v Měšťanské besedě o 8. bod. večer ve prospěch
Jednoty pro rozšíření děkanského chrámu Páně v Par
dabicích. Pořadateletvo se kojí nadějí, že zmíněný
večer bude dostaveníčkem všech, kdož ae chtí poko
chati uměním na nástroji ovládaném rukou mistrnou
a kdož chtí poslechnouti českého slavíka slečnu Cecilii
Šmídovou, a i těch, kdož jsou příznivci nahoře jme
novaného účelu koncertu. Po lístcích jest čilá poptávka
a.P. T. obecenstvo se upuzorňuje, že dosud Ize obdr
šeti lístky v předprodeji u pp.d. Liebicha, knihkupce,
Jos. Poláka, knihkapce a Jos. Štěpána, obchodníka
uměleckými předměty v Pardubicích. Lístek na ae
dadlo 1'00 K, k stání 1 K,

Z Humpolce. Reskriptová schůze,
kterou svolal zdejší svobodomyslný klub, konala se
v sobotu dne 168. t. m. v hotelu Bečvářově. „O re
skripta a jeho významu pro budoacnost českého ná
roda“ promlavil člen mladé generace mladočeské dr.
Goller £ Prahy. Musíme apřímně přisnati, že naskrze
věcná -a objektivní přednáška p. doktorova přijata
byla s všeobecným uspokojením. Byla to přednáška,
jaké nebývalo slyšeti ve schůzích mladočeských. Místo
plsného radikalismu atřízlivé pojímání věci a věcné
líčení fakt, které má větší účinek a skytá větší
prospěch posluchačům nežli několik nabubřelých frasí
a tlustých alov, jimiš zakrývá se nedostatek jádra.
Sohůzi vřelým, vpravdě vlasteneckým doslovem sa
končil starosta a poslanec zdejšího okresu p. Filip
Bečvář.Návštěva byla četná. — Nedostatež po
štovních schránek jeví se čímdále tím citelněji,
Tak na Horním a Dolním náměstí, v ulici Hradské a
oslém okolí jsou toliko dvě poštovní schránky, ač je
ta celá řada úřadů. Ba ani na domě, kde prodává p.
Hůla tovní známky, není připevněna poštovní
schránka. Nepochybujeme, še toto upozornění postačí.
aby poštovní úřad zjednal nápravu. — Pei od tě

doby, co srušena byla městskou radou daň, rozhodně
veseleji pobíhají ulicemi. Ale počet jich světšil netou
měroú, že věru sačíná být jiš obtížným. Není žádnou
vsácností, uvidíš-li někde v klubko rvoucích sd.desat

jedenáct psů a kdo má okna na ulici, ten v noci koikrát jíš zašehnával milosrdenství městské rady ka

psí havěti. Kdo má takový blahobyt, že si může vy
držovat psa pro zábava a pro lov, zajisté rád zaplatí
uložený poplatek, čímě se zamezí zbytečné maožatví
psů, nešvár a pranice, které psi mnohdy na ulicích
stropí. — Zimní sezonu zahájí tato neděli zdejší
ochotnický spolek dramatem „Hodiny“ od Červinky.
Přáli bychom onašivému ochotnickému spolku, aby
produkce jeho těšily se četné návštěvě obecenstva.

Vyznamenání. Vdp. Frt. Pecka,děkanná.
chodský a biskop. vikář, dostal dovolení, še smí při
jati a nositi čestný kříš III. tř kníš. Schaumburg
Lippského domácího řádu.

Pomoc nešťastnýme. Doe 28. srpna 1905
o půl 4. bodině odpolední vznikl obeň v č 43 vTisu
neznámým způsobem, jenž podporován silným větrem
a snadno vznětlivými krytinami doškovými v krátkém
Čase zničil 24 příbytků. Ačkoliv 23 basičských sborů
účastnilo se akce gachraňovací, přecenebylo možno
ničícíma živlu odolati, neboť budovy obce zdejší stojí
těsně vedle sebe. Tak 36 rodin, většinou domkářů a
chalupníků, nalózá se bez přístřeší. Těmto ubožákům
zoičeno věs: příbytky (pa mnoze do základů), peřiny,
oděv, obuv, potraviny, zásoby obilí a píce, botové
peníze, dobytek, drůbež, nářadí, nábytek a náčiní,
stroje hospodářské, takže nemají v nynější studené
jiš době kam hlavu skrýti, čím se odívati a co jísti.
Děti plačíce žádají chléb, ženy zimou se chvějí a muži
zoufale kolem spáleniště ee potácejí. Všude alyšeti
nářek a bědování. Plody klopotné práce, mozolného
nemábání za chvíli zničeny. A nouze z černého apá
leniště šklebí ae po loňském suchu při nynější dra
hotě potravin a píce tím více, ješto pohořelí měli vše
jiš eklizeno, obilí i píci, a na svá hospodářstvíčka
buď vůbec nebyli pojištění neb nepatrným obnosem.
V této tak zoufanlivé situaci obrací se komitét výpo
mocný v Tien u Haber ke všem, kdož mají srdce
soucitná: k jednotlivcům, obcím, velkostatkům, okre
sům, zemi a říši; ke spolkům, peněžním ústavům,
průmyslovým závodům, obchodním domům, k poslan
cům, šefům úřadu, aby dobrotivě raky pomocné při
činili ko zmírnění bídy ubožáků a jakýmikoliv dary:
penězi, potravinami, šatatvem, obuví, materiálem sta
vebním — hladovící rodiny podarovali. Ochotným
dárcům voláme předem: „zaplať milostivě Bůh I“

Zpráva časopisecké. Vydavatelstvoča
sopisu „Čáslavský Kraj“ oznamuje, že 3. číslo „Čá
slavského Kraje“ expedováno bude 265.září 1906. —
Vydavateletvo „Českoslovanských Letopisů Mueejních“,
věstníku musei a městských archivů, vydá 6. číslo
v říjnu 1905, Redakce i administrace obou těchto ča
sopisů jsou v Čáslavi.

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupeciví p. Františka ©Hovorky
vŽitnéulicia vprodejinovinp. M.Vlčkana

Příkopech.

Katechetický kurs v Mnichově.
Otázka katechetická, totiž způsob, jak nejlépe by bylo
lze vyplniti přání svatého Otcea mládež přivésti ke
Kristu Pánu, dala podnět k několika korsům: v Sol
nohradě, ve Vídní a nyní v Mnichově. Jest to ovšem
kars německý, ale i pro nás má velikou důlešitost
tím, že poměry naše jsou mnohem atísněnější než
v Německu a tudíž tím více jeví se a nás toho po
třeba užití všech nových prostředků, ješ se nám na
skytují. Vždyť řádné vyučování katechetické, kde
dítky se naučí skutečně P. Ježíše milovati i jeho sv.
církev, jest nejlepším prostředkem a obranou proti
t. zv. hnutí Pryč od Říma. Že kurs tento poslední
v Mnichově se pořádal, má svou příčinu v tom, že
Mnichov jest střediskem Katechetského spolku a zá
roveň střediskem t. zv. Maichovské či psychologické
methody. Bude zajisté tedy alespoň dpp. katechetům
zajímavo něco málo zvěděti o ujezdu tom, prve než
jednání jeho vydáno bade tiskem. Shromáždilo se přes
300 kněží ze všech dioecósí německých, z Rakouska,
Francie i z Čech (z dioecóse královéhradecké dp. Em.
Balcar z Přelouče a dp. L. Novotný z V. Mýta). V ne
děli 10. září o 8. hodině bylo uvítání a schůze účast

níků, kde předsedapřípravného výbora vdp. kapitulníkanovník Hartl vítal přítomné a vyslovuje přání, by
tento kara byl východiskem pro zvýšenou působivou
činnost v úřadě, jená musí býti považován za nejdů
ležitější ve aprávě duchovní (souhlas). Přeje, by tento
kurs přinesl dítkám i celé nábožensko-mravní výchově
lida trvalé požehnání. Univeraitní prof.Dr. Svoboda
z Vídně připomíná, že my v ousku těšíme se
ze všeho, co v Bavořích se děje dobrého a výbor
ného. Hranice zemské nejsou zde k tomu, aby
národy dělily, nýbrž aby je spojovaly. Panovnické
domy Rakouska a Bavor jsou velmi úzce spojeny.
Z plna srdce přeje kursu štěstí a požehnání. — Ře
ditel p. Pave) Bergmann z Drážďan (laik) připomíná,
že přibyl s vědomím biskupovým na sjezd, by ee zde
poučil a poučení tobo pro učitelstvo užil. — Nato
ujal se za velikého potlesku slova prelát Dr. Schůdler,
poslanec, s mluvil humorem provanutoa řečí. Připo
míná, že se katechetům vyčítá inferiorita, ale že právě
tento kurs o tom vydává svědectví, že nelze o infe
mioritě mluviti a že se má ukázati, že chceme vzíti
to nejlepší, ať to je kdekoliv, majíce při tom za cíl
dobro
řada pánů professorů i ostatních prakticky před
nášejících. Za Čechypromluvil katecheta dp.L. Novotný

posdravuje kurs s vyslovuje naději, že mnoho nového
s mnohé povzbuzení pro náboženskou výchovu mlá
deže přineše, což zejména pro nás v Rakousku, kde
jen 2 hodiny týdně (v Bavořích 4—5) náboženství
sou věnovány, bade k ašitka. Megi jednotlivými

pozdravy panoval sivý rozhovor, oživený ještě více
přednosem učkolika sborů a jedné ballady. Ťm skon

nyní zmiňovati, neboť obšírně budou vydány tiskem;
nle jiš nyní na ně upozorňují nejen dp. katechety,
ale i ostatní, kteří mají zájem na věcí; k velíkému

prospěchu mohou sí je zaopatříti. Pak poznají i ti
páni, kteří nejeou „výlučné“ katechety, jak obtížné
ale zároveň zásluhy a požehnání plné jest a může
býtí působení katechotovo. Tím zajisté učinf se ne
možným vyslovení domněnky, jak zhusta se stává,
jakoby katecheta byl tím nejposlednějším činitelem
v náboženské výchově lidu, a věnuje-l' svou veškero
péči škole, jako by tím vůbac nepůsobil pro dachovní
blaho nejen dítek ale i dospělých. Kdo má v rukou
mládež, má v rakou badoucnost a to jeat katecheta;
jest tedy potřebí, aby v tomto svém působení co nej
více byl podporován.

Znamenítý národní dar osvíceného
kněze. Farát vinobradský a člen tamního obecního
zastupitelstva megr. Ferd. Lehner daroval pro zalo
žení českého historického uměleckého ústava v klá
čteře blah. Anežky české v Praze svou drahocennou
kaihovna, důležitá reprodakční díla k studiu dějin a
malíř-kého umění, několik děl české plastiky, dvě
vzácné sochy s XV. a KVIL. století, 11 odlitků soch
Českých mistrů století XIX a j. Taktéž daroval řadu
předmětů z oboru aměleckého průmyslu, architektnry
a j. Dar evůj, presidin městeké rady pražské nabíd
natý, doprovází vdp. farář m. j. následovně: „Aby
tedy má knihovna a započaté sbírky za účelem stadia
architektury, plastiky, malby a oměleckého průmyslu
bylo lze neustále a soustavně doplňovati a rozmno
žovati, uskrovňoval jsem se po celý věk v životních
potřebách a upořívostí nahospodařil jsem fond, z jehož
úroků bude možno každoročně rozmnožovati jak kni
hovnu, tak i započaté sbírky. Za tím účelem odevzdá
vám tomuto fondu bezodkladně jedn; sto tisíc koran
v kommunálních úpisech Zemské banky král. českého
a akcie akciové epolečnosti „Unie“ v Praze a Měšťan
ského pivovara na Král. Vinohradech. Každoročními
úroky rozmnočovati se bude kaihovna a umělecké
sbírky tím způsobem, že na zakoapení knih bude
věnována čtvrtina a na rozmnožování abírek tři čtvr
tiny ročních úroků, kterých k jiným účelům aneb
platům nesmí býti používáno, Řečený fond zůstane
nedotknutelným a nesmí se nikdy zmenšiti. 2. 677
výtisků mé publikace „Česká škola malířská XI věku,
I. koraaovační evangelistář Vratislava krále, řečený
kodex vyšehradský“ Nejnižší cena výtisku je 50 K,
celková cena 33850 K. 3. 20 ročníků mého časopisu
„Methoda“, věuu+usho výtvarnému umění církevnímu,
úbrnem 7106 výtisků a 32 ročníků mébo časopisu
„Cyrilla“, věnovaného posvátné hodbě, úirnem 5875
výtisků. 4. 34 mešních skladeb, partitnry a tištěné
hlasy od předních českých skladatelů v ceně nejméně
20.000 K. Výtěžek z prodeje tiskopisů pod č. 2., 3.
a 4. bude tvořiti zvláštní fond, a úroky budou se
přirážeti k fondu tak dloubo, až dovábne výše 100.000
K. Vynasnažím se, bych fond tento každoročně svými
příspěvky rozmnožoval. Jakmile tento drubý fond do
stonpí výše 100.000 K, bude úroků každoročně pvu
šito podobným způsobem, jako prvního fondu na roz
množování knihovny a ebírek. Svou knihovnou, sbír
kami a dvojím fondem zakládám „Český historicko
umělecký ústav“, který bude poskytovati poučení a
potřebných pomůcek všem, kdož ae obírají dějinami
českého umění.“ Ústav tento umístěn bude ve svatyni
národa českého ze XIII. st., v klášteře bl, Anežky
Přemyslovny“

Kdobohatnezo jemněulenpem francouzským katolíkům? Sikovně
to židoveko-zednářská vláda ve Francii zařídila. Ži
dovským millionářům, jimž musí národ francouzský
platiti nekřesťanské úroky z peněz státu zapůjčených,
nevzala vláda ani vindry; ani Rotechilda nepožádala,
aby s těch úroků něco slevil, jakkoli by mu rozhodně
do raky plynulo každoročně nových millionů dost.
Zato však vládu proti katolíkůch ukázala jinší karáž.
Jednoduše zabrala pro aebe klášterní budovy, ktera
jsou zřízeny staletými sbírkami, velikou obětavostí
francouzských katolíků. A kdo z toho zabrání bude
míti největší zisk? Snad ae přilepší za peníze prode
jem těch klášterů získané proletářům? I kde pak! To
konfiskací zbohatnou ještě více židé, ti ai s vládou
dobře rozumějí. Klášterní budovy, ktoré dříve většinou
zdarma sloužily státu a veřejnosti vůbec, prodávají
se židům za ceny směšně nízké. Na př. kartnsiánský
klášter v Nancy, který má cenu při nejmenším půl
millionu franků, prodán židovské společnosti za
166.000. franků. Klášter sester Narození Kristova
v St. Germain-en-Laye prodán za 82.000 franků; ná
ležejí k němu mimo rozsáhlou klášterní budovu ve
liké budovy školní a zdí obražený pozemek ve výměře
13.400 čtvereč. metrů! ! V obci Pont a Mousson prodán
klášter židovi za 82.000 franků, což není ani třetina
skutečné ceny bndov. A tak to jde dále. Pak neměli
„lidumilní“ židé míti radost ze zabrání klášterů zed
nářekou vládou! V místech, kde zněly zbožné zpěvy,
kde mládež franconzská nabývala vzdělání a kde
tisíce nemocných bylo ošetřováno, rozloží žid svůj
krám, aby bohatl ještě víc.

Manifestační schůze českýchrolníků
konala se dne 17. t. m. v Praze za přítomnosti 5£
zástupců okresních výborů, 131 zástapců bospodář.
spolků. Poslanců přítomno bylo 16. Schůze ao konala
hlavně za účelem zřízení zemské pojišťovny, o níž
pojednal poslanec K. Prášek. Rok od roku opskající
se živelní pohromy volají na vlivné kraby, by se při
činily o zřízení zemské pojišťovny. Ale marně. Rolníci
pak nepřestávají připomínati tento svůj oprávněný
požadavek. V přijaté resoluci vyzývá se zemský výbor,
aby přikročil ihned k řešení této pro rolnictvo důle
šité otázky, aby i atát pomocí avon tu přispěl,

Pozoruhodný a zcela pravdivý ú
sudek o sociální demokracii proneslnáš
proslulý pracovník v otázce národohospodářské, dr.
AI. Bráf. Na valné hromadě Zemské Jednoty řemesl
nických živnost. společenstev pravil: „Jednou z hlav
ních příčin hospodářského pessímismu jest převrat,
který nastal v technice výrobmí na konci století KVIIT:
a na začátku XIX. Vlivem tohoto převratu, této re
voluce technické, ješ nemá sobě rovné, nastala bez
nadějnost, dostavil ae pessimistický násor, že není
femesln pomoci, še zánik jeho jest neodvratný. Kto
muto názoru přispěla sejména nauka Marxzova, ješ
svou promyšleností imponovals nejen jeho ortodoxním



stoupencům, ale i těm, kdoš se sájmem sledovali stav
řemeslnicko-šivnostenský. Ješto tou dobou také ně
které fivnosti sanikaly, jest na snadě, še s předpo
kladů Marrových vyvozované záhuba šivností poklá
dána byla sa neodvratnou. Čas otřásl i zdánlivě
pevným učením Marxovým. Marxovy předpovědi se
pesplnily v mnohých směrech a konec konců panoji
dnes názory mnohem stříslivější“. K tomu dodáváme,
že do nedávna platil a socialistů za pošetilce a spá
tečníka každý, kdo se odvášil tvrditi, še vývody
Marxovy jsou zcela nesprávoy. Nyní i semi střízli
vější socialisté opravují ta nauku, která byla poklá
dána dříve sociální demokracií za největší triamf 00
ciální vědy.

Američtí Čechové. Jan Habenichtpíše o
St. Loaisu: Již dnes český společenský divot v St.
Louisu ocbabuje, zvláště pokud se týče strany svobo
domyslné, která se starala výhradně o spolkaření,
byla a jest nosvorna a rozdvojena, a o školství a
čistě národní ideály se méně starala a stará. — Ka
toličtí Čechové jsou tam dosud čilejšími. Ale i přes
upřímné ensby megr. Josefa Hesonna, nesoucí 80
k udržení českého jazyka v Americe, přece v st.
louiských katolických kruzích česká řeč na dlouho se
neadrží. Již dnes česká katolická mládež počíná se
v St. Louisa amerikanisovat, ač ne tak sjevně jako
mládožš svobodomyslná.

Ze udravetmietví. Polknatí předmětů.
Nejen dětem sle i dospělým přihází se, že jím kousky
jídla, hrách, peníze,knoflíky, pecky atd. uváznou
v brtana a průdašnici. Nejlépe pomůže lékař; sami
však také pomáhejme. Lehtáním měkkého patra hleď
vyvolati vrbnutí, po němž dostavuje se kašel, a u
vázlý předmět bývá někdy vykašlán. — Uvázl-li dítěti
při bře hrách nebo podobné v nose nebo uchu, nevrtej
v nich, ježto bys vše jen zhoršil; posečkej, až přijde
lékař. — Spolknatá cizí tělena, jež se dostala až do
žaladku, stávají se často neškodnými. Tu třeba na
odetranění ztěla jísti brambory neb knedlíky se zelím.
=- Zůstane-li sonsto nebo jiné cizí těleso vězeti v hr
tana, strč za ním prst pokud možno bluboko a hleď,
abys je vylovil nebo hlouběji strčil. Nepomůže-li to,
udeř několikráte dlaní vydatně do zad, jinak třeba
poslati pro lékaře.

Žádost upomínací a žaloba roz
kauní. Žádost upomínací jest žádostí, aby soud na
řídil dlužníkovi placení neb dostání povinnosti. Pakliže
dlužník neodporaje, mobu po 14 dnech od doručení
platebního rozkazu vósti na dlužníka exekuci, avšak
jen do 6 měsíců od doračení, jinak platební rozkaz
ztrácí svou moc. Pakliže dlažník podá odpor, tu po
zbývá platební rozkaz moci práva a nemám nároku
na exekuci, ano musím i žalovanému hraditi útraty
odporu, kdyč to požaduje. Z té příčiny jest raino vo
Jiti raději upomínací žaloba, která máten účel,
že není zbytečnou ani tehdy, když dlužník podá od
por proti rozkazu platebnímu. Ovšem i tu posbude
rozkaz platební prozatím moci práva, když dlužník
podá proti něma odpor, avšak soud, aniž by masila
býti podána nová žaloba, nařídí stání k projednání
sporného děje, tak jakoby se původně byla podala oby
čejnážaloba. — Žaloba rozkazní jest tehdy,
pakli mám k odůvodnění svého nároku po race věro
bodné listiny a sice baď platnou listina veřejnou, neb
legalisovanou listina soakromou, neb konečně listina,
dle které pro pohledávka zažaloranou bylo do po
zemkových knib vloženo právo zástavní. Listiny musí
býti úřady vydány nebo ověřeny. Žalobu rozkazní
mohu podati pro pobledávky na kapitále až do 1000 K
neb pro věci do této ceny a okresního soudu. Pakli
se jedná o suma větší neb předmět vyšší ceny než
1000 K, můše býti použito také rozkazní žaloby, avšak
musí ji sopsati a podepsati advokát, poněvadě o ní
rozhodoje soad sborový.

Mravemei. Mnozípovažujímravencesa škůdce
stromů a hubí je, kde se jenom ukáší. Mravenci věsk
měli by ae spíše nazvati „policajty ve štěpnici“, neboť
dle zkušeností ukazují se pouze na tom stromě, na
němě jest nico nezdravého. Oni nedělají vlastně žádné
škody na stromech, nýbrž svým jednáním štěpaře na
škoda upozorňojí. Strom takový bývá často obsypán
mšicemi, trpí přesyceností šťáv, nebo také rakovinou.
Proto, uvidíte-li ma stromě mravence, hledejte, proč
tam lezou a nemoc odetraňte.

——Tabnlové hrozny s květináče. I kdo
ani zabrádky nemá, může si přece pochutnati ne vin
ných broznech vlastního pěstění z květináčů na okně.
Tomato pěstění vína věnoje se u nás dosud pramalá
péče. Ktoma třeba vybratí si především takový drab,
který nejen svým zevnějškem, ale také velikostí a
chotí plodů nejlépe se zamlouvá, Z bílých drubůjsou
to: Golden Champion, hrozoy Napoleonovy, Cala
brijské, maškátové Alexandrijské — z modrých: Tol
liogerské, Kolmarské a Mělnické — s červených:
Maškatelské a Gatedelské. Množení révy pro pěsto
vání v pokoji jsou dva způsoby. V prvém případě

aaa 3e róva tak, aby oblouk, na němžse prot šikmopařízne, mohl s pobřížiti do malého koše naplněného
dobroa blínou kompostovou, Koš má býti zabrabán
v půdě, aby okraj jebo byl pod povrchem. Réva brzy
postí kořínky, a když so koš na podzim vyndá a bří
fenec od matky oddělí, máme samostatný peň, jenž
jit příštím rokem bude míti plody. — Jinak koncem
dubna nebo v května protábceme dnem květníku,

jehož otvor za tím účelem rozšíříme, plodonosný prut
revový tak, aby jebo dvě očka přišlu do půdy. Na
dno nádoby dává se na 4—Ó cm vysoko bařinatébo

tma a pak se květylk vyplní písčitoudobrou blinou.ačnou-li pokati kořínky, vařisnemo frat pod ná
doboo, později fez zvětšíme, načež se na podzim réva
úplné od mateřského kmene oddělí. Když má ráva
roditi, natno ji přesaditi do větší nádoby. Také ze
zelených pratů mofno v polovici května hříšenci vy
plstovati révo ve kvétináčlch. | Nezapomínejme proto
takto na vzácnoa pochootku a ozdobu světnic.

Carova kuchymě. Pánem v kuchyni ca
rově jest bývalý kochař v hodnosti plukovníka, jemůž
jest podřízeno 11 sekretářů, 4 místosokretáři, 24 nad

lokajů, 34 lokajů, 18 podlokejů a 64 lokajských po
mocníků, V kuchyni vaří 2 ředitelé, oba Franoousi,
jimě jeou podřízení 4 podfeditelé, 36 kuchařů, 20 u
čeníkův a 32 učenických pomocnízů. Pro cukrovinky
je zvláštní oddělení pozůstávající « 2 nadpekařů, 2
nadoukrářů a 20 pomocníků. Věru „jednoduchá“ to

kachyně, A psk prý car miluje co nejjednodušší kuchyni.
Osvětový svau. PřiNárodní radě českésři

saje se právě nová instituce „Svaz osvětový“, jehož
místní působnost vztehuje se na královetví České,
markrabství Moravské, vévodství Slezské a město Vídeň,
účelem pak jeho jest šířiti « povznéšeti lidové vadě
lání v národě českoslovanském, stránka politickou vy
jímaje. Účelutoho se byde„Osvětový svaz“ domá
hati: a) zábladaje a zrelebaje lidové kaihovny a čí
tárny; b) rozšiřaje a vydávaje dobré koiby a časo
pisy; c) pořádaje přednášky a rozhovory; d) udržuje
v patrnosti veškerou činnost na poli lidové osvěty,
podávaje výroční správy, pořizuje soupisy, vydávaje

tiskopisy a pod; e) sařisuje olKT pro výchovamládeše obecné škole odrostlé; f) pořádaje ušlechtilé zá
bavy, představení divadelní, hudební prodakce, vědecké
i umělecké výstavy a jinak podporuje uměleckou vý
chovu lida; g) podněcaje a podporaje zakládání a
organisování vzdělavacích spolků místních i krajových
a sdražuje tyto k společné práci vzdělavací; h) pořá
daje občasné sjezdy vzdělavacích spolků a jich členů.
Členové „Svazu osvětového“ jsou zakládající, skutečně
činní a čestní. Zakládajícími členy stanou se osoby,
které zaplatily jednou pro vždy k účelu spolkovéma
nejméně 1000 korun anebo se zaváží k ročníma pří
spěvka 100 koran; skutečnými členy jsou korporace
jako okresy, obce, města a spolky nepolitické, jež so
zaváží k ročuímu příspěvku 10 koran; činnými členy
stanou se osoby fysické, které se zaváží k ročnímu
příspěvku, jejž valná hromada ustenoví, a které vý
borem za členy byly přijaty. Přihlášky i peněžité ob
nosy zasílány baďtež Národní radě české v Praze II,
Jaogmanova tř. 28. se adělením účelu.

Omezování občanských 1 osobních
svobod je stálým údělem českýchmenšin na severa
království. I letos zakusily menšiny neše účinky tobo
v hojné míře. Kdyby platil xákon, pomohly by si české
menšiny ve většině případů samy. Protože však no
platí, nuceny jsou dovolávati se národa av jeho za
stoupení obranných jednot, z nichž jednou jest Národ.
Jednota Severočeská. V této své práci vždy těžké a
nikdy zcela hotové dočkala se Národní Jednota Sove
ročeská svého dvacítiletí. V době té věnovala na kni
hovny K 49.284-24, na přednášky K 28.173'47, na ča
sopisy K 50.091:05, na vánoční nadílka K 69.478"74,
na podpory K 66.190-37, na půjčky K 124.426:47. Mimo
to vydala na školství K 6509202, přispěchavší vědy
ne pomoc Ústřední Matici Školské, když její síly byly

vyčerpány. — Přízeň veřejnosti k veoně bude nejkrásněji prokázána, kdyš bude jí příspěňona jabilejní

dar, jejš skládají přátelé Jednoty k oslavějajího dvacetiletí. Příspěvky zaslati možno Národní i notě Se
veročeské v Praze II, Spálená 26. Výtěžek jabilejního
dara věnován bade na zakoupení spolkových domů
pro nejohroženější české menšiny čekající dosud na
své organisování.

Kurs pro výchovu pomocných sil
tetimiekých pří stavbě -podsiků de
pravních, zřízený při státní průmyslové škole
v Praze, skytá absolventům vyšších a mistrovských
škol průmyslových příležitost, aby rozšířili své od
borné vzdělání i v oboru stavebního inženýrství, a to
jak re vyměřování půdy, staveb silničních, tak i ve
staviteletví vodním a mostním. Návětěvou jmenova
ného kursu nabudou absolventi průmyslových škol
širšího rozhledu při stevbě a udržování všech pro
etředků dopravních. Důlešitost kursu uznána byla
četnými kancelářemi technickými a úřady samospráv
nými, jež při jmenováví svých technických úředníků
dávají přednost frekventantům zmíněného kaorsu před
absolventy atavitelského oddělení vyšších a mistrov
ských škol průmyslových. V poslední době stalo se
tak na př. při vypsaném místě okresního cestmistra
v Rokycanech. Program pro tento kure, jenž trvá od
8. listopadu do 16. dubna, sasílá zdarma ředitelství
státní průmyslové školy v Prase a přihlášky do něho
přijímají se do konce t. m.

Přihlášky k všeebocmému hudob
méma hostinských mohouse činiti a takébýti
přijaty po 165.listopadu každého roku, když dotčený
hostinský dokáže předlošením dekretu živnostenského
úřadu, žo dosáhl koncese k šivnosti hostinské a vý
čepnické, pokud se týče schválení jako nástupce nebo
nájemce teprve po 16. listopadu. Hostinští ti nepo
třebají dle toho k zamýšlené přiblášcok všeobecnému
hadebnéma po uplynutí lbůty k blášení žádného
svláštního povolení se strany zemekého výbora krá
lovatví Českého, nýbrš atačí, když předložíce listinu
koncesení nebo schvalovací živnostenského úřuda u
úřadu obecního se přihlásí, kterýž tuto dodatečnou
přihlášku do rejstříku A zapíše a pak tento rejstřík
u úplným, dotčené třídě odpovídajícím ročním obno
sem zvláštním přípisom, ve kterómě na dodatečné
udělené koncesse nebo schválení za pachtýře nebo
náměstka poukázati a údaje dekrota živnostenského
úřada do něbo pojati sluší, ©. k. úřadu berníma za
příčinou předlošení král. české zemské pokladně zušle.

Ke shodě česko-bnlharské razname
náváme dnes nový příspěvek: poučnou a pro každého

řítele vzájemnosti slovanské vysoce zajímavou sbírku
ní Vlad. Šaka, nazvanou „pod Vitoší“, vydsnou

právě v Táboře a P. Franka. V poatavrém úvoda po
dán stračný přehled osvobození balbarského, vylíčeny
atyky Čechů s nejmladší větví slovanskon a četoé,

otlkážné jognámky k jednotlivým báshím připojené
tvoří bakřka slovníček pro vrájemné poznání se Čechů
i Balbarů. V stikiají totiž poznámky nejen mnoho

novějších déjinách balh. důležitých osob, ale i věcí.
berní tyto české bštné o Bulharsku tlumočí v bos
vadné forině sodětů věrhě a nestránně poměry ta
mější a jeou čéhhou, répostráďatělnou pomůckon ku

záání horké půdy jihoslovkneké. Pěkné kniha Ša
kva jest slo i o to i Uokladem, de ačitelé naši
přese věechna vzdáláňost a'draidy tětké poměry se

nám neodcizili, naopak že s prací nemalou a sebe
zepřením dovedli proti německé rozpínavosti abájiti
v Sofiičest jména Českého, které v kulšectví zachovalo
si svak nejlepší. Proto zajisté dojde zajímavá kniha
tato hojného rozšíření a připraví půda „Bulharské
knihovně“ námi jiš dříve oblášené Cena kniby K 1-20

sa | hl A bepři nensné úpravě nepatrná. Na skladěve v nibkupectvrích,předevšímu vydav .
A. Badolfa vHradci Králové. devatele Dr

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 16. září 1905. 1

hl pěenice K 13-60—18-20,sta K 10'00—10'80, jedme
ne K 920—10'20, prosa K 10 60—00'00, vikve K 9-00
—11*00, brachu K 19-00—20'00, ovsa. K 600—6'00,
dočky K 84-00—34:00, jaho) K 20:00—00:00, krap K
20:00—24:00, bramborů K 2-30—0800, jetelového 60
meňe červeného K 114'00—-00'00, jetelorého semeno
bílého K 00:00—00:00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 3100—33800, lněného semene K 18 00—19'00, 100
kg šitvých otrab K 1200—00'00, 100 kg pěsn. otrub
K 13:00—00'00, 1!kg másle čerstvého K 2-80—0'00,
1 kg sádla vepřového K 1:80—0'00, 1 kg traroha K
0 26—00'00, 1 vejce K 0-06—0'00, 1 kopa zelí K 3*70
—+00, 1 kopa okarek K 080—150, t kopa kapasty
K %'80—600, 1 hl oibule K 4-00—4-80, 1 kopa drob.
seleniny K 0-80—4-80, 1 pytel mrkve K 1-90—3'70,
1 bl jablek K 7-00—1000, 1 bl hrašek 4'60—800,
1 bečka švestek K 0'60—1-20. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 19. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 814, šíte
884, ječmene 1059, oves 452, prosa 18, vikve 36,
brachu 00, čočky 7, jehel 6, olejky 7, jetelov. semínka
00, Iněn. semene 3, máku 31:/,, — 3.) Zeleniny: zelí
426 kop, okurek 52 kop, kapusty 176 kop, cibule
165 bl, drobné zeleniny 635 kop, mrkve 120 pytlů,
brambor 126 hl, cerele — kop. — 8) Ovoce: jablek
26 hl, hrušek 42 hi, švestek 957 hl. — 4) Drobného

dobytka: vepřů 0 kusů, podavinčat 526 kusů, kůzlat0 kusy.

Listárna redakce.
Za příčinou avátku ov. Vácelova jest usávěrka

listu jiš ve středu dopol.; prosíme proto o včasné
zaslání zpráv.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80

P. chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čísle 618—VUl.
Sklad: Velká Karieva ul. č. 30

doporučuje uctivě své chválně známé: sochy, oltáře,

plétnkýmčest. eee, Boší oby, eny, lustry,ped:

ky atd.„dleslohukostelů,Faranérámce na obrany, |k ryhana
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Benovace starých oltářů a kostelních zařízení.
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Veleotěným dámám!

Dovoluji si tímto uctivě oznámiti, že
jsem dnem 16. září 1905 otevřela nový

závod

modistský
v Hradci Králové,

na Velkém mám. č. 22., v domě sl. Pospí
šilové, v I. poschodí.

Majíe víceletou praxi mohu vjistiti,
že vyhovím všem požadavkům velc
ctěných dam.

Ujišťuji, že na sřeteli vždy jen míti
budu, bych levnou cenou, velevknsným
provedením a rychlým vyřízením ct.
zakázek příseň velectěných dam si

kannun

AV-EAVVOVAvVANAVAVATVOVAVSVAvPlavPVAvp"avOVav"AvoVavPVavolavelavelave“eve"4

získala.
Na skladě míti budu klobouky pro

dámy a ko dětské vždy dle DŠbouěky
nejnovějších pařížských a vídeňských
vzoiů. Veškery předělávky a opravy
provedu rychle a co nejdokonalejí.

Prosle o vzácnou přízeň, znameBám
Be v úctě veškeré

Zděna Krátká.
KOS A6 SLaéMdb žádb Mdb cb
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(OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Drnhé vydání — 868 stran 6"

Y plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 30 K, 100

kusů za 40 K.

brožovaný- . -< <«+«
vázaný v poloplátně . . «
vázaný v celoplálaé |- . .

vánaný v caloplátně se zlscenýmem
vydání na velinovém papíře vá

unÍ celý v kůži se zlácenýmem a ořízkou . ... K 1:80

a <a
sobváleno *

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. em
biskupem Dr. J. Doubravou

A MaAŤíÍzeTno.
(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

/

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

V RARDUBICIOH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu A si. patro

né úm ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

Pdivadalnohlakyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

I0O0000O0OOOOOAX

Katolické veřejnosti
odporučujeme tyto spisy:

Husitství a protestant
| ství. (ena8 hal.

Oslava Husova. ms8m
Husitství a svoboda.

Cena 6 hal

Hysité jindy a nyní.
2 hal. Papuče pravés kotvou

Ceské náboženství. | (naskladěmé
| C6 10 al a skladě m

Česká konfesse.tm4m. Jos. Byořáček, |

Objednávkyvyšídí

m noonýchÚvake

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných finýdh věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

První Královéhradecké

©parní a vanové
LÁZNĚ

na Žižkově náměstí
otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne do

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy Vpátek

celý den.

Na přání P. T. obecenstva jsou lázně
otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

do 3 hodin odpol.

gap- Lázněvanovédenně.jj
Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní.
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Klobouky pánské,
zaručené jakosti, |

Klobouky hedbávnécilyn- |
drové i kulaté,

Klobouky dámské,dívčíadětské,

Kožešiny všehodruhupro

Přezůvky pravéPetrohradské,

dámy, dívky a děti,

cís. a král. státem vyznamenaný |
obchod kloboučnický v Hradci Král,

Palackého třída č. 83.
4

„KRESTAN
posvěcený.

Sestavil!Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojicé v La Marche. Dle III. vydání

přeložil Vojt Kameš, farář v Chřenovicích.Náladem biskupské konsistoře,

40 R framko1 JK 00h)0 tuhd vazbě csloplátěnné40 A, 1 ; v
K; obůší 3 K60 h; franko2K90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovém sešitu „Rádceduchovního“ r. 1800.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.to. (Hijnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek

skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné n knihtiskárněv Hradci Králové, že nám knihu záshala. Po
srovnání s Walserem máme knibu tuto za lepdé a
příhodnější pro členy věčného klaměně nežli 'onu,

oněvadž podává nejen hojnost motšléteb, ale i my
k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanční
tento spis, nepobředuje ; nového.

Kniha obsahem dělí se na 8 díly: DA1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

oučení o N. S. O., o mši svaté, o W. me véhojnost krásných příkladů. — Df II. je se
kněžstvu, theologůmpro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. —- 1I. uvítají zbožné duše pro hoj

nost krásnýchrozmanitých (pobožností k N. S. Olt,k sw. přijmění, ke mšisvaté; z té příčiny a knih
došla i v naších klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna

Biskupské kniktiskárna v Hradoj Král
nabízí školníknihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

2, Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3, Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S0 h.
Katechismny jsou na valné schůsí biskupů ra

kouských ve V dne 9. duěnu 1006. O
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 189, slevou proti Kotváňtí Kižínokht:

Rosdílení výeků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — ježpo jednom vlepeny jsou s příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří
adného druha katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém

katechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela apraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Insírukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.KEOO)|Ta

Ř Od 16, září hájit jem$
A Omi Ř

*jazyku :
£ © německému,ě
francouzskému
E ruskému f

p. prot. Brinickéhg
na Nábřeží.

A



Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—,
PRE“ Založeno roku 1868.

Akreditivy. — Koupě a
úlohy na uložené zboží.

Čermákovy housle, struny
a veškeré hudební nástroje jsou nejlepší a nejlevnější, neboť
co odborný znalec a zkušený hudebník chová na skladě jen
zboží prvého řádu — Mnoho pochvalných dopisů. Koupil jsem již vlcekrát

SPECIALITY:

BEa V dokonaléúctě

od Vaší firmy uástroje a

byl jsem vždy úploč spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaes.

Adressuučitele
angličiny, němčiny

a vlaštiny,
české a německé

stenografie
sdělí administrace t. 1.

Jednou s důvěrou zkuste a popndte přírodní 5 kgfranko dobírkou všude.
zelená, vichut. K 11:50, 13-50,

4 al5—,
KAVA pražená vljemK14—,16—a 16—. Cenníky zdarma.

Pochvalné dopisy z cel Hle.

| Fr. Jelínek, Slatiňany č.32. Cechy.

| (budu basb babaobaba aobaka

ovatá zpověd

generální
čilivšeobecná nebo životní.

Upravil

Frant. Ass. Křivohlávek,
farář v Českých Heřmanicích u Chocně, Oblat

kougregace Nejsvětějšího Vykupitele.

S povolením nejd,. bisk. konsistoře v Hradci Krá
lové ze dne 25. srpna 1905, č. 8236.

WP> Cena 30 h. "Wi Náklademvlastním.

PTFFFFFTTTF
+6.

Více vysmamenání Státní cena.

—— firmy——

odporučoje

svůj bojně zásobený sklad

ný2),
AC

Dovoluji si P. T. obecenstva oznámiti, že
vybídnut jsa pokroku milovnou ivtelligencí zdejší

zahájil jsem

akad. taneční hodiny

Žimosten-čtenářské jednoty v radci Král

e znovuzřízené dvoraně

Příští hodina v sobotu dne 23. září 1905
v 6 hodin večer.

Taneční hodiny jsou odbývány dle přání a
dle počto přihlášených dam a pánů.

Hodiny mé jsou oznámeny všem slav. ře
ditelstvím zdej ústavů. Honorář mírný, zde
obvyklý.

Ježto v Praze, Jičíně, Příbrami, Novém
Bydžově, kdež mí vyučování studentstva každo
ročně svěřeno jest. k úplné apokojenosti c. k.

že i zdejší inteligenci se zachovám a pro příští
léta přátel nových získám,

Zápis a přihlášky přijímám denně ve svém
bytu: viříkova tř. č. 267 (proti c. k. okrewnímu
ředitelství četnickému), a hodinu před každým
vyučováním.

O důvěru pro začátek prosí

MUC. Boh. Jůza,
(akad. tan. učitel a člen „Klubu tan. mistrů“

0 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích a ku
chyní, zařízen.
lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
icned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradel Král.,

u Pražského mostu.

—
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hudebniny
a časopisy

PEB“českéi jinojazyčnél
má stále na akladě a může okaměltě

dodati

královéhradecké
pootví a antikvariát
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Antikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, mástních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jedmot
livých 6 celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlstební knihy ve ý
vasdách sa ceny jemná šek

Beznamy knih a první sešity vycházejících děl na ukázku

W“ Denníprodejnovin.Sl
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Předplalne ma Žfuvt roku 2 Aso h
Číslo 40. > na půl roku 5 A — k

Svatý Václave!
(8) Vznešený panovníka náš, téměř tisíci

letí jsi slavep od věrných Čechů jako zvláště
vzácná perla v krabu jiných duchů nebeských!
Téměř po deset století hlabolí k nebesům nad
šené hymny z úst krajanů Tvých k oslavě
Tvého jména a zaznívají prosby, abys nedal
zabynouti nám ni badoucímI

Jaký žal rozhostil se po nivách českých,
když nenadále, zrádně přetržena niť života
Tvého! Národ jako jedněmi ústy prohlašoval
Tě za světce, ve etína praporu Tvého i po Tvé
mučednické smrti hledal útěchu a ochranu.
Poznal v Tobě statečného rytíře, který ustupuje
toliko před nezdolným násilím a i v okamžiku
vejkritičtějším dovede pojistiti lidu svému na
dějnou budoucnost a vésti jej k metám úspěš
ného rozvoje| Poznal však v Tobě také vzne
šeného křesťana, který při všech obranných
bojích, při velikých politických starostech ne
zapomíná, že má býti v přední řadě vojínam
Kristovým. Stal jsi se věrným Čechům velikým
klenotem, když seznali, že nejen ústy, alei
skutky Svými jsi dokazoval, jak přilnala jemná
duše Tvá k evangeliu Kristovu!

V novějším čase chtěli Tě prohlásiti za
náboženského snílka, za pobožnůstkáře, jemuž
by lépe slušelo mnišské roucho než báv kaf
žecí. Ale jak klamali lid ti, kteří Tvůj čistý
štít chtěli poskvrniti! Prvč právě Tebe, kníže
náš, vzývalo české vojsko o pomoc, když mělo
práva vlasti své hájiti? Po vítězstvím Domažlic
vystavěli Ti kapli z vděčnosti za Tvoji ochranu,
vítězství a Cblamce r. 1126 přičítali Tvé po
moci, před vítězstvím u Kressenbroanu hlabolil
prosebný jejich zpěv k sluchu Tvému a pak
všecko děkovalo Ti za prostřednictví,

Veliká láska a úcta k jménu Tvému za
kotvila se pevně v srdcích Jidu českého; celá
řada století svědčí o nehynoucí úctě věrných
Čechů k Tobě, kníže nášl A přesvědčili jsme
se za staletých zápasů svých, že za hold pro
kazovaný odměňoješ se lidu Svému vpravdě
knižecky. Jako jei zveleboval Svoji vlast v čase
pozemského života, tak nad ní bdíš inyní,
kdy dlíš v kruhu bytostí nejsvětějších a nej
šťastnějších. — A poznali jeme dobře, že čím

=
FEUIULETON.

Do Palestiny.
Poznámkyz cestovníhojenolku Dra. Jana Heojčla.

Zajisté žádná zemé celé zeměkoule nevyvolá
v naší mysli více něžných vzpomínek a nevábí
srdce našeho v té míře, jako — Palestina.

Malý to sice prub země —(asi 33.000 kat)
—jejž projdeme od severu k jihu asi v 70 a od
zépadu k východu asi v 3o hodinách; dosti chudý
u přirovnání s našimi žírnými lány a jmenovitě
s našimi královskými lesy, za to ale nevýslovné
bobatý historickými vzpomínkami a památkami.
Vyslovíte jméno Palestina a již se vlní v mysli
vaší krásný Karmel, k nebesům se zvedá bílý Li
banoo, vidíte k nebi trčeti Hebal, Garizim, pa
mátný Sion, Moriab atd. V údolích zříte v duchu
stříbrnou hladinu jezera Tiberiadského, ponuré
zrcadlo moře Mrtvého, prudký tok Jordánu; pa
tříte na ploché střechy Jerusslema, Hebronu, Gazy
atd. std. A nas nivách a cestách kmitají se vém
jak stíny ctihodné postavy patriarchů, slyšíte ohnivé
řeči neobrožených proroků, přehlížíte jejich řady,
až stanete u Toho, jenž jest středem dějin světo
vých, u Krista . . . Vzpomínajíce na jeho nad
přirozené početí zalétáte do Nazareta, chtějíce po

„státi u jeho kolébky ubíráte se do Betléma, stc
pujíce celý život jeho pohybujete se stále a stále
— v Palestině,

Která země v široširém světě má právo zváti
se svatou jako tsto, jež v pravdě posvěcena jest
stopami, pracemi, potem, slzami a zvláště krví
Toho, jenž byl očekáváním národů a která takto
stala se kolébkou náboženství nejdokonalejšího,
celé naší kultury? Pochopitelno, že sem od nej

vroacnější láska k Tvému jménu v srdcích
českých plála, že tím šťastnějším, mocnějším
a spokojenějším jsi činil Svojí mocnou pří
mluvou národ náš!

Rozpomeň se, světče, jak za doby Kar
lovy činil Ti lid náš všecky pocty, jaké jen
národ svému největšímu miláčkovi prokazovati
může! Vděčné děti věnovaly k zvýšení slávy
Tvé ze všaho, co měly nejlepšího! V nově bu
dovaném dómu Svatovítském zklenul Otec vlasti,
šlechetný a osvícený nástupce Tvůj, nádhernou
kapli, kterou pokládali sami cizinci za div
světa. Zde uloženy ostatky Tvého těla ve zlaté
rakvi a ozdobeny zlatem a drahokamy. Milliony
Tvých krajanů proudily ke kapli té, aby zde
v náboženském a vlasteneckém rozjímání znovu
a znova na paměť si uváděly slávu Tvého
jména. Spisovatelé skládali spisy k rozmnc
žení Tvojí slávy; ve zbožném vznícení malíři,
sochaři a skladatelé písní zagvěcovali své
umění Tvému uctění. Nikdy nebyla na zemi
sláva jména Tvého tak Široce založena jako
v oné době. Ze všech českých úst zvučel jedno
blasný, nadšený hymou3chvály k sluchu Tvému;
s Karlem IV. skláněl se před svatoa postatí
Tvojí celý národ náš. Rozpomeň se na onu
krásnou idyllu, kdy pohled 8 nebes na naši
zemi byl pro Tebe tolik radostný!

A zn důkazy dětinské lásky odměnil jsi se
lidu Svému bohatýrsky. Ne nadarmo klekával
dlouho a dlouho Otec vlasti před obrazem
Tvým a vroucí modlitbou za národ náš. A proč
by byl Bůh Tvého orodování nevyslýchal?
Vždyť víš, že tehdy země Česká byla zvána
nejvěrnější a nejzbožnější dcerou církve kato
lické. Jak pod ochrannou korouhví Tvojí zmc
hotněl náš český stát! S Českou zemí státním
svazkem těsně spjato mimo Moravu rozsáhlé
Slezsko, obojí Lužice, Branibory, Sulzbach a
jiná území, takže země koruny naší měly dvoj
násobně větší rozlohu než za nynějšího času.
A jak znamenitě zmohutnělo naše státní právo
ve stínu koroohve Tvojí! Český stát byl úplně
svobodným, svrchovaným, samými říšskými
sněmy německými stvrzeno, že do vnitřních
záležitostí znamenitě rozšířené koruny Tvé říše
Némecká nemá právo 8e vplétati, a že naopak
náš král má míti na všecky budoucí časy vážný
vliv na volba císaře Německého. Arcibiskap
——-—-—-—-—-—————-—-————————————

starších dob ze všech končin světa putovaly a pu
tují miliony poutníků, aby uctili míst tak drahých.
Nedivno, že se v duši křesťana, tím více kněze
ozývá touha spatřiti půdu tak vzácnou, a to tím
spíše za dnů našich, kdy prostředky dopravní
a výlohy cesty nám zemi sv. jaksi přiblížily,
takže putovati nebo cestovati do Palestiny není
ani tak nesnadno, ani vzácno, ani nebezpečno jako
bývalo druhdy.

I v mém nitru se mocně ozvala touba pro
studovati horstvo této země, její vodstvo, místopis,
život lidu, jeho jazyk atd. Když mi bylo uloženo
za životní úkol a odbor biblické studium Starého
Zákona, tu touha ta opanovala celou duši moji a
přivedla mne k rozhodnutí, že za nékolik roků
nastoupím studijní cestu na Východ. Domníval
jsem se, že studium všech poměrů orientálních
jest pro porozumění a výklad knihy knih tak dů
ležito, te právem možno považovati znalost Vý
chodu, čerpanou z vlastní zkušenosti, za požadavek
nutný pro tobo, jenž v biblickém studiu Starého
Zákona chce státi na výši doby.

Věda, že cesta taková může končiti bohatou
kořistí teprve tehdy, jestliže předchází náležité,
důkladná příprava, chtěl jsem se původně na cestu
vydati asi za 3 roky. Neočekávané příznivé okol
nosti však rozhodly, že bylo mi opustiti vlast
o něco dříve. Laskavoscí Jeho Biskupské Milosti
Dra Josefa Doubravy byla mi udělena dovolená
na celý školní rok 1904—190$5,takže již o minu

a prázdninách bylo mi možno nastoupiti cestu.e jsem neučinil tak hned v červenci, stalo se
jednak z té příčiny, te práce vědecká v této době
pro veliké vedro jest v Pelestiné skorem nemožná,
jednak i proto, poněvadž mi bylo ještě aspoň čtvrt
roku věnovati na bezprostřední přípravy. Co vaíti
všecko s sebou? — Jaké prádlo, šaty, zbraně,
knihy? — Kudy jeti? Přes Cařihrad či Terst

| Ročník XLObnova vychází v pálek v poledne.

Pražský stal se dohlížitelem i ve třech diecé
sích říše Německé a svého velikého vlivu
v německém území užil na konec k rozkazu,
aby Tvůj svátek v oněch třech cizích diecéstch
slaven byl jako den zasvěcený.

Praha stala se kulturním ohniskem celé
střední Evropy, zde stoupl blahobyt, stoupla
lidnatost nad všecka města říše Německé,
Polské, Uherské a nynějších Rakous. Vzne
Šení cizinci z krajů nejvzdálenějších spěchali
do Prahy podivit se nádheře a slávě zvelebe
ného města Tvého. A ten jazyk, jímž jsi mluvil,
nikdy nebyl tolik vážen i za hranicemi jako
za zlatých dob Otce vlasti, kdy jsi byl tolik
ctěn. Přikazováno Němcům v Čechách, aby 8e
učili jazyku našemu, chtějí-li sedati na radách
a soudech, rozkázáno jim, aby své dítky dávali
učiti češtině; Otec vlasti poračil též, aby sami
kurfiřti říše Německé dávali své syny vzdělá
vati v jazyku českém. V Německé říši zaklá
dány ku cti Tvé kaple, kdež čeští kněží Česky
kázali.

A vzdálené, i vysoce kulturně vyspěé
státy zvaly celé řady českých vzdělanců k sobě,
propůjčajíce jim vysoké hodnosti. Jak veliká
byla sláva Čechů, když svorně s dětinskoo dů
věrou a úctou vinali se k Tobě! Život plynul
zde jako čarovná pohádka. Pamataješ ještě,
co všecko u nás utěšeně zrálo, chutné plody
vydávalo, když jsme si vzájemně 3 Tebou tak
dobře rozuměli?

Zavířílvšaknáhlemrazivývichra změnil
utěšený ráj v místo záští a zhouby; rozzošné
idyllce bylo konec. Mnozí a muoozí dávali
přednost před vírou Tvojí uauce německého
nespokojence, který pod záminkou reformace
tvrdil, že není potřebí uni desatero zachová
vati a že dobrých skntků ke spáse není zapc
třebí. A jak bolestné rány zasadil si náš národ
vášnivým: sváry, jichž dříve nebylo! A dosud
jsme se z bolestí svých nevzpamatovali. — Co
bys říkal, světče náš, kdybys nyní do středu
Svého národa vstoupil? Víra Tvoje, která Teba
u Tvůj lid vedla k skutkům tolik šlechetným
jest tapena na inoze i od vlastní krve Tvé'
Zmámené zástupy raději se dají vésti semit.
skými intrikány než by aznaly aspoň z část
blahé účinky náboženství katolického na rozi
voj země naší, Jazyk náš jest poulžen tolik
——————-—-—-—-——„—„—„——-—,
Které místo vyvoliti za východišté? Beirut, kde
jest orientální takulta ři francouzské université,
či Jerusalem, kde jest biblická škola francouzských
Dominikánů? Tyto a podobné otázky, z nichž
každá souvisela s tisícerými pochybnostmi, zmituly
nemálo lodičkou mé duše, takže jsem zakusil ja
kousí bouři dříve, než jsem se octl na moři.

Konečné jsem se rozhodl pro Terst a Jeru
salém a již 26. září ráno rozloučil jsem se na
dlouhou dobu s milou mi svatyní sv. Jana Nep.
v Hradci Král. a v několika okamžicích mě povoz
unášel na nádraží. V 7 h. 49 m. pískla parní píšťala
s již mě železný drak unášel z Hradce Králové
do — Jerusaléma| Snadno se řekne: z Hradce
Králové do Jerusaléma — ale toho, co vše člověk
na této cestě zažije, jest tolik, že snad bude la
skavého čtenáře zajímati, když se v několika rysech
pokusím něco z těchto dojmů zachytiti.

s e
*

Dlouho jsem upíral zraky své z okna že
lezničního vozu zpět na věže a věžičky našeho
královského věnného města a i když poslední jeho
stopa na obzoru zmizele, dlel jsem v myšlenkách
přece jen v něm. Zdaž za rok tudy budu se vra
ceti? Či snad stanu se někde kořistí dravých vln
mořských, či padnu ranou divokého nějakého oby
vatele pouště? Tyto a podobné teskné myšlenky
se vkrádaly do duše. — Než kdo se dal jednou
na vojnu, tomu jest bojovati.

Dříve než jsem se nadál, byl jsem v městě
Arnoštově, kde mi bylo čekati na rychlík státní
dráhy, s kterým jsem hodlal jeti přes Brno a
Břeclavu do měste, do kterého jsko do moře se
stékají všecky řeky a říčky daní z celého Rakouska,
aby se odtud zase v podobě páry mnohdy značně
řídké a lehké vracely, odkud přišly. Krajina míjela



že Němec a germanisující šíd ve vlastní naší
domácnosti těší ce větším jazvkovým právům
než Tvoje děti, než krev s Tebou zpřízněná.
Koltora naše stíhá se nespravedlivým posmě
chem ciziny. A ta naše politická práva! Slu
hové jsme, ba slahové služebníků. Ty uvolil jsi
se platiti e bolestným srdcem ekrovnou daň
říši Německé. Nyní však země koruny Tvojí
posílají obřovaké milliony do Vídně, z nichž
8e vrací va rozvoj zomí těch sotva osmý díl.
Ta Vídeň, která dříve kultura Pražské uni
versity vděčně přijímala jako město nepoměrně
menší, nyní nechce uznati, že by v ní deseti
tisice českých dětí měly právo na veřejnou
českou školu. Zato v Praze samé oastavěno
plno škol oěmeckých, jež navštěvují více dítky
židovské než křesťanské dítky německé. (Co
bys říkal, kdybys vstoupil nyní do středa ná
roda svého?

Světče veliký, kníže a otče náš, miláčku
všech, jichž nitro hárá dosud čistým vlaste
nectvím, sblédni na bídu naši, pros za nás
Boba, aby nás vyprostil z ponížení uašehol
Urážejí-li Té z nevědomosti nebo z úmyslné
sloby i mnozí pokrevenci Tvoji, vyslyš aspoň
prosby těch zástupů, které dosud 4 neochvěj
nou věrností ve stínu Tvého slavného praporu
útěchu a ochranu bledají. Pros za pobloudilce,
aby jim byl dán dar sebepoznání, orodaj za
své věrné, přimlouvej se, aby sláva jména čes
kého obnoveným leskem zazářila. Pro zásluhy
šlechetných předků našich nedej zahynouti
nám ni budoucím!

Volné listy.
(Paní Viková-Kunětická proti vinohradskému gy.

mnastu s důvodů Šenské emancipace.)

(8) Ve hluk — nikoli v diskusi —, jenž
vznícen byl našimi svobodomyslníky pro dívčí
gymnasium na Vinobradech, uznala za ne
zbytnost zasábnouti též pl. Viková-Kunětická.
Přiskočila v řady těch, kteří dle svých zásad
žádají právo, svobodu a spravedlnost pro český
národ a zase dle těchže zásad tutéž svobodu
a totéž právo rdousí vůči svým národním po
krevencům. Jest tedy těžko chápati, proč se
pro dívčí ono gymnasium rozčilojí, když evo
boda jest jim nade všechno a když střední ústav
vinohradský jest založen na půdě zákonné.
Prakse jejich jednoduše ukazuje, že jejich boj
za svobodu a právo jest jen poubým hubařením.
Maršálskou hůl, polepenou krejcarovým stří
brem, třímá mezi žurnalisty onen pán z „Nár.
Listů“, jemuž říkají Matějs „otevřenou bubou.“
Vavřínyjeho nedaly spáti pí. Vikové-Kanětické.
„Nu, což“, pomyslila Bi, „třeba Matějovi pe
moci“, — a poslala do „Nár. Listů“ feuilleton,
kterýžto kulturní dokument podepsala plným
svým jmenem, jmenem české spisovatelky. A
nemůže býti sporu, že Matěje přebila. Působíť
celý její článek dojmem jakéhosi duševního de
liria, rozházeného nadšení, poplatených pojmův
a hýřivých frasí, tukže člověk ani neví, zda
má se spisovatelkou v tomto bodě mluviti
vážně anebo ironicky.

Ostatně nechť spisovatelka sama odměří
význam svého rozklada a váhu svých spolu

za krajinou, až jsem ve 2 b. 40 m. stanul ve Vídní
na severním nádraží. Radoval jsem se, že po
šťastné cestě mohu pozdraviti město, v němž jsem
celé «dvaroky byl studoval. Stěží jen jsem opouštěl
vůz železniční — bylyť mé četné kapsy různými
zavazadly přeplněny — a s námahou jsem vstu
poval do drožky, jejíž veliteli jsem nařídil, by mě
dovezl do »Salvatorgasse«, kde jest klášter Redem
ptoristů, u nichž jsem chtěl přenocovati. Krátký
můj povel »Salvatorgassee dal příčinu k malému
nedorozumění. Na účet východního oprávnění, ne
holiti si brady, ponechal jsem matce přírodé na
líci volnou ruku, takže tu vyrostlo osení ne právě
jemných ani ohebných stonků. Drožkář mě zavezl
sice dle mého přání do »Salvatorgassee, zastavil
Však před starokatolickou kaplí (!), jež byla ote
vřena av níž se konaly právé bohoslužby. Vzpomněl
jsem si, že se něco podobného stalo před lety
několika mým kollegům z Frintanea, kteří byvše
poslání sloužiti mši sv. k Redemptoristům do
»Salvatorgasse«, šťastně zabloudili též do jmeno
vané kaple starokatolické, nacházející se ve staré
městské radnici. Nebylo to právě příjemné pře
kvapení pro mne, býti považován pro mladý vous
za starokatolicsého duchovního, ale co činiti ji
ného, než vesele se tvářili a dáti se vézti dále —

Vykonav následujícího dne (27. září) povinné
návětěvy J.M. rektoru vídeňské university prelátu
a dvornímu radovi Dru Schindlerovi, děkanovi
theclogické fakulty Dru Neumanovi, členu panské
snémovny Dru Zschokkemu, atd, snažil jsem se
obstarati si pro svůj průvodní list vidimaci turec

"kého konsulatu. Byla to dlóuhá cesta, V tištěném
seznemu jsem nalezl, že kancelář tohoto úřadu
jest v Heugasse č. 38. — Běžím tam, najdu pří

oznámí, že tu sice konsulat bydlíval, ale přesté
hoval se nedávno do jiné ulice. Jdu rychle do

bojovníků náladou rodičů, kteří přes všechny
svobodomyslné hrozby dcery své do gymnasia
poslali. Střízlivě uvažojíc uvědomí si, že v Če
ohách skutečně již jsou lidé nepodléhající
článkům, které hrozí jména jejich uveřejniti,
jestliže nepůjdou s tupou a klidnou myslí
v chomontě řvavé žarnalistiky. Či to nebyla
raka spisovatelčina, která napsala slova, jež
z daleka čpí odporným terorismem? „Užijme
tedy násilí! Pranýřajme jména rodičů! Zkusme
vše, čím je možno zabrániti vyživování ne
stvůry, jež vyvetala ze země a rozšiřuje kolem
sebe zkázu, ale její zjevení se nezamezíme.“

Hospodine,a přecečeští rodičové strušných
vidění episovatelčiných nedbají, přepjatým vý
brůžkám jejím se usmívají a odkopávajíce
všechen ten jalový žvast a hluchý bombast ze

své cesty, počíoějí si jako onen muž Dickensův,jenž jalové myšlenky odhazoval levou rakou
přes pravé rameno.

Pí. Viková-Konětická chtěla zajisté pro
mluvit v úloze osvětlovatelky českého rozumu
a dobyvatelky českých srdcí; tak tomu na
svědčají aspoň výkřiky její o ohrožení českých
dcer a oslabení ženské otázky, Právo její soudit
usnáváme tak ochotně, jako ona právo existence
zmíněného ústavu popírá urputně a zatvrzele,
ale soudit není klevetit a pomlouvat, soudit,
jak dí Šalda, jest fonkce rytířská a ne babí.
Když již měla spisovatelka vášnivě soustře
děnou vůli promluvit, bylo její povinností,
promlovit věcně,osvětlit celou záležitost z hlav
ních stránek, dát jí určité místo, jíti do hloubky
a nepřestávat jen aa svém nejasném rozhorlení,
v němž nějaký důvod zachytit jest tolik, jako
hledati pšeničné zrno v korci máku. Celý
fenilleton její rozlóvá 8e ve znamení fráse, té
známé svobodomyslné fráse, kterou mají našinci
vědy pohotově a kterou, jak najvně domnívají
se, vystačají pro všecky velké i malé otázky,
zejména otázky náboženské. Svobodomyslná
fráse v otázkách náboženských jest takový ne
zmar, jenž vyšine se vždy na povrch a čím
pradčí jest rána, která ho zasáhne, tím rychleji
zave povstane.

Překáží snad pí. Vikové-Kunětické učebná
látka dívčího gymnasia, či co? Tady kámen
úrazu zajisté neleží, neboťorganisace očebného
plánu jest tatáž, jako na jiných ústavech lai
ckých. Ale proč bychom se dlouho dotazovali*
Z každého řádku spigovatelčina přece zeje ne
návist a opovržení, že dívky budou vedeny
v duchu náboženském. Na jiných ústavech také
jest náboženství povinným předmětem, ale
v tomto ohledu spisovatelka mlčela posavad
jako ryba, až při bezbranných jeptiškách na
brala tolik statečnosti, že nemohla odolati je
imu projevu ve feuilletonu, 8 nímž objevila se

Joa zápasišti v průvodu Matěje sotevřenou hubou,
Uznává-li se tedy spisovatelka za nepřítelkyni
náboženství a chce-li býti učitelkou ženského
pokolení beznáboženského, vběhla jí tu příle
žitost přímo do rukou, aby zásadně vyložila
zhoubné vlivy náboženské výchovy na život
české ženy a odporačila jednu ze dvou cest,
které se před ní rozbíhají. Když již tak vášnivě
se rozehnala, měla přirozeně za úkol, svósti
na bojišti rozhoduou bitvu a nečiniti je rej
dištěm frasovního kejklířství. Slovem pí. Vi
ková-Kaoštická hlavnímu jádru otázky se vy
—=—-————————————-———-—-———-—-—-—-—-—-——————

ulice domovníkem naznačené a tu jsem se dožil
drubého sklamání: +Byl zde turecký konsulát,
ale vystěhoval se odtud do »Taubstummengas c«
č. 1. sK šípkus, myslím si, scož se turecký kon
sulát stěhuje každý týden? Ovšem, platí-li vláda
svelikého císařství tureckého« nájemné tak přesně
jako vyplácí žold svým vojákům neb úředatkům,
pak si vysvětlím, proč se stále stěbuje.« Konečně
po dlouhém běhání nalezl jsemve jmenované ulici
nevelkou tabulku s nápisem: Consulat General
de Turguie. Za 20 piastrů (=—480 K.) přilepil
mi kancléř dva desetipiastrové kolky a již jsem
měl černé na bílém, či vlastně modré na žlutém ve
francouzském jazyku, že mi dovoleno »se rendre
4 Jerusalem.« Byl to první můj příspěvek do po
kladny turecké, do které pak plynuly další v Pa
lestině. Nač as turecká vláda těchto příspěvků po
užila, zda-li snad na sultanův barem, či na stře
více vojskům, těžko ovšem pověděti.

Nechtěje nositi s sebou větší část peněz,
ponechal jsem si jen tolik, mnobo-li jsem potře
boval na cestu a ostatek jsem si dal ve velkolepém
psláci banky Union poslati do Jerusaléma, aby mi
tam byl jiným peněžním ústavem (Deutsche Pa
listina Bank) vyplacen. Výloby s tím spojené
mé však. poučily, že jest výhodnější, totiž lacinější
dáti si peníze poslati do Jerusaléma rakouskou
poštou, která se těší na Východě nejlepší pověsti,
tak že jí svěřují zásilky i příslušníci jiných ná
rodů, kteří mají v Orientě své vlastní pošty.

Poněvadž mi zbylo ještě několik hodin času,
chtěl jsem si již ve Vídni obstarati lístek, neb
aspoň místo na parníku. Vyhledal jsem v úzké
uličce Freisinggasse Č. 4. ugenturn rakouského
Loydu, která svými nevelkými místnostmi nene
chává tušiti, jak velkolepý dům má tato společnost
v Terstu pro své úřady,

bnula, jakoby ji tohoř podfoukl,a epokojila
se mlavou do čtyř úhlů světa a pošklebky,
jimiš hodila po růženci a zpovědi: „A naše
žena, nepřipravená, ubíjená léty, v poměrech
nejtěžších, jaké jsou myslitelny, tiše bere si
růženec a jde přijati heslo vzdělanosti tam,
kde se jí nabízí za cenu nejpohodlnější — za
starý její růženec a za starou její spověď,
kterým dosud neodvykla. Cynický smích —
nic jiného.“

Mohli bychom sice vyložiti spisovatelce,
že jest to právě křesťanství, které provedlo
nejvelikolepější emancipaci ženy, 00 svět světem
stojí, ale trvalo by to příliš dlouho, protože,
jak ve feuilletonu prozradila, znalostí kaltur
ních dějin není posud ani dost málo nakažena.
Co do pohrdavého tónu, se kterým mluví o
růženci a o zpovědi, dlužno však důrazně s ní
pohovořiti a zároveň rozprostříti její rozcivě
pou nedoukost.

Již pouhá skutečnost, že každý projev
sbožnosti jest povznesení mysli nad tvrdou
hroudu zemskou, mohla spisovatele diktovati
slova poněkud uctivější, ale mimo to ten „starý
růženec“ a ta stará zpověď znamenají něco
více, neš co se svého obmezeného hlediska
dovede chápati. Obsáblejší a hlubší duchové,
než jest slovatná spisovatelka, jsou toho ná
zoru, že náboženství a projevy jeho žádají
úcty a kdykoli ge o nich veřejně mluví, že
jest potřebí svrchované obezřetnosti a skrom
nosti. Obsáhlejší a hlubší duchové, nežli jest
slovatná spisovatelka, jsou toho uvázoru, že
náboženství a projevy jeho žádají úoty a kdy
koliv se o nich mluví, že jest potřebí svrcho
vané obezřetnosti a skromnosti. Obsáhlejší a
hlabší duchové, nežli jest slovatná spiso
vatelka, jsoa toho přesvědčení, že kdo mo
dlící se babička v posměch uvádí, růženec
a kaolžky z rakou jí trhá: ten nestojí nad
oBou babičkou, ten stojí náramně hluboko
pod ní, ať je kdokoli. Není lepšího důkazu o
povrchnosti a mělkosti mysli, nežli výsměch
při různých způsobech zbožnosti. Jestliže vy
žadujeme znalost věci na každém, koho máme
poslouchati o vědách nebo umění — tož za
jisté musí i spisovatelka, která o náboženství
něco moudrého pověděti chce, látko bedlivě
prozkoumati, a pak bude především vědět, že
má náboženství hlubší kořeny v přirozenosti
lidské, než aby je mohla odstranit a nahradit
ubohá ironie na příklad o růženci nebo 0 zpo
vědi,

Spisovatelka míní, že katolicism nesnáší
se s ženskou emancipaci; kde a v kterých
stránkách nám ovšem nepovědělu, nebof mlu
vila tak kulatými a kaučakovými slovy, že
z nich nelze pochopiti, co vlastně sama eman
cipací ženskou vyrozomívá. Ale vzhledem k té
nejasnosti a nedorozumění, jaké ua poli hnutí
ženského i mezi nejhorlivějšími apoštolkami
jeho panuje, ze své strany tvrdíine, že katolická
církev pravou emancipaci žen vždy podporovala
a podporuje, zamítajíc však tu svobodu, která
se nikdy nedostaví, protože jest proti přírodě.
Zkrátka, církev katolická zavrhaje emancipaci
nepravou, obsaženou v požadavku, aby žena
všude a ve všem byla rovna maži. Měří-li se
žena dle muže, snaží-li se státi se mu rovnou
a chce-li konati totéž, co i muž koná, ničí

S
pozítří (ve čtvrtek) o rr. bod. 30 min. vyjíždí
do Alexandrie?

»Nemožno«, zněla odpověď úředníkova,
»všecka místa jsou zadána až do 17. listopadu.
Slova ta mě nemálo zarazila, ano polekala. »Jakže?
Prahnu již touhou spatřiti co nejdříve sv. zemi a
nyní čekati do 17. listopadu ? Co si počíti? Co
budu kde do 17. listopadu činiti? Snad se mi
dostane v Terstu příznivější odpovědi než zde,
proto vzbůru do Terstu a pro podrubé si pa
matuj, že dlužno objednati lístek na loď měsíc
neb šest neděl napřep l« Již před 7. h. ranní ná
sledujícího dne (28./1X.) jsem vstupoval na jižním
nádraží do rychlíku, který měl dle jízdního řádu
doraziti do Terstu v 9 hod. 10 m. Za 14 hodin
589 km. Cesta až do sv. Petra mi nebyla ne
známa. Jelť jsem tudy r. 1897 do Rjeky. Přece
však se zájmem jsem se kochal na krásách pří

popsány. Za Novým Městem Vídeňským oslovil
mne neznámý pán, který rozhovor po nějské chvíli
ukončil slovy: »Zajisté, důstojnosti, že jste pravu=

Byla to druhá nemilá poklona zarůstající
bradě.

V době poměrné krátké následovaly za sebou
Semmering, Štýrský Hradec, Maribor, pověstná

ního soumraku. Podél moře z Nabreziny do Terstu
jel vlak již za úplné tmy. Po deváté hodiné přibyl

dech rozhodnouti. »Pronto« zavolal do temné
noci průvodčí omribusu na kočího a již nás unás
šel vůzdo hotelu »Delorme«. Cestou jsem počítal,
že jsem již od Hradce Král. nyní vzdálen 902 km.TT



svou hodnotu. Nejprve totiž výkonů mužových
nedostihne, a pak dává zakrnéti svým zvlášt
ním vlobám ženským, pro něž jest muži a
společnosti nezbytna. Sem směřaje na příklad
požadavek, aby se ženám dostalo přímého
účastenství v životě politickém vykonáváním
aktivního i pasivního práva volebního do zá
konodárných sborů konstitučních států. Jest
zajisté ztejmo, če takovéto eúčastnění se života
politického jest v rozpora e úkolem matky a

jejími posvátnými povinnostmi. V politickýchbojích ztratili bychom matky a jakého ziska
bychom za to oabyli v životě politickém? A
tak, kdybychom probírali výstřední emancipace
požadavek za požadavkem, všudy by se ozřej
milo, že s názory našimi mosí souhlasiti všichni
rozamní lidé a že nespravedlivo by bylo,
v ženské otázce přičítati nám zpátečnictví,
kteroužto specialitou Viková-Kunětická nás tak
ochotně obmyalila.

Aby pak podrohé nemosila si přejeti přes
rozam, uvedeme jí svědectví, že církev kato
lická pěstovala emancipaci ženskou mnobem
dříve, nežli nynější moderní hnutí povstalo a
vežli v něm Viková-Konětická počala délati
historii. Šlechetná a rozvážná protestantka, paní
Gnancková-Ktihnová obrátila zraky přítomnosti
na katolicky středověk. „Frankfart nad Mo
hanem“, tak píše, „měl ve XIV. a v XV. století
patoáct lékařek, mezi nimi čtyři oční lékařky.
To Bv stalo v temném středověku, na nějž my,
děti tak zvané osvícené doby, bledíme vypí
navě jako na dobu největších předsudkův a
hrabého násilí. Práv, jež žena ve středověku
bez závady vykonávala, chce moderní boatí
dobýti zpět; nechce nic nového, nýbrž chce jen
znovu nabýti promlčeuého, ztraceného práva.“

Obrana.
(3) Národní společnost a my. „Radi

kální listy“ po způsobu jiných nám odporných
listů stibají horkokrevnými frázemi katolické
dívčí gymnasiom na Král. Vinobradech a kato
lickou výchovu ve školách vůbec. Na fráze
podobného kalibru již jsme odpověděli koli
krát; netřeba zoova odpovědi ty opakovati.
Leč „Rad. listy“ přinášejí ve své úvaze také
všelicos nového, pokud se totiž úvaha obrací
proti těm, kteří jevili v boji proti onomu gy
moasiu nedůslednost a místo věcné protiakce
z plných plic křičeli a křičeli. Pisatel se vy
slovuje: „Třeba se zamyslit. Uskutečnění a
ohromný úspěch jeptišského gymnasia znamená
ostodo, uic jiného než ostadu, hromada bla
máže na všechny strany. Blamáž Národních
listů, blamáš ženského hnotí českého, blamáž
celého našeho frázovitého protiklerikalismu.
Prasklo několik velkých boblin a můžeme být
jen za to vděční chytrím a podnikavým jep
tiškám.“ — Ano, jeptišky míst) jiskrných frází
beze vší barnatmské reklamy luští otázka vyš
šího dívčího vzdělání prakticky. Pozn. red. —
A pisatel pokračuje:

. „Bylo by nespravedlivo činit výtky jen
Národním Listům. Celá veřejnost i 6 novina
mi je spolovinna. Celá společnost, Předně proto,
že svobodomyslnost naší veřejnosti je hrozně
povrchní a neupřímná a nesolidní, aby byla
schopna účinného bojkotu vůči gymnasiu jep
tišek. Dále proto, že náš protiklerikalismos je
línou frází. Je to jako s antisemitismem. V Če
chách je každý antisemitou, ale u žida kupo
vat, to právo masíte nechat každému. Každý
je protiklerikální, ale jen nesmíte nikoho natit,
aby to prováděl v praxi.

A proč se rozčilujeme pro to klerikálaí
gymnasiom ženské? Je naše obecná a měšťan
ská škola bozkonfesijní? Je naprosto jasno, že
celá ženská výchova Školní je katolicky-kleri
kální, že není jediný ústav pro výchovu děvčat,
který by byl prost klerikálního vlivu. Nač tedy
to rozčilování pro podnik vinohradských jep
tišek? Zdá se mi přepjaté, neúměrné a neu
přímné. Není to nic nového. Děvčata z vino
hradského gymnasia budou chodit k zpovědí a
do kostela nejvýš dvakrát tak často, jako šá
kyně ženského pedagogia na Rejdišti.“

K tomu několik našich poznámek: Na
obecných a měšťanských školách působí učitelé,
jichž oficielní orgán prohlásil: „My jsme v sobě
Boha porazili“, působí zde učitelé, jichž orgán
vyslovil zásadu, že rodiče — (ovšem zvláště
katoličtí) — nemají práva dítkám svým vště
povati vlastní přesvědčení. Orgán ten bije sou
stavně do všeho katolického, odmítl návrh
kně?stva, aby aspoň zavládla mezi učitelstvem
a dochovenstvem slašná kopvenience. A přivedl
„pokrokové“ učitelstvo daleko. Učítelé jím od
chovaní místo pilného obracení zřetele k nej
vlastnějším povinnostem dělají ze sebe velice
učené theology, slídí po každém prolhaném
Pa:ufletu protikatolickém, jen aby mohli ty
„Učenosti“ honem šířiti. Ve Škole hezky ši
kovné — aby ge dalo počinání jejich v případě
dopadení vymluvit a omluvit — na základě
nekritické četby pouštějí rakéty do článků

víry katolické. A množství professorů půso
bících na středních školách podepsalo nesué
šelivý a zřejmě prolhaný protest proti kato
lickému gymoasiu na Král. Vinohradech. V ta
kových rukoa nalézá se výchova valné části
naší mládeže! Pak ať kuteobeta 8 úspěchem
působí| — Dík vychovatelům,kteří přes všecky
potapy kollegů vychovávají děti od katolických
rodičů svěřené jako děti katolickél Dle zákona
aspoň nemá trpěti katolické náboženství ve
škole násilí; ale dbá se na zákon ten? A pak
je divu, že chtějí míti katolíci za vlastní pe
Díze pro sebe ústav opravdu katolický

A ještě něco k tomu „svobodomyslnictví.“
Před lety bál se víření mladočeského frázovi
tého babna každý. Kdo nechtěl být potupen
nejhoršími výpady, musil ge aspoň do „SVvo
bodomyslnictví“ nutit. Mladočeské žurnály

věcně otvíraly rozutn národu málokdy. A teď
jsou následky: kdo u prupora mladočešství
dosud stojí, neví aui sám, čí je a jaké vlastoě
má býti jeho náboženské a sociální vyznání.
Valná část občanů však — zvláště uvědomě
lejších — ačkoli si na venek zahraje na rytíře
mladočeského liberalisma, potají leze ke kříži.
Ale proč ti pánové ostýchají se dáti veřejně
průchod lepšímu svému přesvědčení? Proč ne
chávají cízkev hanobit lžemí do očí bijícími bez
statečné odvety? Dobře vidí na př., jaké násilí
proti svobodě katolictva pácháno zařivým bo
jem proti dívčímo gymnasiu, jak se Špinil stav
kněžský, když všecko duchovenstvo stavěno
vedle Drozda, jaké nespravedlivé potupy do
zuává církev vydáváním podvodných brožar
protikatolických. Proč nepromluví nestranně
v zájmu pouhé pravdy? Někdy docela vyboví
poctivé žádosti katolictva, ale hodně opatrně,
aby otom málokdo zvěděl; u když jsouza to
strháni revolverovým tiskem, jsou ticho jako
ovečky, jen aby se neřeklo, že jsou „klerikály.“
A měli by k spravedlivé obraně pádných dů
vodů dost a dost. Stydí se konati na katolících
násilí, ale při tom jest jim titul liberálů mi
lejší nad všecku spravedlivost, nad všecku
důslednost. Mlčky tak stvrzojí zásadu, že ja
kékoli lidské, bumánní styky s katolictvem
jsou „nejčernějším hříchem proti vlasti.“ Tam
jsme došli: přemýšlející intelligenti nikdy
souhlasiti nemohou s vřavovým, trhanským li
beralismem, ale tital „protiklerikálních libe
rálů“ žárlivě si střeží. Vědí, že kdyby po
skytli židům výhody jakékoliv, nikdy nebudou
tak mrskáni, jako zachovají-)i se aspoň spra
vedlivě k církvi té, v níž jsou pokřtěni. —
O tom ještě příště.

(3) Šikovmost — žádné čáry. O řádění
socialistů proti pokojným polícístům přinesly
podrobné zprávy Čech, Národní Listy, Národní
Politika, Hlas Národa, atd. Šikovný „Čas“ však
o socialistickém průvodu napsal tohle: „Obrov
ský tento průvod došel bez nejmenší výtržností
(I) až na nábřeží, kde přece prý (*) odehrála
se malá srážka 8 policií; dle tvrzení dělnictva
chtěli prý se policisté zmocnit praporu. Zakro
čením úředníků byl však zjednán klid, takže
padlo jen několik suchých ran z obou stran
navzájem. Těžko při obromném návalu bleduti
vinníka; dělnictvo má si býti vědomo ové moci
a igaorovat provokace, jako zase policie má
již jednou si ovědomit, že vlídná a zbytečné
nezasahující taktika jest mnohem působivější,
než drené zavádění tak zv. „pořádku.“ — Mhm!
Inu slažebník svého pána, za nímž se plasiti
masí — děj se co děj.

K řeči, kterou proslovil na socialistickém
tábora Masaryk, „Čas“ poznamenává: „Jeho
vystoupení bylo tím cennějším, že právě v ta
kový důležitý a rozhodující okamžik přišel on,
kaceřovaný a pomlouvaný (:?), co zatím ar
máda tapicích ho šmoků (!) a reptilií zůstala
zbaběle doma.“ Zase — šikovnost žádné čáry.

To by bývala, pane Masuryku, statečnost,
kdybyste byl se odvážil promlaviti onomu zé
stapu socialistů trochů do svědomí. To by bý
vala statečnost, kdybyste jim byl rázně řekl,
že šíření hanebných, švindléřských brožur na
potupu katolíků jest velikou nepoctivostí. Vy
se k socialistům lísáte, jakkoli byste mohl
dobře znáti nepoctivé řádění tisku strany té,
jen abyste nepřišel rázem o popularita. Takble
se stane nyní člověk daleko pohodlněji popu
lárním než rázným pověděním čiré, nestranné
pravdy v pravo i v levo.

Politický přehled.
26. t. m. sešla se poslanecká sněmovaa

k podzimoímu zasedání. Ministerský předseda
bar. Gautsch uvítán byl křikem sociálně demo
krstickým. Teprv po delší době v řeči své pro
blásil, že se bude zogazovat o důsledné provedení
smluv 8 Ubry a že vláda dovede uhájit zájmů
rakouských, nebudou-li pro odpor Uher obcuodní
smlouvy do 1. března 1906 uzavřeny. Pro případ,
že se delegace nasejdou, podá vláda v příštím
zasedání předlohu o příspěvku na společné zále

žitosti. Poplrá, že mě) vliv na otázku všeobecného
hlasovacího práva v Uhrách. Přisnává však, že
zavedení všeobecného práva blasovacího není ještě
včasným, ježto by prý vedlo ke zkrácení důleži
tých a oprávněných zájmů (Němci by totiž zave
ením jeho ocitli se daleko v menšině). Vláda

drží se prý dosavadních zásad vedouc Si ne
stranně; v příhodné době vydá prý jatykový zá
kon, mluví 0 postátnění drah, dovolává se svých
slibů stran zřízení universit, klade vábu na ablí
žení obou národností. Toto zasedání bude velmi
krátké, aby se dopřálo času zem. sněmům; v po
slední třetině listopadu sejde ce však zase říšská
rada a bude zasedati až do konce Června; v čer
venci pak bude rozpuštěna a nové volby vypsány.
Ministr financí podal pak rozpočet, jenž honosí se
dvoumilionovým přebytkem. Celkové vydání roz
počteno na 1.819,042.210 K, cellová úhrada
1.822,027.401 K. Rozpočty všech ministerstev
stouply každý o několik milionů. Způsobilo podi
vení velké, že. Vlachové vzali s denního pořádku
předlobu o italské takultš. — Zemský president
v Kraňsku bar. Hein jmenován sekčním předac
stou v min. vnitra a jeho nástupcem ustanoven
vicepresident při místodržitelství Tb. Schvarz.

Uberská krise se zase přiostřila. Císař přijel
pět vůdců koalice, ale výsledek audience pře
kvapil velmi; Maďaři doufali, že jim panovník
vyboví, ale byli zcela odmítnuti. Mezi podmínky
přijal mocnář, že vojenské otázky jsou z programu
zcela vyloučeny; že základy pragmatického spole
čenství jak vzhledem k armádě, tak i k zabra
ničnímu zastoupení zůstanou úplně ncdotknutel
nými. Revise podkladu z r. 1867 provedena bude
za účastenství obou polovicí; že budou i rozpočet
státní, odvod, obchodní smlouvy schváleny atd.
Situace stává se tím velmi vážnou; v Uhrách vy
křikojí se už hesla protidynastická, revoluční...
Ale přece jestě není konec ve vyjednávání. Císař
povolal k sobě znovu barona Fejérvaryho.

Mezi Norskem a Švédskem nastalo dohod
vutí na schůzi delegátů v Karlstadta; dohoda
bude teprv schválena sněmovnami obou států.

V Rusku se pomalu vše uklidňuje; i na
Kavkaze mezi Tatary a Armény nastalo utišení.
Nyní pak policie na všech stranách zatýká pode
sřelé a podvratné živly.

„Buď a zůslaň chudým, jinochu“, pravil
kdosi, „ať si jiní kolem tebe bohatnou podvodem
a úskoky; buď bez postavení a moci, an se jiní
doprošují svého povýšení; snášej bol zklamaní na
děje, an si jiní k jejímu vyplnění pomáhají pochle
benstvím; nesháněj se po miloslivém stisknutí ruky,
an se jiní plazí a smykají. Zabal se ve svou vlastní
ctnost a vyhledávej přítele i svého denního chleba.
Jestli jsi a neposkourněnou ctí sešedivěl ve svém
úkolu, žehnej Bohu a zemři!“

Smiles: Moudrost života.

Zprávy místní a z kraje.
Na schůzí okresního zastupitelstva

v Hradci Králové dne 20. září zvolen primářem zdejší
všeobecné nemocnice p. dr. Honzák, Žese p. dr,
Durdík tak vřele ujímal žádosti p. Honzáka, rozhodo
valo prý konfesaní stanovisko, jsěto p. dr. Honzák je
vedle své spůsobiloati též protestantem. — Do správy
obecní přijato několik obecních cest.

Veschůzí městského zastupitelstva
v Hradel Král. dne 21. září do místnídivadelní
komisse zvoleni byli pp. dr. L. Batěk, dr. V. Dardík
prof. Keppi, dr. Klampar, L. Knepr, dr. J. Pazourek
a K. Trapp. — Jedna ze čtyř uprázdněných nadecí
Jos. Bartoěka udělena p. Al. Pazderníkovi. — Pf.
Biemrové snížena nájemní kauce z 14.060 K na 8000
K a uvoleno, aby kauce tato pojištěna byla právem
zástavním aa nově vystavěné kolně její u Střebše. —
C. k. okres. hejtmanství dává se příznivá zpráva o
žádostech za koncessi k provozování živnosti hostin
ské u vyloučením výčepu líhovin pí. J. Richtrové v č.
26., p. G. Honke v č. 10. a 11., pí. T. Vackové v č,
165,, a p. F. Hlávkovi v č. 826. a p. K, Dixovi v č,
136. jen podmínečná. Žádost p. K. Spitze za udělení
koncesse vinárenské a kavárenské se v č. 388. ne
doporoučí. — Projeven souhlas se zřízením samostatné
obce zdravotní v Novém Hradci Král. — Tělocvičné
jednotě „Sokol“ na uhražení schodku udělen příspě
vek 590 K. (Štědrost zastupitelstva obecního ku So
kolu je velmi dojemná. Při jiných epolcích pánové bý
vají velmi šetrní. Nyní aspoň každý apolek masí do
stati podporu na své elavnosti, protože je pendzdost,
Pozn. red.) — Městskému zvěrolékaři p. B. Jelínkov;
uděleno definitivam. — Schváleno, aby úprava ná.
městí Žičkova ve veřejný sad provedena co nejdříve.
— Policejními strážníky zvoleni F. Vojtěch z České
Skalice a Ant. Otavaz Hradce Král. Policej. strážníka
J. Masákovi uděleno definitivam. — Porce špitálaká
udělena H. Polákovi a M. Fiecherové, ——Honitba
Březhradeká pronajata na 6 let p. továrníku K. Schul
zovi za 122 K a Novohradecká na 6 let za 300 K p.
lesmistrovi Jos. Strachotovi, — Schváleno, by byla
podána petice za zavedení všeobecného práva blasc
vacího.

Z Klicperova divadla. Divadelníspc
lečnost sdružených měst východočeských, řízením
p. ředitele Laciny, započne činnost svou v Hradci
Král. v Klicperově divadle v neděli [. října s tímto
repertoirem: V neděli dne 1. října: Slavnostní
zahajovací představení. Proslov. Živý obraz a Li
buše, Slavnostní opera od Bedřicha Smetany. —.
V pondělídne 2. října: Námluvy Pelopovy.



Melodrama od J. Vrchlického a Zd. Fibicha. —
V úterýdne 3. října: Michnaovic dcerušky
Operetta od Messagóra. — Ve středu dne 4. října:
Rusalka. Opera od Dra Ant. Drořáka. — Ve
čtvrtek dne Ď. října: Zlaté časy. Veselohra
od Beatr. Sovské. — V pátek dne 6. října: Děvče
s fialkami. Operetta od J. Helmesbergra.—
V sobotu dne 7. října: Hoffmannovy po
vídky. Opera od Offenbacha.

České dopisování s německýmifr
mami. (Z obchodníhogremis v Hradci Králové) Za
účelem vymožení českého dopisování ve styka s fir
mami v Rakousko- Uhersku, především pak vídeů
akými, zahájena sonatavná akce Jednotou obchodních
gremií v království Čzském v zastonpení veškerého
obchodnictva českého a společně s Obch.Jednotou

ro Morava a Slezsko ve smyslu následujícím: České
opisování budiž zahájeno od 1.ledna 1906,

Do té doby budiž německým dodavatelům zasláním

neb trnky připojenímpříslušnéholetáku požadavek českého dopisování oznámen. Leták dostati Ise
sdarma v libovolbém počta u starosty gremia p- H.
Richtra, Jižíkova třída v Hradci Král. Přimlouváme
se vřele, aby nejen obchodnictvo, ale i kruhy jiné
akci tuto všemožné podporovaly a tím přispěly k usku
tečnění odůvodněného požadavka právě nyní, kdy v
deme těžký boj na uhájení práv národních a kdy
intelligentníma pomocnictvu našemu dlažno umožniti
dosažení přiměřeně honorovaných míst tam, kde ve
zpačnější míře se nacházejí.

Mravnost ma pohlednicích. Ve vý
kladních skříních v Hradci Králové roztahuje se dále
ns pohlednicích různá polorozhalená krása ženského
těla a představují se tu výjevy, které na vznětlivou
mládež působí zkázonosně. Působnost takovýchto po
hlednic zvlášť dobře vystihuje Pelclův Život, časopie
pro rodinnou výchovu: „Kterak ulice, u tu zvláště
zase vystavované pohlednice na zkázu děti působí, o
tom bylo by ize mnoho psáti. Je zjištěno zkušeností,
že děti nezastavojí se, aby prohlížely obrazy a sošky
čistého umění, představující nahotu, ale že obléhají
známé výklady knibkupecké a papírnické, ve kterých
je vystavována dráždivá nahota modelů. Nevíte,
k jským orgiím dochází, jmenovitě v jistých krazích
ženských, jež nemajíce vážných povinností, žijí své
rafinované umyslnosti. Málokdo o tom zví a kdyži o
tom uslyší, nevěří anebo namítá, že je to sklon vro
zený, nepřekonatelný. Nikdy posud v takovém rozsahu,
v takové všeobecnosti zkáza a mor nepronikly všemi
vrstvami jako nyní. To není řečeno Bestanoviska mo
ralistního, nýbrž se stanoviska lékařského, se stano
viska přírodovědeckého. Nutno bojovati proti zneuší
vání nadání uměleckého ne proto, že některý starý
prostopášník svoje falešné zaby brousí na takové po
dívané, ale pro drzou úmyslnost, ješ drážditi chce
k nečisté neřesti. Tolik rozchlípené prostopášnoati na
ulici neroztahovalo ae posud nikdy! Ohrožuje zdraví
příštích pokolení, ohrožuje vůbec bytí národa.“ Zkátva
odtud pokolení lidskému hrozící působí sice zvolna,
ale jistě, a pro příští časy také mocněji než — mor.
A není nikoho, kdo by se valícímu zla vzepřel. Lho
stejně kráčejí rodičové a jiní vlivní činitelové kolem
těchto obrázžových — nevěstinců.

Zdejší nová synagoga v neděli24.t.m
posvěcena. Přece jen ei židé svého náboženství váší
Že si pro savénáboženské úkony vystavěli dům tolik'
pěkný! Ti israelité, kteří beze všeho hluku na stavbu
její dali celé tisíce, dokázali, še nejméněaspoň v Boha
věří. — Slavnostního akta súčastnila se mimo jiné i
městská rada s panem purkmistrem v čele. Bylo saly
šeti hlasy, že je dobře, vyznamenává-Ji se městská
reds společenským taktem i k židovským příslašníkům
města svého. Ale jiní vrtěli hlavou nad jistou nesrov
nalostí. Když se totiž světily věže zdejší kathedrály,
pan purkmistr scházel; při svěcení Borromaes, pen
sionátu a paedagogia marně se ohlíželi lidé, kde je
hlava katolické obce. Pří svěcení Rudolfina, kam se
přijímají i děti evangelické a židovské, aniž by se dál
v ústavě útisk jejich vyznání, pan parkmistr scházel
také. A tak mnoho lidí dlouho ei lámalo hlavu otázkou,
je-li svědectvím klerikalismu spíš lidamilný ústav či
židovská synagoga; a není-li obojí klerikalismem, proč
ta nestejná etiketa? — Musíme neklidné mysli aapoň
nějakým sdělením uspokojit. Jakmile by se pan sta
rosta dostavil k svěcení katolickému, poačily by ho
liberální listy, že se dopouští provinění proti avobo
domyslným zásadám; za svoji assistenci při nábo
ženském aktu židovském však nebude volánk pořádku
žádným „osvíceným“ listem. A tak se již nedivte, že
k vůli pdkoji i velký pán poslouchat musl. Vždyť se
dějí v tichosti věci ještě podivnější. Na př. když si
zakonpili židé místo ku stavbě eynagogy, obdrželi
čtverečný sáh za 7 zlatých, kdežto katolický občan
hned v sousedetví synagogy musil platiti čtvarečné
sáhy po 18 zlatých. Tohle je přeceještě podivnější, še?

Šlechetná pamí. Paní Zdenka Palmové,
choť c. a k. majora vo výslužbě v Hradci Králové, ob
držela od vysokého presidia c. a k. ministeria války
zvláštní písemné vděčné uznání i díkůvzdání zato, že
po dlouhou již doba, když jí nějaká přílišná překážka
nevadí, účastňuje se zbožně při pohřbech vojínů zde
zemřelých, i zcela opuštěných, a še mateřsky pečuje
o udržování jejich hrobů v pořádku na vojenském
hřbitově Pouchovském. Ale j dále — nejen při pohřbech
vojenských, stejně též při občanskýchjest táž šlechetná
paní téměř stálou zbožnou průvodkyní; ba ona také
pilně a ochotně navštěvuje nemocné a kde jak může,
radou i skutkem hledí jim posloušiti; jest to pravá
milosrdná Samaritánka, a nepochybujemetudíž, že její
anděl strášný tak obětuje ty její skutky tělasného i
duchovního milosrdenství před trůnem Božím v ne
besích, jako to konal dle vypravování Písma svatého
archanděl Rafael s podobnými dobrými činy starého
zbožného Tobiáše.

Spolek českých stemografů v Hradci
Král. zahájí letos opětně praktické kursy těsnopiané,
jež počnou, přiblásí-li ae dostatečný počet účastníků,
dnem 15. října t, r. a potrvají aš do15. dubna 1906,
Přihlášky přijímá starosta spolku p. JUDr. Alf. Ra
dolf, Eliščino nábřeží čís. 306.

Veliký komeert uspořádanýdámskýmod
borem Ústř. Mat. školské byl provázen snameaitým
hmotným i morálním úspěchem. Návštěva byla velice
četná; jistě zvláště zvočnájména hudebního skladatele
p. K. Moora a operní pěvkyně Amalie Bobkoré půso
bila jiš před prodakcí dojmem zvlášť přítašlivým.
Podivoveli jsme se, s jským hlubokým porozraměním
a © jakou neobvykle případnou mimikou přednesla

sl Bobková spěvní čísla nejrůznějších žánrů. Vybrala
si spěvy, při jichš přednesa uplatnil: všecky vzácné
přednosti sróho měkkého, vytříbeného blasu; a jak
pti rychlých pasážích, tak pří "vysokém trilkorání

jejim slyšeli jsme intonaci naprosto bozvadnou. —umění slečny Fůiafassové, virtaosky na barfa, elašno
vzdáti zasloužený hold. Pfi prvém vystoupení, kdy
umělkyně hrála Gounodova „Jarní píseň“ a Schbneck
rovra masarku, vadilo poněkad uměleckému dojma
slabé rosladění strun; jsou totiž struny královského
nástroje velice choulostivé, takže i nepatrná změna
temperatury působí rašivě na harmonické sladění
jejich — a ještě větší svízel, je-li potřebí na rychlo

čera stalo. Zatovšak při přednesu nesmrtelné Smeta
novy „Vltavy“ měli jsme příležitost poslechnouti umě
leckou prodakci prvého řádu Slečna přemáhala zcela
hravě i největší technické obtíže, hrála s takovou bra
vurou, že na nás přednes té vzácné skladby snad
nikdy nepůsobil dojmem tolik podmeňujícím jako
onoho večera. — Pianový průvod obstaral sám pan
skladatel Moor; z jeho písní zpívala slečna Bobková
„Hadbu siesty.“ Slyšeli jsme téš nejnovější Moorovu
skladbu, melodrama „Utrpení Boba“ na slova Opočer
ského. Slovní text jest málo zdařilou parafrasí bi
blické události ne ženou cizološnou, v evangeliu av.
Jana zaznamenané, proto se nám nikterak nesamlouval.
Škoda tak pěknýchhudebních myšlének na nevhodný
text. Melodramatické zpracování Moorovo jest však
mistrné, velice působivé. Pan Moor zahrál na piano
solo své skladby: Ballada č. 3., Loučení (úvod k opeře
„Český Honza“) a Mennetto D dnr. Prvé dvě skladby
mají nádech Griegovské melancholie. Skladby Moorovy
— v cizině daleko víc známé než v Čechách — jsou
díla svérázná, prostá laciných umělůstek; skladatel
nesnaží se dosíci úspěchu bromaděním technických,
theatrálních bizarnontí, ale předkládá své myšlenky ve
formě co nejjednoduěší, nejprostší. Bohadík jeho skladby
dobývají ei příslašné pozornosti v nynějším čase i u
nás. Sdělujeme, že v nejbližší době vyjde u Schie
singrova nakladatelatví v Berlíně veliký čtyrruční klr
vírní cyklus: „Z mého denníku“ (5 vět). U J. R. Vi

límka Vyjde z jeho pára román z uměleckého našehoživota: K.Martens. — Nedělní koncert byl pro zdejší
umělecké kraby požitkem prvého řádu; zůstane nám
dlouho v milé paměti.

Čestné člemství. V uznání zásluh, jakých
ai za svého 40letého veřejného působení získal pan
Karel Adámek, přís. zems. výboru král, Českého, o
musea vůbec a o městské průmyslové museum v Hradci
Králové zvláště, usneslo se kuratorinm téhož musea
Ve své schůzi dne 37. září t. r. jmenovati jej svým
prvním čestným členem.

Z průmyslového musea. Zépiedo bez
platného kursu ciselérského na měst. průmyslovém
museu v Hradci Král. odbývá ne v neděli dne 1. října
od 9—12 hod. dop. Vyučováno bude ve dvou odděle
ních a sjce v neděli od 9—12 hod, dop., v pondělí a
ve čtvrtek od 6:/,—8'/, bod. večer. — Čítárna průmy
slového musea otevřena bude v neděli dne 1. října
počínajíc třikráte týdně a sice v neděli od 9—11 hoj
dop. a v úterý a v pátek od 6'/, do 81/, hod. več. —
Veřejná kreslírna otevřena jest každou neděli dopo
ledne. — Přihlášky do kursu malířského přijímá řed.
musea.

Státní podpory středním školám
v Hradel Králové. Ze státníhorozpočtuna r.
1906 dostane se státnímu gymnasiu mimořádné pod
pory 2240 K, státní reálce 490 K a snbvence ob
chodní akademie se zvyšuje.

Očista města. Na neustálýnátlak zdejšího
občanstva nevěstinec u divadla a na Malém náměstí

máetaké rada zrušila. Slašpému občanatva se konečněulevilo.

Podulm počal v sobotu 23. sóří o 6. hodině
19 minat večer, kdy slunce vatoupilo ve znamení vab,
čímš nastala podzimní rovnodennost. Vládu svou za
počal podzim za příjemných teplých i slanečních daf.

Meliorační družstva maKostelecku
m. ©. Za posledních let ntvořilo se na zdejším okresu
88 melioračních družstev, z niché 9 práce úplně skon
čilo. Zdrenováno jest 1456 hektarů, na subvencích
státních a zemských obdržela družstva 176.838 K,
subvence 9 projektům přiřčené obnášejí 536.903 K, 16
projektů jest od lonaka v úředním jednání, jimž dosud
subvence přiřčeny nejsou; 14 projektů jest buď v práci
nebo jsou podány u c. k. okr. hejtmanství. Zregalc
ván byl potok Brodeo v délce 15 km, upraven potok
ve Lhotě Kostelecké a potok Štědrá v Tatlekách. Nc
smírný komplex půdy zmeliorován bude zároveň s re
gulací Alby na Častolovsku. Pracemi těmito přispěno
velmi sdárně k zlepšení půdy a zvýšení výnosnosti
její jako snad nikde jinde v Čechách.

Postátněné čes. obecní reáky. Obecní
reálka v Náchodě převzata bude do eprávy státní
dnem 1. ledna 1906, a obecní reálka v Kostelci n.
0. dnem 1. září 1906.

Hospodářská škola v Novém Byd
Šově vydala právě výroční správu sa školní roky
1901—1905. Škole tato jest eimní majíc za úkol při
pravítí žáka pro život praktický. Přihlíší se tu téš,
aby chovanci stali sejedenkráte platnými činiteli ve
st>rech samosprávných; za tím účelem zavedeny tu
společné rozmlavy. Návštěva školy byla četná jako
snad na šádné jiné zimní škole hospodářské. Nejvíce
šáků bylo v r. 1904/6: v I. roč. 29, ve JI. 21. Příští
školní běh počne dne 1. listopadu 1905 a ukončí se
dnem 31. břesna 1906. Přihlás'ti se možno ústně nebo

i písemně u ředitele školy. při čemš předloší 00 vy

rěděení s obecné školy. Vyučování jest úplně benlatné.
? K valné schůzí víkoriátů východe
českýeh. Upozorňojeme, že účastníci této schůze
scela pohodlně navrátí se do svých domovů. Příjezd
do Haompolce přes Něm. Brod ranolmi vlaky o 9.
hod. 15 minat. Začátek schůse v městské radnici o
10. bodině. Odjezd « Hampolce vlakem, který má
spojení a osobním! vlaky a rychlíky v Brodě všemi
směry, o třech čtvrtích na čtyři.

Údělyz rozpočtu státního na r. 1900.
Ns polepšovnn pro děti školon povinné v Králíkách
připadlo podpory 59.000 K, na obnovu Vlaského dvora
ne Horách Kutných8. eplátka 6000 K, na obnovu t.
sv. „kamenného domu“ v Hoře Kutné 1.splátka 1900 K,

tamže na dodatečné práce ve obrámě av. Barbory 1splátka 6000 K, na chrám sv. Vavřince ve Vys. Mýtě
poslední aplátka 4090 K, na obnovu chrámu sv. Bar
toloměje v Kolíně 4. aplátka 12.000 K, na obnova
chrámu Zvěstování Panny Marie v Pardubicích 3.
oplátka 4.500 K, na obnova cbráma sv. Mikuláše vJa
roměři 1. oplátka 5000 K.

Z Kostelce m. Orlicí. V neděli,dce 24
t m. odbývala se péčí přípravného výbora velká
schůze českoslovanského lidu, již bez odpora nasvati
možno schůzí manifestační. Ke schůzi, již súčaatnilo
se přes 750 mužů, dostavili se zároveň zástupcové
okresu Rychnovrského, Opočenského, Žamberského s
Usteckého, mezi nimi přes 30 starostů. Promlavili:
pau JUDr. Mořic Hrabav, říšský a zemský poslanec:
Český národ a jeho budoucnost — pan Frant. Cha

lonpka, zemský poslanec: Zemědělské otázky v letoš
ním zasedání zemského sněmu království Českého
Vývody řečníků byly rázu čistě konservativního, pro
niknuté ideí Cyrillo-Metbodějskou Oba řečníci, jimž
shromáždění vzornou pozoruost věnovalo, jasným způ
sobem předložili nutnoa potřebu spojení se čoskéh
národa v mobutný celek, jímž by neutěšeným pomě
rům ve všech vrstvách společenských stále se vzmá
hajícím s výsledkem čeliti se mohlo. Resolutní výsle
dok vyzněl v hesle: Nerozdvojujme — nýbrž spojujme
se a to ne základě pravé bratrské lásky křesťanské
— proniknuté erorností, pilnoatí a vytrvalostí.

Z Lažau do Slavoňova. Chtěje takto
osvědčiti uznanou záslaba všech pánů, jiš se zájmem
pracuji na rozkvětu národobospodářekém, zejména dp.
faráří Václavu Vojnarovi ve Slavoňově jménem ostat
ních spoluobčanů osvědčaji, že není pravda, jak utr
hačaě socialistické listy a brošary píší, še ti „černí“
se zabývají klamem a mámením lidu, a tím sol: po

máhají šepeT plnit. Jestliže enad někdy někdo -3 dopustí nějakého přehmatu a snad klesne, vědyť to byl
přece jen člověk a pak: skutek jednoho ještě nemůše
vrhati stín špatnosti na celek, a tudíš nemůže jeden
se všechny a všichr' za jednoho. Že v katolickém
kněžetvu jsou posud mužové v kašdém ohledu fádní
a šlechetní, kteří vedle vzorného plnění svých du
chovních povinností si rozkvětu a prospěchu národo
hospodářského věímají, toho důkazem jest jejich čin.
nost v různých ná:odobospodářakých odvětvích. v nichž
jsko zakladatelé a vůdcové svou činnost osvědčili,
jmenovitě ve včelařství a štěpařetví; v místech tako
vých, kde se mohlo říci, če ani chleba neroste, oni
svou pílí a vytrvalostí docílili užitku velikého. Jsem
všeho pochlebnického lichocení dalek, toliko z usna
losti a vděku toto píši: mezi tak mnohými jest dp
Václav Vojnar, farář ve Slavoňově, jehož rozamným
slovem a skutkem jest zařízen v tóže farnosti blaho
dárně působící spolek podpůrný „svépomocné pojišťo
vání hosp. dobytka, proti nemoci a páda“. O jeho sří
zení on obšírně v „Obnově“ v červenci a srpnu roku
1901 referoval, začež já v trvalé úctě podepsaný jmé
nem všech hospodářů v Lušanech, kteří jeme si též

takový spolek utvořili, a za tříleté téhož trvání, Úšjeho prospěch mnohokrát okasili —jemu srdečné díky
vedávám. Příkladem tímto byli i v mnoba sousedních
obcích povzbuzení podobný epolek zříditi, ovšem —
jsk doslýchám — věnde dle místních poměrů, což

však na věci mnoho nemění, ať jE jest forma jakákoli,jen když jádro zůstává totéž. Tolikv odpověď těm
utrbačným slovům v různých listech a ne poděkování
prostosrdečně důstojnému hodnostáři. F. Růžička.

Hrab. Anonské slatinné lázně v Bě
lehradě v Čechách dnem 20. září t. r. čítali hostí
1383, bez hostů na letním pobytu a passantů

Kdo tím vímemf Minulouneděliza trhu
v Náchodě došlo na náměstí k výtržnostem, ješ způ
sobilo dělnistvo, protestujíc proti praským obchodní
kům, kteří nad obyčej vyháněli ceny zeleniny a ovoce
do výše. Na nedělní trh do Náchoda, kamž se z Čes
kého okolí dováší hojnost ovoce, zeleniny a jiných
vlodin, dojíždí také množství pruských obchodníků.
xtsfí hledí vždy co nejdříve vše skoupiti a do Pruska
Civésti. Ovšemže přeplácejí domácí odběratele, takže
není se tomu diviti, ohražuje-li ee dělnictvo proti ta
kovému vydírání. Zde by měla městská rada rázně
mnaročiti a sice tím způsobem, že by do trhu připu
štěni byli praští obchodníci teprv tehdy, aš by oby
vatelatvo domácí mělo svou potřebu krytou, aneb
odporačovalo by se vyblásiti maximálníceny. —Prušáci
mají po celých Čechách své sítě. Kde jaké lepší ovoce
a zelenina, to skoopí a odvezou do Pruska a nám tu
zbude pouhý brsk, za nějš musíme ještě řádně za
platit, Nedivno pak, še naše ovoce jest v Prusku
lacinější než u nás. Naši lidé bývají praským ob

chodníkům vydáni na milost i nemilost. Nadě veškerý vývoz okurek ze St.-Boleslavska, Branc ýska n.

L. atd. míří hlavně do Německa. Prušácidiktnjí tunašim lidem ceny. Letos ojelo se tam ne okarkový
trh nesčetně vozů, ale pruští obchodníci se omluvili
a o trh ani nezavadili; zůstali v Lysé n. L. Teprv
drahý den podívali se do trhu a okurky skoapili
místo za obvyklé ceny 3:30—1'80 K sa kopu, toliko
za 40—60 h. Ubozí rolníci nuceni byli okurky takto
prodati, aby se jim nezkasily. — Není mezinámi pevné
organisace, obecní sastapitelstva nemají mnohdy
dobré vůle, nedivno pak, še hmotně klosáme. Nikdo
jiný nám nepomůže, než my samí.



Rozmanitosti.
Věřící srdce Blegrovo, Jak velikýmbyl

(Rieger v práci ové pro vlast, tak běžným a zbošným
byl ve svém srdci. Na jeho zbošnost ukazuje V. Čer
vinka ve svých „Vzpomískách na dr. F. L. Riegra“
ve Vlčkové Osvětě: „Nitro Riegrovo bylo zbožné, jak
ani a člověka jeho rázu jinak býti nemohlo, ale ne
stavěl zbožnosti té na odiv. Častou účast Riegrova na

EOD náboženských nelze bráti za okázalost. Přirůzných příležitostech bylo to samosřejmo, že se dle
avení svého nemobi vzdalovati církevních, olav

postních obřadů. Také nemůže se bráti za okázalost,
účastnil-li ae na př. pobožnosti průvodu lidu při ol
tářích v přírodé -o slavnosti Božího Těla při patro
nátním kostele v Modletíně, neboť tu přítomní byli
jen ti prostí venkované, mezi kt-rými zde žil. Kayš
v zámecké kapli Malečské slonžena byla tichá měs
ev. mezi 7. a 8. hodinnon ranní, bývalu všedního dne
mimo domácí jen několik osob z obyvatelstva a ně
kolik dětí přítomno ©Tu nechyběl Rieger nikdy na
svém orčitém místě v lavičce při oltáři. Čítával tu
pravidelně v bibli malého vydání. Obřadů pohřebních
účastoil se často, a zemřel-li někdo z přátel, vážil i
delší cesta, aby ho doprovodil k hrobu. Jest ale též
jisto, že Rieger i při svých pevně vybražených názo
rech náboženských i filosofických sledoval se zájmem
vše, co přinášela nová doba, co pohybovalo myslemi
zvláště v posledních desítiletích XIX. věku.

Dívčígymnastum na Král. Vinohre
«deeh. Zápis do „Dívčího gymaasia na Král. Vino
bradech“ přes všechny překážky brey bude ukončen.
Ještě ze některá místa v primě obsaditi. Upozorňují
se tedy P. T. rodiče, kterým dobrá výchova a vyšší
vsdělání jejich dcer na ardci leží, by použili ještě pří
ležítosti této a k zápisu co nejdříve se přihlásili.

Vlanstmí silem. Minnlý týden zemřelv Praze
velkoobchodník Gastav Adámek. Narodil se r. 1848

v Ledči. Životní svou dráhu započal jako kapeckýučeň a příračí. Zařídil si obchod s kévou a cukrem,
pak cakerní sgentara. Jako bystrý obchodník převzal
do komise prodej výrobků několika českých cukrovarů
a tak povznesl i náš průmyel cakrovarský. Působil
zdárně i v městské radé pražeké, pak jako zemský a
žís. poslanec, Vlastní silou vzmobl se na velkoobchod
níka a velkostatkáře, byv majitelem velkostatku Čo
lína a Dobříše. Takových lidí jest národu našemu
nanejvýš třeba. V podnikavosti Adámkově mají naši
lidé, třeba chadí, vzorný příklad k vyniknutí. Práci
čest!

Františkán první z Evropanů v Ti
beta. Střední Asie,předevšímzápadní část říše čínské
— Tibet, jest zemí dosud ještě málo prozkoumanou.
Celá tato semě zahalena jskousi tejemností, zvlášť
hlavní její město Lbassa, kam nesměla dosnd vkročiti
noba cizincova. Do Tibetu směřovali různí cestovatelé,

dporování mnobými evropskými vládami. Posledně
ibetem prošel švédský cestovatel Svon Heddin, ale do

Lbassy se přece nedostal, ač byl již předsamými hrad
bami. Teprv loni dostali se Evropané do samého středu
Tibetu, do Lhasey. Angličané totiž, použivše zane
prázdnění Raska ve válce rasko-japonské, pronikli vo
jensky až do Lbassy, a zavázali si Tibeťany poslošností,
Méně však známo, že Odorih Matjuc, františkán, slo
vínského prý původu, na savémisionářské cestě již v le
tech 1317—1380 procestoval všecky jižní a východní
části Asie a dostal se i do Lhassy. Jeho popis vyšel
s názrem: Mirabilis mundi (divy světa). Chudičký
františkán více dokázal, než štědře podporovaní ce
stovatelé.

Vaáený dar. Professor J. Wůinsch, rodák
rokycanský, zřídil řadu studijních nadací, věnovav
na ten účel své pozemky v Plzni v ceně přes 100.000 K.

Socialistické tušby. Konalse r Praze
v neděli ráno dne 24. t. m, manifestační tábor nociál
ních demokratů za všeobecné hlasovací právo. Úča
stenství bylo obrovské; soudruzi si tudíž myalili, že
už si mohou dovoliti víc než jindy. Již zástupy prou
dící na tábor tropily výtržnosti. Před palácem nej
vyššího zemského maršálka knížete Jiřího Lobkovicze
voláno: „haoba“, stal se pokus nalepiti pamflety u ka
rikataroa maršálkovou; po skončení táboru lepany
ony pamflsty na kandelábry a na vozy elektrické dráhy.
Někteří soudruzi nemobli se už dočkati nějakého vět
šího randála. Policajti byli krotcí jako ovečky a už
se těšili, že neutrží tolik ran jako se jim stávalo dříve.
Ale ta se najednou ozvaly blasy: „Policie do nás
tluče — policie nám bere prapor.“ Zatím bylo jenom
tolik pravda, že policejní koncipista Přada ae ocitl
s dvěma policajty blíže nosiče radého praporu. Bráti
socialistům prapor — to by si napřed moc dobře roz
myslil a pak by musil míti aspoň kompanii policajtů
u sebe, aby se mu to podařilo. Ale — po čem erdce
touží, tomu rádo věří. A už to začalo. Přada dostal
se zadu ránu holí. Byloslyšeti lidumilné hlasy: „Mašte
je“, atd. Policisté dostali ran uepočítaných; jeden
tasil šavli, byla ma však vyrvána a klobouk ma roz
trhán. Jeden strážník za pokřiku „Hoďte ho do vody“
byl uchopen v půli těla a nesen k zábradlí řeky; jiní
policisté jej přece vysvobodili, atd. Samo Rašínovo
„Slovo“ poznamenává, že policejní orgány srážku ne

vyvolaly a že se v ní zachovalyzcelapně (trpná).Bylo prý tím „zabráněno násilnéma zakončení projevu,
které jiš již hrosilo v atmosféře (v ovzduší) rostoucího
předrášdění lidu.“ — Teď bychom jen rádi věděli,
kolik bylo zraněno soudruhů. Socialisté každou chvíli
nadávají na surovost policie; člověk by tedy čekal,
že vlastním příkladem ji budou učiti jemnějším
způsobům. Ale děje se opak toho. Výtržné živly ne
mohly se dočkati, až policie něčím zástupům do
opravdy ublíží; šíznily po nějakém laciném „muačed
nictví“, aby pak v „Právu lidu“ sebe menší výstřed
nost policiebyla Široce roztřepávána a — aby no
scházela látka k randálům dalším. A když zůstali

licisté přes všecko drášdění chladnější neš „svobo
domyslní“ soudruzi, musilo se ažiti aspoň prolhaných
výkřiků. Kdyby proti soudrahům se užilo takového
násilnictví, jakého si dovolují soudruzi netoliko proti
policistům, ale větší ještě měrou proti jiným „bar
šoům“, zněl by pokřik nad „brutálním násilím“ až

do nebes. — Hájíme zde anad policejní režim proti
svobodným projevům? Chceme, aby policie zakročo

vala„proti výtršníkům ao vší řízností? Nikoli; námse jedná o to, aby bylo přisnáváno lidské právo člo
věku každému, ať uš nosf šsvli, nebo červenou mašli
a široký klobouk anebo čamaru. Jedná se o to, aby
se ujssnil spravedlivý poměr člověka k člověku ka
ždému, aby každý snal nejenom svá práva, sle i svó
povinnosti vůči lidem jiným. O to by se měl hlavně
starsti tisk ten, který v theorii sice vyznává heslo
bratrství, ale při tom štve vášnivě prosté davy proti
všem lidem jiných sociálních názorů. A následky
štvaní? Třískání kamením do oken, vřavy předre
dakcemi jiného smýšlení, pusté nadávky a skrvavění
lidí jiných názorů. AČ se socialistický tisk novy
mlouvá, še k okatým násilnostem neradí; atačí, jest
liše aspoň napoví, aby se sondrazí domyslili. A pak
z nouze děleti ctnost — toť věc velice snadná; všdyť

ss tento tisk proto posud sepoň částečně krotí, že bynásledovaly jednoduše konfiskace. Pravou touhu však
si vyčte každý lehce mezi řádky. Bratrství „atisko
vaných!“ — „Utiekovaní“ soudrazi zmlátí pokojné
policisty! A jakých násilností se dopouštějí soudruzi
prvního května na těch, kteří s nimi nechtějí slaviti
jejich avátek! A tohle socialistický tisk zcela zřejmě
achvaluje. Až my katolíci ocitneme se v rukou „8vo
bodomyslné“ sociální demokracie scele, pak se máme
načtěšiti|

Německá kaltmra. Nad Němceprý není!
Ti vynikají vědou a vzděláním, coš prý je chrání od
zločinu. Ale skutečnost dokazuje, že i Němci, byť si
přisvojovali „vzdělání na fůry, v mravech přece nevy
nikají. Sám německý státní statistický úřad vykazuje
mezi německými studenty následající procentový výkaz
trestů a přestupků: Z 10000 studentů bylo r. 1899
odsouzeno k vůli urážce 1799, pro násilí a hrozbu
úřadům 189%, pro poškození majetku 1059, Dr.
Vittich, který tento výkaz oveřejňuje, uvádí, že se ně
mečtí studeoti nikterak v té věci neliší od obyčejných
selských hochů, dělníků a velkoměstského proletariátu.
Většina těchto přestupků byla epáchána v opilství a
to větším dílem ve stava surového a nejvyššího opilství.
Tak prozařaje německá kultura!

Žaloby. Žaloba pro rušenou držbu. Když
mně někdo neoprávněně zasáhl do mého práva, kte
rého jsem dosud pokojně používal a nechce nijak
ustoupití, podám na něho žalobu pro rašenou držbu a
to do 30 dní od toho dne, kdy jsem se dověděl o ru
šení držby. Propásneme-li však tuto Ibůtu, masíme se
domáhbati práva svého žalobou řádnou, která jest
ovšem nákladnější, obtížnější a zdloubavější. — Ža
loba v záležitostech nájemních. Jestlíže se do
mábáme práva ze smlouvy nájemní neb pachtovní,
podáme žalobu ve věcech nájemních, vyjma žalobu
pro placení činže přes 1000 K, kterouž musí podati
advokát. Žaloby pro placení činže jsou (do 100 K neb
od 160—1000 K) žalobami bagatelními neb řádnými.
Sem přináleží výpovědi z nájma a pachtu, které v pří
padě podání námitek jsou žalobami a kterými se tak
jako žalobou spor zahajuje. — Písemní a ústní
podání žaloby. Aby soud ulehčil stranám práva
neznalým a ušetřil jim útrat, není třeba bezvýjímečně
podati žalobu písemně, nýbrž dovoluje, aby se žaloby
a jiná podání, žádosti a návrhy exokuční u soudu
okresního přednášely i ústně. Soud jest povinen se
psati protokol, neboli žalobu protokolární a p. Pro
podání a žaloby protokolární jsou vyhrazeny u kaž
débo soudu toliko jisté dny v týdnu, kteréž jsou ve
vyhlášce v soudní budově označe:y. Pakliže se v ta
kový ustanovený den dostavíme k soudu i s dlužní
kem, může býti rozepře ihned projednána. Jedná-li
se však o smír, k němaž soud má dlužníka předvo
lati, můžeme se kdykoliv k soudu dostaviti. Samo
zřejmo, že i pro ústní podání žaloby musíme hradit
příslušné kolky.

Pemíze za dveřmi. Zo životavynikajícího
pařížského malíře Henners, který minulý měsíc zemřel,
vypravuje se hojně anekdot. Byl-li zabrán do malby,
nic nedovedlo jej přiměti, aby přerušil práci. Jednou
tlučeno asi 10 minut na jeho dvéře. Byl to jeden
z jeho obchodníků s obrazy, který mu přinášel peníze.
Věděl, že jest Henner doma, proto se nedal odetrašiti,
Konečně pozbyl malíř trpělivosti a mezi oběma muži.
dveřmi oddělenými, rozpředla se následující rozmlava:
„Nejsem domal“ — „Ale mistře, vždyť jsem to já, váš
obchodník.“ — „Přijďte jindyl“ — „Mistře, přináším
vám 40.000 franků.“ -- „Položte je tedy ke dveřím a
hleďte, ať už jste pryčl“ Obchodníku bylo s penězi
odejíti a vhodnější příležitosti vyčíbati.

Pomník slepého krále Jama. Dne1.
října odhalen bude ve francouzském městě Kreščaku
za přítownosti zástupce vlády francouzeké a delegátův
měst Paříže, Lucemburku a Prahy pomník českého
krále Jana Lucemburského, který tau padl pomáhaje
svému příteli králi francouzskému proti Angličanům
r. 1846 na den sv, Rafa (26. srpna).

První žena imnspektorkouv Rakon
sku. Paní Berta Sprangová jmenovaná byla mimo
řádnou inspektorkou pro ženské pracovny a živno
stenské školy a německou řečí vyučovací.

Poslední velká stávka v Chleagu
stála prý na 6 mil. dolarů. Vozkové sami čítají
si škody za 300.000 dol. Zaměstnavatelé za
platili stávkokazům 2 mil. dolarů. Dělnické
unie vydaly na podpora stávkujících 350.000
dol. Správa města během stávky zaplatila za
rozmnožený sbor policie 305.000 dol. A to
vše nemusilo býti, kdyby zaměstnavatelé byli
měli lepší aznání s dělnictvem.

Židovští falšovateló peněz.Ve Vídni,
v Uhrácha jinde rozšířenyfalešnépadesátikoruny. Lehkou
touto šivností zanášeli se haličští židé, z nichš ně
kolik již lapeno. Pak de se židé vždy poctivě živí,

Nákazy kuihami a časopisy. Zdravotní
rada dr. Fůrst v Berlíně v obšírném článku opět při
pomíná, jaké veliké nebezpečí nákazy hrozí s ožívání
starých knih. Četní hygienikové stále na nebezpečí to
ukasují a dr. Mitulescu, který se stadiem tím zvláště
zabývá, shledal, še 80 procent všech zkoumaných knih

obsahovalo taberkulosní bacily. Přednosta ústavu pro
nemoci infekční tajný rada prof. dr. Dónits shledal
značné nebezpečí nákazy a doporučuje, aby jmenovité
koibovny školní všechna pozornost knibám a snadné

Přenosnosti nákazy věnovali. Tajný rada prof. dr.lůge ve Vratislavi důtklivě varaje před tak zvanou
infekci kapkovou, která vykašláváním na listy knib
vzniká a jejít bacily obracením listů lebounce se u
volňují, čímž nákaza nejsnáze se přenáší. Totéž možno
říci i o přenášení epály, spalniček, tyfa, kašle záduš
ného i jiných nemocí. Lidé, kteří štítí se starých šatů,
pečiva, které jiní obmatali, zábradlí, kterých se dr
želi, klidné dají miláčkům svým do rakou knihu, kte
rou celý rok a mnohdy déle užívalo dítě taberkulosní
nebo akrofalosní, aby uspořili nepatrný obnos, který
později atonásobně musí věnovati na záchranu svých
nejdražších, ačli vůbec záchrana jest možné. Nikoli
desinfekce je prvním příkazem zdravotnictví, ale přímo

úzkostlivé čistota těla a všech předmětů, kterých uváme.

Dům pro svobodné muže. V nejbližší
době bude ve XX. okresu na Dresdnerstrasse ve Vídni
otevřen a předán veřejnosti velký dům s byty pro
svobodné muže, zbudovaný z jabilejní nadace dle an
glických vzorů. Do domu bude prozatím přijato 6:0
nájemníků, kteří budou platit za byt, prádlo, poslaha,
lékařské ošetřování a lázně 2 K 50 h týdně. Ve velké
kochyni bude připravována domácí strava pro ty, kdo
ji badou žádat. Zároveň bude zřízena zvláštní ka
chyně pro ty, kdo by wi chtěli vařit samy. V přízemí
jest velká jídelna a dvě čítárny, pro kařáky a pro
nekuřáky. V domě jest pro potřebu bydlících krejčía
obuvník. Správě se již přihlásil velký počet reflektantů
na tyto byty. Bade li podnik míti úspěch, zbaduje ae
ještě jeden takový dům v X okresu, ale v rozměrech
ještě větších, pro 1000 osob.

Seze dobrým hnojivem. Saze nejenom
že jsou dobrým hnojivem, ale jsou také prostředkem
na ničení škůdců rostlin. Když se k rostlině nad kořeny
přisype frochn sazí, zbavena jest jistá všech škůdců
v zemi se množících. Nejlépe jest, když se sazs uklá
dají na hromada, odkadž pak se jich upotřebí k řepě,
bramborám, zelenině a jinde, kdež docílíme překvapu

jieleh výsledků, jakých žádným jiným hnojivem neocílíme.

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové dne 23, září 1906. 1

bl póenios K 12-40—13'80, šita K 10:20—10 60, ječme
ne K 9*40—10'00, prosaK 11*20—00'00,vikve K 11*50
—00*00, hrachu K 1900 —00'00, ovsa. K 6'40—650,
čočky K 31*00—00'00, jahel K 20:00—00'00, krap K
2100—2400, bramborů K 2-40—0'00, jetelového se
mene červeného K 00:00—00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—0000, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 00'00—00'00, lněného semene K 19:00 —00*00, 100
kg žitných otrab K 12:00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 13*00—0000, 1 kg másla čerstvého K 2:66—0'00,
1 kg sádla vepřového K 1'80—0'00, 1 kg tvarobu K
0 26—00'00, 1 vejce K 0-08—0"00, 1 kopa zelí K 400
—800, 1 kopa okurek K 0000—000, 1 kopa kapusty
K 1*40—400, 1 bl cibule K 4-00—6'00, 1 kopa drob.
zeleniny K 0*60—3'00, 1 pytel mrkve K 1'40—1'80,
1 hl jablek K 0'00—00'00, 1 hl brušek 3-00—5-00,
1 bečka švestek K 0'60—1'20. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 43. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 607, žita
342, ječmene 610, ovsa 389, prosa 00, vikve 14,
brachu 00, čočky2'/,, jahel 12, olejky 0, jetel. semínka
11/,, Iněn. semene 0, máku 3/,, — 3.) Zeleniny: gelí
117 kop, okurek 00 kop, kapusty 182 kop, cibule
126 hl, drobné zeleniny 380 kop, mrkve 110 pytlů,
brambor 186 hl, cerele — kop. — 38)Ovoce: jablek
00 hl, brušek 9 hi, švestek 662 hl. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 1 kus, podavinčat 388 kusů, kůzlat
0 kusy. ,

(Zasláno.)

Všem skupinám Zemské Jednoty katol.
duchovenstva pro král. České

ve východních Čechách!
Ve chvíli, kdy se zase sešla říšská rada, jest

potřebí, abychom ukázalí, že požadavky naše nejsou
nám věcílhostejnou.Předloha kongruová
má býti odložena do budoucích za
sedání říšskérady...

Valná schůze vikariátů | východočeských
v Humpolci budiž výkřikem, který by upomenul
zákonodárce na povinnosti, které mají ke kléru.

Proto súčastněte se hojně této schůze!
Na shledanou v Humpolci 5. října!

Forman, Lašťovička, Ráček,
katoch. v Chotěboři. děkan v Nížkově. děkan v Herálci.

Jůzi, Hornek, Milo Záruba,
vikář v Libici. kaplan v Polné. kaplan v Humpolci.

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

h m cbyní, zařízen.
-————————— jázní Amoder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ioned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truklářský v Hradci Král,

u Pražského mostu.



co odborný

SPECIALITY:

V dokonalé úcrě

Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firmy uástroje a

byl jsem vědy úploě spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

ku mši svaté
zaručená jen přírodní jakož
i jemná tabulová. vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

Přijmu dělníka
na celoroční práci, rok
neb dvaroky povyučení.

Jan Michálek,
krejčí v bis. semináři.

Svůj k svému!
Podporujte křestanský

závod!

| Kněžské
kolárky,
látky sro dámu,

ň

|
:
ň

veškeré prádlo
bílé i trikotové pro dámy i pány,

puS“nákrčníky, ©
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

M* kanafasy, "JN
gernitury kávové,jídelníi vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnámu P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
uůj 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. příseň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
Specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

JCE KEI ICICAICCICKICH——————-———e

oVatá zpověď

generální
či všeobecná nebo životní.

Upravil

Frant. Ass. Křivohlávek,
farář v Českých Heřmanicích u Chocně, Oblat

kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.

S povolením nejďd. bisk. konsistoře v Hradci Krá
lové ze dne 25. srpna 1905, č. 8236.

O*> Cena 30 b. "By | Náklademvlastním.

| J oZaloženo 1853. =

Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

Nejlepší doporučení

PETRA BUŠKA BYNOVÁ

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

P počty zdarma, 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j. || G) © a

Navšťirenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlos vranou
a touto ocbrannou známkou.

zedSrepom9387
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Preba 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslaví.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
nátním ům ku provedení všech prací do obora toko

spadajících.

Dále dovoluje sí upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam,na výstavách.

. Josef
Krejčí

V PRAZE,
3 umělecký závod 80

jh P| ohařský a řezbářský.

k

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—VUW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,
kýklové cesty, jesle, Boší hroby, křlde, k ,

ovčdnice, křiitelny, komsoly, Aleny lustry,
y dg dle zhe oniehů, řesanérámce náobrazy,emie, fotografie a diplomy. Resaný nábytek a

P řůsné předmětyhodícíse sadrby.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.
Renovacestarých oltářů akostelních zařízení.

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., odpořuču© se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

JE, LADODADS
v Hradoi Králové, Adalbertinum.

ě Při rozsahu závodu, který dle prvních
světových ateliorů zařízen a opatřen
úplným nejmodernějším ©komfortem
z oboru techniky i pomůcek, provádí
firma veškeré do oboru fotografie -pa
dající práce v provedení čistě umě
leckém při cenách nejpříznivějších.

Tableaux
Svatební skupiny

Zvětšení
v každém provedení (platinorém —
pigmentu atd) až do formátu 80X 150
cm ; vhodné dary pří zvlášť levných
cenách ku každé P i

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
Jáním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.



podzimní a zimní novotinky,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, [aráře ve Yýprachticleh)

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

výrobní závod

v:ech« kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

TMITULLLUTUNUmMIIUIDI

Měrěb000000

dení

řezbářské práce
břodměvy pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

První český katolický závod ve Vídní

františek RuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

>|, K2

Vade EDo
VI. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

ČPI XČP) XGPDX PI X6BI X

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- icízo

zemských.
Četná uznání zvlsště:z kruhůvele-:
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skouáku.
Velejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!6(BBAC)DCSAEEDCABD6 GDXG8GDDIGKDX669XG6

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

inděicha ( abouťky

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

JKRÁSNÉ|
ve vkusných rámcích, "jí

zrcadla, sochy, kříže

Hiv nákráhnodop
X

JOS, KIESLICHA
9 — v Hradci Králové.—
SEOOKOOKOOCHOKODOOCKOOGÉ

FErodá se
dobře

zachovanýkulečník
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobní ceny.
Bližší sdělí administrace t. 1.

umělecký závod a výroba rámců

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Jan Slaněk, 25,244;
Konvikteké ul., ený ppasé. spe

. citlné ma koste náčiní, dovolnie
1 doporučiti svůj hojně zásobený

ba, | klad vo vlastní dílné račně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence,kalíchy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, atenky, nádobc. a td., všepřesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci 6a jen o ohni slatí a stříbří. Nu požádání hotové

práce na ukésku roKpočY, nákresy neb cenníky franko.aveškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze. k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydám kostelům úleve v placení. Více uznání po ruce

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

U

m tatatatkatnj dol něJuko

a treskové
provádí přesně dle moderních
pošadavků, s uměleckým při
hlíšením k příslušnému aslohn

Anianín ČŮÍOUŮA,
dekorační maliř

| v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavuji zdarma.

AAAAAVAA0AVAVAVAVAVARVAVA

AAVVAVAVAVAVA

Čadautulaněníalzů OVYVIVYOZZYIIIVIZLISPILIZSLTVILLY

bo?3bo vYt ZV TÍ VYVYKYVKYYZVYX

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější
kupní pramen v Rakouska veškerých

kosla, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 5.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Továrnaer
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený ; Ě
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi 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, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami:da1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnoume
státné a diplomem slaté medatlle, a mnohýjm ji

n nými "diplomy © právem ralení slaté 'med:

STRAzdarmaafranke.

AO—

DI"105
Zve

a

iilya

SUKNÁ
—Pévné cený:



Akciovýkapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PRO“ Založeno roku 1868.

álohy na uložené zboží.

m

ka WW,SVÁ
SEXSS) VE

KNIHY
hudebniny
a časopisy

ORP“českéi jinojazyčné<

Založenor. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

©| V Hradci Králové, Čís. 83p Palackého třída
svůj hojně zásobený

sklad náčiní
má stále na skladěa můžeokamžitě m bohoslužebného

dodati ©. se stříbra. bronzu a ji
královéhradecké Da ných kovů

poctví a antikvariát >

DANANELIGKÁRA
Antikvariat. — Školníknihy. m

Psací potřeby.— Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot.

vše sliné v ohnizlacené
a atříbřené, 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 svěcené se Btvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za

4
lývých 4 celých knihoven. — Výměna SAM koupení a opravě kalichů,
knih. — Literatura cestovní,prů- v monstrancí, iborif, relikvií

vodce mapy m ářů, nádobek na sv. oleje,
. 3 : NL lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

Modlitební knihy ve skvostných z cifikálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

vasbách sa ceny levné. oDm
Seznamy knih a první sešity vycháze- |(0)

jících děl na ukázku zdarma.

TV
OY“ Denní prodej novin. "Jiz

40 VY (+(CSGSCE angličiny, němčiny
a vlaštiny,

české a německé
stenografie

Ovdovělá dáma
v prostředních letech,

vzdělaná,dobrá kuchařka,prosí Za místo

pe“ Km- hospodyně 3%
nejraději na faře.

Laskavé dotazy ochotně zodpoví administrace t. 1.

I

| sdělí administrace t. L

DRNKO JEŽEKv Hrdi Král
svůj hojně zásobený eklad

k dušičká m hotovýchpomníků
z různých drabů mramorů, domácích i cizích žul, sienyto, též švéd
ského a norského labradoru k laskavému problédautí. — (tizím
pánům zákazníkům při nákupu od 100 K počínaje hradím jízdní
Mstek dráhou sem i zpět bez jakéhokoliv zvýšení původních cen
předem již označených. ©ráce žulové vyznamenávají se zroadlovým
a trvalým leskem i vkusným provedením.

Nejlepší nákupní pramenpro pány mistry truhláře, mramorové desky na nábytek, pro řez
níky, uzenáře, zařízení pro krámy a dílny, zařízení pro kavárny a desky pro koželuhy,
chladící desky pro cukráře atd. — Cenníky a nášrtky ua požádání franko.

Sklad a dílny nacházejí se ve vlastmím domě v ulici Čelakovského, čís. 868.

Pinanění věda
ukončena.

V české literatuře je to dnes
jediné úplné dílo toho druhu,
daty statistickými doplněné.

Za G korun,
váz. E 720.

Drokaždého=

kniha nepostrádatelná,
Nákladem

Jos, Pelela v Praze-I.

Jednou s důvěrou akuste a posuďtepřírodní 5 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vichat. K 1150, 12-50,|
M4 al6—,

pražená vljem. K 14—, 15—
a 16—. Cen sdarma.

Pochvalné dopisy z celé říše.

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32.Čechy.

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté,

8 Klobouky *é dvčí+dětské,

: všeho druhu pro
Kožešin dámy,dívkya děti,

Přezůvky prvéPetrohradské,

Papuče pravés kotvou
na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král. státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,
Palackého třída č. 63.

Tamtéž přijme se učeň.

Hradec Králové.
Telefon č. (7. Peancí stroj.



(Ee VšeodborovéhoSdružení křesť. dělnictva.)

Ten člověk, jenž se dovede vpravit do peměrů
jiného, a usiluje co nejvíce, aby mu byl nápomocným
sociálně, mravně, nábožensky, vykonává Božský vliv.
Zásada soucitu, vzájemné pomoci, která činí 8 ra
dostí to, co jest společnosti nad míru prospěšno,
totiž ulevování bídě i bolesti, jest objevením kře
sťanství, právě jako nějaká vědeckápravda. Nejlepší
a nejšlechetnější lidé bývají nejsympaličtější.

Smiles: Moudrost živola.

Dělnické byty.
NI,

Mnozí větší zeměstaavatelé, zvláště v men
ších roěstech a na venkově, zřídili dělnické
byty. I kdyby jakost těchto bytů byla po
stránce technická a zdravotní bezvadnů, čehož
však vždy není, přece i pak vydáno jest toto
řešeuí bytové otázky "ejvážaějším pochybno
stem proto, že se tím závislost dělníkova na za
městnavateli ještě podstatněji zvyšuje.

Zevně nejskvělejší vkázkou toho, co na
tomto poli vykonáno, jest anglické dělnické
město Saltaire. Vedle dělnických bytů jest zde
divadlo, na které sir Titas Salt obětova! 25.CC0
liber šterl, klubovní dům 8 uárodopisným
maseem, malířským a sochařským atelierem,
kostely a školy, krytá plovárna, velký park
s hříšti. Na řece jsou k volnéma použití čluny,
ano dokonce i malý parník. V kostele postavili
dělníci zakladateli města mramorovou sochu.
Zevní lesk zakrývá zběžnému pozorova:oli
stinné stránky celého zařízení, teprve rozhovor
s obyvateli poučí nás, že všecbna tato dobro
diul byla vykoupena zírátou svobody. Situace
dělvíků saltaireských dána jest tím, že všechny
dělnické podniky jsou vlestgictvím podnikute
lovým. Sir Titus vystavěl ua počátku let pa
desátých na půdě, až do té doby poluímu no
spodářství slouživší, obytné budovy asi pro
4000 obyvatel a od té doby zůstala firma věrna
zásadě, odmítati veškeré návrhy na koupi se
strany dělnictva. Ná-ledkem toho může každou
jí nepříjeínnou osoba odstraniti ze Saltairu, a
proto jsou též veškeré pokusy dělnictva 0 ur
ganisaci vylončeny. Pokud stál v čele poduika
sir Titas, blabosklonuý tovární patriarcha, po
ciťovali dělníci odvislost jak hospodářskou, tak
politickou nepatrnou měrou. Jehu méně blaho
sklonní nástupci v závodě neodolali všsk po
kušení využitkovati odvislosti dělnictva. Stalo
se to snížením mzdy, jež jest tu uižší než
v sousedství. Dělníci byli vůči toru bezmocni.

Méně povážlivo jest, nabízí-Ji stát neb
obec svým zřízencům nob menším úředníkům
nájemné byty. Jde (a 0 pracovoí poměry, je:
vykazují stálejší povabu a k jejichž zlepšení
prostředku odborové organisace, event. stávky
beztoho nelze použiti. Ve značných rozměrech
zřídilo svým zřízencům byty na př. město
Frankfart n. M. I státuí železnice tak častěji
učinily, a Prusko dalo si svou 8němovnou po
voliti Bmilionovoa půjčku na stavbu domů,
jež zůstanou ve vlastnictví státu, na státní
účet. Byty v těchto domech pronajímají se
dělníkům zaměstnaným ve státních závodech
a úředníkům s nepatrným platem. Zřízencům
ponecháva volnost, chtějí-li si tyto byty najati
čili nic; donucení jako při úředních bytech
nestává.

V uvedených případech šlo pouze 0 pro
najímání bytů, náležejících zaměstnavateli, děl
nictvu. Stává se však též, že zaměstnavatelé,
ojedinéle neb ve stavební společnost sdružení,
učiní opatření, jež amožňají dělníkům státi se
vlastníky malých domků. Tak na příklad po
skytují královské komenouhelné doly u Sagr
brůckenu svým dělníkům premie a zálohy na
stavbu domů. Dělníkům, majícím chuť do
stavby, mohon býti poskytnuty stavební premie
260—300 tolarů a bezúročné zálohy.

Jakým duchew prodcbnuta jest tato péče
o dělníky, vysvítá jasně z následujících para
grafů „předpisů o poskytování premif a záloh
na stavbu domů pro dělníky král. kamenouhel
ných dolů v Saarbrtickena:“ $3, Přihláškon ne
nabývá hlásící se ješt? žádných práv na vyžá
daná dobrodiní. — $ 6. Z povolení premií a
záloh jsou vyloučeni tito horníci: 1. kteří svým
chovárím zavdávají podnět k nespokojenosti

5. kteří dosud vedosáhli 25. roku nebo
již překročili 45. rok; 6. jejichž zdravotní stav
vzbozoje obavu brzké invalidity. — $ 12.
Bylo-li jednáno proti těmto předpisům neb
v tom případě vůbec, — že na př. následkem
dobrovolného opuštění dolové práce neb do
puštění se disciplinárolho přečinuneb sprostého
zločinu neb přečinu, což mí v zápětí propo
štění příjemce premie na vždy — buď dům

odňat svému účelu, sloužiti po 10 let za obydlí
horafkovo a lze vyplacenou prermii ihned zpět
žádati. — $ 16. V týchž případech, kdy se
premie stane zpět požadovatelnou, jest stavební
záloha ihned a bez předchozí výpovědi splatnou.

Jak se sděluje, osvědčila se tato podpora
usazování se důlních dělníků poskytováním
stavebních záloh a premií velmi dobře a bo
hatě odměnila vynaložené na to náklady za
městnavatelů. Toto zejménu jest naskrze uvě
řitelno. Děluíci jsou případnou okamžitou
splatností dlužních závazků oloupeni o všelikou
svobodu pohybu. Odvislost jejich jest zcela
mimořádně utažena. Je to prostě vyažitkování
nouze o byty zaměstnavatelem k vlastnímu
prospěchu. Se stanovisku jistých zaměstnava
telů lze v tom spatřovati rozřešení dělnické
bytové otázky, ale nelze schvalovati nikterak,
připouštějí-li se jako sociální reformy pouze
taková opatření, jimiž se podporuje otonpající
třídrí hnutí dělnictva. Jest ostatně pochybno,
zda zájem zaměstnavatelů docílí bytovou poli
tikou uvedeného druhu trvale zvláštních pro
spěchů. Jak známo, propuklo i mezi dělnictvem
saarbrůckenských král. kamenouhelných dolů
dělnické hnutí a poměr mezi ředitelstvem a
dělníky platí za krajně napjatý.

Podobným způsobem pokusila se i firma
Friedrich Krapp v Essenu učiniti své dělníky
„usedlými.“ I zde setkáváme se s ustanovením,
že zálohou daný kapitál neb nezaplacený dosud
zbytek bez ohledu na povolené splácení ve
lhůtách stává se ihned a bez výpovědi splatným,
je-li dlužník pro přečin proti pracovnímu řádu
neb proti jiným služebním předpisům za trest
propuštěn nebo vystoupí-li dobrovolně vprvních
10 letech ze slažeb závodu, a zůstane-li třeba
jen jedinou z ustanovených lhůtních splátek
bez svolení firmy Krappovy dlužen. (Pokr.)

Sociální rozhled světový.
Od 18.—20. t. m. konal se ve Vídni mezi

národní sjezd pro pojišťování dělnictva. Ale
vyhlídky při tomto sjezdu jsou zase takové
jako při předešlém. — V minulých dnech konal
se ve Vídni třetí sjezd obuvníků.

Dnem 1. listopadu t.r. vstoupí v platnost
zákon, kterým se mění předpisy o úpravě ne
dělního a svátečního klidu v živnostech. Nej
důležitějším z nové úpravy jest zkrácení do
volené nedělní práce v živnostech obchodních
na nejvýše 4 hod. 8 dosavadních maximálních
6 hodin atd. V živnostech výrobních vztahaje
se úprava klidu nedělního ua vazačství květin,
na výroba umělých květin, dále na holiče,
vlásenkáře, pekaře, oukráře, pernikáře, řez
níky, azenáře atd.

Potravní spolky strany sociál.-demokra
tické pořádaly počátkem tohoto měsíce sjezd
ve Vídni, na němž usneseno, aby se zřídilo
velkonákupní družstvo.

V Uhrách konaly se velké demonstrace
strany sociál. demokratické ve prospěch vše
obec. práva hlasovacího. A také v naší polo
vici říše na všech stranách ozývají se protesty
proti bar, Gautschovi, který se přičinil, aby
všeob. právo hlasovací v Ubrách zavedeno
nebylo. — Velký protestní tábor uspořádali
v Praze 24. t. m. sociál. demokraté; při tom
došlo k srážce s policií.

Na jenském sjezdu něm. sociál. demokratů
dostali se delegáti do sebe. Konečně rozhod
nuto, aby se 1. květen dle možnosti oslavoval.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 19. září,

Nemoc. podpora 6 K (14) udělena Anně Jin
drové v Kostelci n. O-; Al. Hanušovi v Praze,
12 K.

Schůze užšího výboru 28. září.
Nemoc. podpora 6 K (14) adělena J. Valáškovi
v Náchodě, Fr. Pirklovi ve Lhotce 6 K (14),
R. Kolčavové v Parníku 3K (7), AL.Richtrovi
v Týništi n. O. 450 K (7); Jos. Maierovi
v Praze v nezaměstnanosti 3 K (7). Přijato
členů 11.

Upozornění. Na předešlé oznámení
v „Práci“ stran pořádání konferencí dělnictva
oznamujeme, že pro volební okres X. bude se
kunati konference v Semilech a pro XI. vol.
okres v Novém Městě o. M. Nyní jest na děl
nictvu u odbočkách, by podalo Ústředí po
drobný program těchto konferencí: totiž o čem
se má nejhlavněji jednati. Konference tyto
budou čistě prucovní: dopoledne se bude od
bývati porada dělnictva o palčivých otázkách
sociálních a odpoledne asi 2 přednášky. Výlohy
s těmito konferencemi spojené bude část hra

diti Ustředí, drabvu část odbočky společné.
o XI. vol. okresu spadají n.sledující místa:
pice, Cerv. Kosteiec, Hronov, Police n. M.

Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Nové Město
n. M., Dobraška, Opočno, Třebechovice, Týniště,
Hradec Králové atd. Na konferencích těchto
bude ge hlavně projednávati další ukce na
organisaci dělnictva, a příští propagování po
žadavků dělnických. Tedy agitujte, bratří, ať
tyto konference ukáží kapitalistům, že dělnictvo
stojí na stráži a nemíní zůstati lhostejné ke
všemu, co se kolem nás děje. Co má kdo na
srdci, napiš a zašli nám. — V vosílání zpráv ne
ochabujte. Pište dále o svých poměrech, jak
umíte; my si vše sami upravíme. — Nechť se
množí přihlášky o řečníka a naznačují se místa,
kde by se sdružení mohlo zříditi a ua koho
bychom se tam v příčině informace mobli ob
rátiti. — Formát a rozsah časopisu „Práce“
každým způsobem upraví se počátkem r. 1906;
dříve není nám možno na nějakou změnu po
mýšleti. — Bílých ksrafiátů, členských to od
znaků, máme dosti v zásobě. Hlaste se tedy o
ně správy odboček, aby jím každý člen příle
žitostně byl ozdoben. Dáváme je co nejlevněji,
při čemž jednotlivým členům může se pradati
o 2 i více haléřů dráže; zisk připadne ve
prospěch odbočky, skupiny.

Barsa práce. Přijmou se: Do stálé
práce přijati budou dva starší dělníci na umělé
trahlářství a dva na umělé zámečnictví. —
Na faru hledá se starší vzorný dělník, který
se vyzná v zahradnictví a částečně i v hospo
dářetví. Měl by v domě byt, stravu a denní
plat. — Přijme se očeník na klobonučnictví a do
dílny pasířskéa zlatnické.— Práci hledají:
Zkoušený strojník a topič, bývalý montér,
obeznalý v elektrickém osvětlení, s nejlepšími
vysvědčeními z velkých závodů, absolvent prů
mysl. školy; obsluhoval parní stroje a 1200HP.
Jest ženatý ale bezdětný. — Hodný hoch
s odbytou wměšť.školou rád by se učil kupectví.
— Tovární dělník (snovač a přetahovač) hledá
podobnou práci kdekoliv. — Bezdětní manželé
přijali by místo domovnictví v katol. domě.
Maž se vyzná v němčině. — Ženatý dělník
přijal by místo za vrátného nebo sluhu do
domu katolického.

V neděli I. října 1905 o 3. hod. odp.
koná se v Chrudimi

důvěrná schůze,
na níž p. Jar. Astr z Hradce Král. promluví

o odborové organisaci.
Bratří, dělníci, přičiňte se svou účastí, ať svět
je přesvědčen, že nespíme, ale chceme svá práva.

Dopisy.
Z Náchoda. V noděli dne 24. září 1905 kc

nala se v hostinci „u Karla [V.“ důvěrná echůze. Svo
lavatel p. Jiptner avítal přítomné účastníky a za před
sedu navrhl p. Josefa naráska, ústředního starostu
z Hradce Králové, za místopředsedu p. Matonše, za
zapisovatele p. Veissara. Předseda p. Karásek zahájiv
schůzi uvádí důvod, proč se tyto schůze konají a že
jest na dělnictva, by se chopilo práce organisační na
svou vlastní obranu a na t3 ndělil slovo p. J. Astrovi
z Hradce Králové, kterýž promluvil o sociálních po
měrech dělnictva a odborové organisaci. Řeč jeho se
zájmem sledována a Be soublasem přijata. Po té p.
Karásek scbůzi ukončil poděkovav přítomným za ná
větěva a nabádal účastníky, by všady a všude zdárně
agitovali pronaše sdražení. Zdař Bůh!

Z Úpice. Úpice zkrétá. Na místech, kde ještě
před několika lety stávaly dřevěné domky a pole,
jsou dnes domy a továrny, jež vesměs patří — židům,
Podle toho by ei někdo myslil, že u nás kvete bla
hobyt i mezi třídou dělnickou. Ale chyba lávky. S tím
vzrůstáním města vzrůstá také bída. Někdo nawítne,
že to není pravda; vždyt máme tu každých 14 dní
zábava taneční a podobné a návštěva jest vědy četná.
Putyky jsou také plné a hry v karty a nás také
hojně kvetou. Zábavy takové jsou jen vnady, aby lid
dělnický při nich na vše zapomněl a otapěl. Kapita
lismns dobře počítal, že u lidem, přílišným a bezazd
ným zábavám ee oddávajícím, možno vlásti, jak sami
chceme. A jsou toho doklady, že dělník zábavám a
pod. holdnjící má přednost před pořádným; neboť
kapitalismus nechce dělnictvo uv-domělé. Tak jest to
všude. Kapitalisemas tíhne za sebou bídu. Vzrůstem
továren přibývá obyvatelstvaa nouze o byty. Do bytů
dělnických, jimž lid říká kasárny, měl by se podívati
leckterý pán, který rá mluví o té humanitě, a lec
která útlocitná paničk.. Mnohé takové panstvo krmí
své psy a kočky masem a jinými pamlsky, mají
pro ně slamníčky, koberce a jiné pohodlí, ale ubohý
dělník v osvíceném 20. století, v době samé avobody,
osvěty, humanity je někdy rád, když si může koapiti
nějaký brambor a má-li za lože kus slámy a za při
krytí nějaký cár. Někdo řekne, že přeháníme. Naže
důkaz! Má-li muž 70—80 kr. denně, co si za to po
řídí, když nemůže žena do práce a je-li k tomu ještě
několik dětí a když všecko musí se koupit! A one



mocní-li muž, co potom? Tak jest odměněn dělník za
svou práci. Co se týče potřeb bytových, o těch darmo
mlavit. Mnohý pán si myslí, že dělníkovi dostačí
úplně 6 zl. týdenní mzdy. Ale jen to zkusit! Také a
nás pořádaly všecky strany společnou schůzi, na níž
byla zastoupena i městská rada. Žádalo se, aby se
v městě našem ustavila sociální komise, jíž tu tak
třeba. Ale dosad městská rada nehnula ani pratem.
Co mu po dělnictvu a nač si s otázkou dělnickou
lámat hlavu! Chudinská komise má věru lehkou práci.
Mnoho by ee ještě o tom našem chadobinci dalo
psáti! A jak jest i jinde postaráno o sedřeného, zmrza
čeného dělníka? Ach, darmo mluvit! Proto by se mélo
dělnictvo sdružit ve spolcích odborných a mobutným
hlasem se ozvati a žádati na vládě starobní a inva
lidní pojišťování, a zanechati toho štvaní dělníka proti
dělníku. Ve Švýcařích, Německu a Bavořích si jinak
dělnictvo počíná. Dělnictvo mělo by ai vzíti příklad
z jiných stavů, jak ony o otázkách sociálních spo
lečně pracojí. Dělnictvo vlastně tedy samo vinno ton
svojí bídou. Na př. u nás se v minulé zimě pořádala
veřejná spolková schůze, na jejímě programu bylo
starobní, invalidní pojištění. Ale dělnictvo projevilo
tu až mrazivou netečnost. Raději se sedí někde v ho
spodě a tam 8e provádí vysoká politika a hra v karty
anebo se sedí doma a když chce muž jíti do schůze,
tu leckterá žena řekne: nechoď nikam, raději si od
počiň a pod. Právě ženy a dívky by měly povzbuzo
vati své muže a samy pracovat na poli sociálním
zvláště v otázce inval. pojištění. Dělnictvo musí se
sdružit v jeden mohutný šik, vstoupiti do odbor.
spolků a bájiti své právo jako to činí učitelové a jiné
stavy. Organisace stavovská zmůže mnoho. — Máme
v Úpici konsumní společenstvo „Svépomoo.“ Dělníci si
je vedou sami, ale dosud se u nás nepoznal význam
takových svépomocných družstev jako na př. v Aoglii,
kde mají dělníci své obchodní domy, lodě a podobné
a také začali 8 málem. Všude jest na tom dělnictvo
lépe; v Německa mají star. inv. pojištění, v Dol Ra
kousích mají uvé volební právo do obcí a ita „kleri
kální“ Vídeň se postarala o dělníky tím, že postavila
masné krámy, kde možno nakoupiti lacinějšího masa.
Naše sdružení křesť, sociální vzalo si za úkol podpo
rovati v nemoci, nozaměstnanosti, ve stávce a mnohé
ještě výhody. Dělníci, vstupte mezi nás, rozmnožte
řady bojovníků za svoje práva, svobodu. Kdo s námi
nejde, jest proti nám! Zdař Bůh!

Z Ústí m. Orl. Křestan.-sociální dělnictvo
zdejší volalo na den 18. září t. r. důvěrnou schůzi
dělnictva, na níž p. Jar. Astr z Hradce Králové pro
mlavil o „důležitosti konsumních epolků“. Ve avé řeči
poukázal na různé výhody členatva a pak co nejhlav
nější, jest to, že kde dělnictvo má své odborové a kon
sutuní spolky, že jest tu samostatnější a nezávislé.

eč jeho byla se zájmem sledována a odměněna po
tleskem. Hned nato vykonán zápis členů, jichž počet
ukázal, že namáhání našich pracovníků nebylo mar
ným. Nová pevná bašta křešť. sociálního dělnictva!
Kéž by i v jiných místech dělnictvo tohoto příkladu
následovalo! Zdař Bůh!

Poměry mezi obnvmickým děélni

etvema. Velice bídné poměry panují mezi východočeským dělnictvem obuvnickým v městech: Svratce,
Proseči, Skutči, Luči, Cbrasti, Chrudimi, Heřman.
Městci, Pardubicích, Sezemicích, Holicích, Borohrádku,
Jelení, Týništi, Kostelci n. O., Třebechovicích a Lito
myšli. Příčin je mnoho. Dělníci praktickými pány roz
děleni jsou ve mnoho odborů, a tu závisí jedni na
druhých (málo je těch, kdož a .í udělati celé boty).
Práce vydává ae v tuctech, od čehož snáze lze utrho
vati a méně platiti. 1. Jsou tu kraječi, drah to inte
ligence ševcovaké, kteří jsou dosud nejlépe placeni.
2. Cídiči, kteří, jak se říká, ještě dost peněz vytří
skají. 3. Šteperky, lepičky, šičky, pakerky a poslední
ostráci či štukverkáři, kteřížto jsou učinění chudáci;
často celá rodina sedíc u verpánku sotva na nejnot
nější sežene živobytí. Odbory tyto se navzájem nená
vidí a i často pronásledují. Již mnohokráte jsem četl
v socialist. novinách, že touto bídou je vinen jen
klerikalismne a proto jsem na tu „potvora“ číhal; aš
ji jednou dopadnu, že jí dám co proto a zatím tu
máš, světe, mám to černé na bílém v letáku, jejž vydal
odborný spolek obavníků v Rakousku při stávce v Se
zemicích a Holicích; v řádku 17. a 18, stojí doslovně:
„Po celé dvacetiletí udržované a stále se zhoršující
hladové poměry mzdové přivedly dělnictvo tohoto od
bora na pokraj vlastní záhuby. Bída a hlad, která se
našeho lidu zmocnila, vyvolána byla zločinnou hrabi
vostí a špinavou konkurencí továrníků.“ — Tak vida!
Jak mohou takto balamntit dělnictvo ve dne! Mezi
továrníky jsou as 3—4 křesťané, ostatní vyznání Ja
dova. Jsou pak židé vyučení ševcovině? I toto, ho
lečku, ševcovat masí gojimkové; židé jeou jen pány
v kanceláři a pěchují groše do bezedných kapes. Na
mítne ovšem někdo, že to není správné, že to nemá
býti. E co, má nemá, liberální zákon to dovoloje a
tak ticho, ani muk! Ale co, ani muk, vždyť máme
svobodu! Ovšem svoboda jest svoboda, jako to soci
alistické: rovnost — volnost — bratrství, jež se hlásá
pilně, zvlášť to poslední, ale jen v theorii, v praxi
platí jen pro vyvolené. Proto nechtěl jsem ani očím
věřiti, že v Holicích a Sezemicích stávkují, v tom
něco vězí. Neb aby soc. dem. organisace pracovala
proti svému pápovi, je naprosto nemožné. Vinu ale
nese dělnictvo též! Či nemohou již jednou přestati t
nedůstojné, ponižující špendace a zakupování si tak
lepších míst a práce? Jak krvavý ten výdělek! Jedni
berou říkajíce: blázen, kdo dává atd. Velké procento
dělníků drží se však hesla: co ožiju, budu mít; jsem
tu jen jednou, a proto, když je, dejme si, a když není,
pískejme | A což nedá se něco napraviti ? Ba dá mnoho!
Ale to se musi pracovat, zakládat továrny, tržnice,
sháněti odbyt. Kdo však to má dělat? Jednotlivec

ovšem vše podníkati nemůže, ale může radit, pobádat,z dřímoty burcovat a jíti napřed. Na druhé straně
máme všeodborové sdražbní; vstapujme do něbo, pod

porajme, nabádejme k čilejšímu života! Je nás dosti,doš social. demokratům nevěříme a můžeme si časem
založiti téš svůj odbor a sami rozhodovati o tom, kde
nás boty tlačí. Jen chutě do díls, než přinutí nás
terorem sociální demokraté, abychom vstoupili do
jejich organisací. Stále se na někoho spoléháme a

sami nečiníme nic. Chceme-li obstáti a býti věřícími,
musíme býti v křesťanském sdrašení:; toť badiž nade
heslo pro dobu příštía nelitujme groše na podpora
a svelebení křesťanského všeodborového sdružení. Fo
přečtení tohoto statečně se přihlas a podej raku, kdož
to s dělnictvem obavnickým myslíš poctivě, ku osvo
bození, ješ nám nespadne do klína; to si masfme vy
bojovatisami. —

Besídka.
Z nehod souseda —nimroda.

Od nepaměti měli revír ve vsi P. „páni“.
Platili z něho do obecní pokladoy 80 zl. Loň
ského roku došel „pacht“. Honební či „zaječí
výbor“, jak mu u nás říkáme, vypsal dražbu
jak obvykle na určitý den; mělo se všeobecně
za to, že honitba ponechá se opět „pánům“;
bylo všuk nutným učiniti formě zadost. Než
stalo se jinak.

Před krátkou dobou přistěhoval se k nám
nový hostinský — stará to vojna — z části
také nimrod, který sezoav situaci, vybízel sou
sedy nenápadně, aby šli za příkladem jiných
obcí-a ponechali si honitbu sami.

Řekne 8e snadno „ponechati si honitbu“;
ale jak stříleti, když nikdo v celé vsi neměl
pušku po celý život v race? „O to se postarám
já", dodával hostinský chuti; „ve 14 dnech
tak vás ve střelbě vycvičím, že ani vrabec
vám neunikne.“

Sousedé dlouho tomu nechtěli rozaměti,
ale když hostinský líčil ty elasti honitby, do
brota a hojnost koroptví, zajíců a dokonce i
sroců, „změkli“ 2—3 sousedi a nebyli proti
nájmu honitby. Ho.tinský kal železo, dokud
bylo žhavé, emluvil 8e ge čtyřmi sousedy, že
vydraží honitbu společně.

Vden dražby podával zástupce velkostatku
obvyklý poplatek 30 zl., „spolek sedláků“ na
bízel 35 zl. Dražba se rozproadila; sedláci
přidávali po pětce, velkostatek také, až poslední
podání 105 zl. připadlo sedlákům. Tak ocitla se
honitba v rukou sedláků, vlastně spolku sestá

den oslavil náležitě, samo sebou se rozumí.
Ujednáno také, že hostinský konpí sedlákům
po řádné „lankastrovce“ hned drahého dne ve
městě. Hostinský měl puška svou; všichni sou
sedé jeli ráno pro pušky 8 ním, aby jich třeba
neošidil.

Když bylo vše zařízeno — jen jíti již
střílet — hostinský provedl jakés takés avi
čení na dvoře do terče, při čemž měli kluci ze
vsi největší legrandu, Ujednáno bylo, že první
vycházka konati se bude společně. Než mezi
sedláky byl jeden velice nedočkavý — sedlák
Kutílek — který již toužil po pečeni. Kotílek
nedbal na ajednání, a sotva že se rozešli, vydal
se potajmu na hon sám. Vzal to „od zadků“,
aby nebylo slyšet rápy. Podařilo se ma, že ne
nápadně se vytratil. Došed „zadků“, narovnal
pušku, natáhl kohoutek a pastil se brambor
niskem. Docházeje konce brázdy, viděl z ní
vyraziti ušáka. Milý Kutílek zapomněl v roz
čilení, že má po zajícistřeliti, — snad se muto
zdálodaleko—pastil se za zajícem. Vtom
zavadil o kohoutek — rána vyšla. Zajíc pelašil,
až kdesi zmizel. Později se Kutílek přiznal, že
chtěl zajíci nadběbnouti a pak až by byl blíže
— po něm střeliti Toho dne pečícky ne
oblízl, zajíců bylo dost, ale byli buď daleko —
— a z blízka netrefil ani jednoho. Když
vypálil veškeru manici, musel jíti domů.

8 tímto honem se jednou pochlubil, když
byl notně rozjařen pivem. Měsíc nešel sám
na hon. Asi na týden před posvícením
nedalo mu to, 4 tak šel opět sám. Hrái do
rána „ferblíčka“, žena hubovala, ušel tedy

s puškou z domova. Stavil se v hogpodě proláhvičku slivovice a několik buřtů. V té době
bylo již volno každému honiti na svůj vrab
— ovšem s přihlášením se lovu za příčinou
účtování. Bylo teplé říjnové jitro. Kutílek se
brzy unavil — nestřelil nic. Usedl na mez, aby
se posilnil. Snědl všecky bařty, zapil slivo
vičkou; unaven nočním hýřením počal dřímati
a za malou chvíli asnol. Spal natažen na zemi
spánek spravedlivých. Mezi ttm vypravili 86
jeho kolegové-honci také na hon. Proslídili
téměř celý revír; a toť se ví, že našli také
spícího Kutílka. Teu spal tak tvrdě, že ani
rány z pušek ho neprobudily. Honci obklopili
Kutílka a na dané znamení počali pěti jak
uměli zamilovanou jeho píseň „Spi, Havlíčku.“
Teprvé ku konci druhé sloky probudil se Ku
tílek. Vyjeven hleděl, co se to děje a kde je.
V elavném průvodu vedli Kutílka do hospody,
kde na oslavu šťastného nálezu musel vyvaliti
Nětvrtně“. Po velké „opičce“, kterou si přinesl
domů, nešel se již vyspat na zem, zalezl do
sena, že ho ani žena nemohla nalézt. Pogaví
censký zajíc mu přišel draho. K tomu žena vy

ravovala hostům z přízně, že muž už vystří
el za dvě pětky patron a zajíce si domů ne

přinesl.
Kotílek se zaříkal, že puška vůbec do

ruky nevezme. — A vzal ji zao. V sousedním
revíru selském měli „generální hon.“ Nájemci

nejbližších revírů byli také pozvání. Kutílek
děla) si z toho velikou čest, těšil se přenáramně
hlavně na tu „trachtaci“, o které slýchával,
jaká bývá slavná a veselá, Aby vypadal jako
honec, pořídil si elušný myslivecký krátký ka
bát a nové vysoké boty. Nelitoval 2 desítek,
které na to praskly, ač žena dělala rámus.
Vyšňořen a e taškou nabitou penězi — které
si potajmu vypůjčil — ubíral se vážně s ko
legy do sousední obce. Hon byl slavný, bonců
bylo však více než zajíců, a Kutílek střílel jako
zběsilý. Poštěstilo se mu jednoho zajíčka po
střeliti, ale to bylo vše ©Honci měli štěstí, že
Kotílek do některéhonáboj nevpálil.

Když bylo po honu, sešlo se všech 15
honců v hostinci, kdež se strojila slavná ve
čeře. Kutílkovi šly sliny na jazyk, nemohl se
dočkati té trachtace. Konečně po dvouhodioném
čekání octl se zajíc na stole a několik párů
koroptviček. Kutílek, který při dlouhém čekání
pivo do sebe jen lil, neměl z večeře mnoho
požitku. Nechutnalo mu. Jedl však „přes moc“
a jedna koroptvičku nepozorovaně „ašpatnil
si na cestu do papíru.

Botva že honci utřeli si brady, octly sa
kartičky na stole. Kutílek — náruživý ferb
lista — byl hned ve svém živlu. Hrálo se
z počátka „nevinně“ o málo, 8 přirůstající
nocí vstoupaly sázky; Kutílek, který málo pil,
vybrával. Těšil se již v ducha, co domů „od
nese.“ Kabát a-boty byly již vybrány. Než
štěstí se obrátilo, Katílek počal prohrávati,
více pil a než bylo ráno — Katílek byl „lehčí“
o 6 desítek. — „Vyvlastněná“ koroptvička mu
přišla draho. S proklínáním batolil se domů
— kolegové odešli záhy po půlnoci — cestou
tloukl lankastrovkou,;až z ní jiskry lítaly.
Příišed domů pověsil myslivecký kabát i boty
na „hambálka“ a drahého dne bledal kupce
na polorozbitou lankastrovku Prodal ji ho
stinskému za „babka.“ Na hon nešel již nikdy.

Různé zprávy.
Víd Bothochild a sociální do

mekraele. Dle poslední účetní rozvahy v červnu
tohoto roka vydané má bankovní dům vídeňského
Rotbschilda 11.117 milionů korun jmění. Z tohoto ka
pitála 4%, zárokovanébo plyne ročně do kapes vídeň
ského Rothechilda na 450 milionů příjmů, denněpřes
milion korun. V čase, kdy vídeňští Kothachildové
obrovského tohoto jmění nabyli, dostoupily bypote
kární dluhy v Bakousku 8000 milionů koran. Roth
ucbild tedy víc a více bohatne, zatím co obyvatelstvo
v Rakousku zapadá do moře dluhů. A sociální demo
kraté o tomto „dobrodinci“ Rakouska, když se letos
odebral do lůna Abrahamova, ani muk. Patrně židé a
sociální demokraté jsou nejlepšími přáteli; jeden pre
coje drahéma do rukou. Co na tom, že davy lidu
v bídě živořící metají blesky bněva proti kapitalismu
je zotročujícímu a proti „hydře klerikalismu“, jen
když vůdce sociál. demokratů skropl časem slatý déšť
z vertbeimek židovských; za to votroctví svém slíbají
tisíckrát roku hrabivého žida, jenž z lidu vydřelmiliony.

| Židovsko-měmecká máslimest. Továrna
na papuče v Lipníku na Moravě, vydršovaná místní
„Vorachasekasou“, vypověděla všechny dělníky a děl
nice, kteří mají děti ve škole české. Dělníci vystaveni
jsou největší bídě. Strůjcem všeho jest professor ně
mecké realky Šmid, žid. Tak daleko sahá židovako
německá láska k českým křesťanským dělníkům. Český
dělník jako pes odkopnot, když slepě neposlechl svého
páua. A kde jest jské zastání dělníka?

Domov slušebných, jubilejním spolkem
katol. „Praha“ založený a vydržovaný, jest nejbezpe
čnějším útulkem slažebných, které buď jeou právě bez
místa, nebo přišly do Prahy bledat službu. Ústav tento
nalezá se ve vlastním domě čp. 74 v Myslíkově ulici
v Praze II a založen byl hlavně pro dofivotní vydr
Zování sestárlých a k práci nezpůsobilých služebných,
ale vedle toho poskytuje také přístřeší těm slažebným,
které jiného nemají a musely by se za drahý nájem
leckde v nezdravém bytě a nezdravé společnosti báti
nejen o své zdraví, ale i o čest. Která služebná ee

stane členk:a (60 hal. zápisné a 20 hal, měsíčně),máprávo bydleti v „Domově“ 14 dní zdarma. Může se
také za velmi levný poplatek v ústavě strarovati,
Všechny věcislužebných (kufry, peřiny, šaty atd.) jsoa
v ústavě bezpečně uschovány. — Do ústava bylo jiš
přijato 20 stořenek, z nichž většina byla tím sachrá
něna od bídy a strádání. Čtyry z nich dochoval jiš
spolek až do hrobu a zpříjemnil jim aspoň poslední
okamžiky života. Celý ústav vydržován je pouze z člen
ských příspěvků a milodarů. Dobrodinehm naskytá se
ta přílešitost sebe menším dárkem přispěti k prove
dení úkolu zajisté důlešitého a vakutko bomanního,
I slažebné všsk upozorňujeme ve vlastním zájmu na
tento ústav a zvláště na to, še placením většího mě
síčního příspěvku mohou si zajistiti bezplatné saopa
tření doživotní pro případstáří, nebo nezpůsobilosti
ku práci. — Bit poučení lze dostati v místnosti
spolka. Dotazy vyřizuje a milodary příjímá předseda
Dr. Fr. Herman, Praba 318.II.

Stekrát žemat. Americkýšid dr. J. Wits.
hoff obchodoval i se šenitbou. V jednom místě se o
ženil, pobyl tu nějaký den a pak ten tam s věnem
manšelčiným. Tak si v růsných městech amerických
nashromášdi) na 100 manželek, ovšem že také v kap
nách hezkou hromádku dolarů. A když mu americká
policie byla v patách, upláchl do Anglie, kde se rovněš
v několika případechohlásil výnosným obchodem še
nitbovým. Nenínad „chytrost židovskou“86
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Vyjetými kolejemi.
(14) Hoed, jak se baron Gautsech stal

náčelníkem vlády, pravili jsme, že k němu
důvěry nemáme a že změnila-li se osoba, ne
změnil se však systém, či že půjde vše sta
rými vyjetými kolejemi, jak snad ani vRakousku
jinak býti nemůže. Pamatovali jsme si, že Ba
deniova jazyková nařízení ze všech ministrů
jediný Gautsch podepsati se zpěčoval a znali
jsme jej jako rozhodného Němce a byrokrata.
Naši lidé z diplomatických důvodů musili
ovšem o tom mlčeti a přivítati jej, jak žádala
opatrnost, jednak aby věc svou již předem ne
poškodili, jednak aby se jim doma nevyčítalo,
že dělají obstrukci za každou cenu a že ne
umějí v pravý čas situace využitkovati. Proto
znělo to ve všech toninách: „Nynější předseda
má nejlepší úmysly; bude-li míti též sílu, aby
je provedl, to uvidíme.“ No a uviděli jsme a
vidíme to. Těch devět měsíců, co je při vesle,
lze nazvati malou episodou -z dob Taafových;
i Taaffe celou řadu let sliboval a uičeho pod
statnějšího pro rovnoprávnost obou kmenů
v Čechách a národností neněmeckých v Ra
kousku vůbec neučinil. Jediný rozdíl mezi
Gautschem a jeho předchůdcem je jen ten, že
nekoketuje se sociální demokracií a radikály
německými a že k ostatním národnostem Šetr
něji se chová; jinak je kurs tentýž, an je —
jako každý jeho předchůdce — jen služeb
níkem svého pána. Proto nejsme se základními
svými požadavky, jako je ka př. otázka jazy
ková — o státním právu ani nemluvě — dále,
než byli Staročeši před 15 lety a je to také
přirozeno. Ve Vídni jsou jednou toho přesvěd
čení, že je Rakousko státem německým a po
něvadě na říši nepřišla přes 25 let žádná ka
tastrofa, nebylo také příčiny, proč by přesvěd
čení to měnili, zvlášť když rozhodující krahy
jsou téže národnosti a když neněmecké národ
nosti nedovedly se zu celý ten čas tak dalece
sjednotiti, aby ukázaly, kde leží těžiště říše.

Konečně Gautach promluvil a ukázal, co
každý rakouský občan již dávno ví, že je
vláda oproti Němcům bezmocná a že se v této
říší stane, jen co Němci chtějí neb nechtějí.
Otázka jazyková se upraví, česká universita na
Moravě se zřídí, ale cestou zákonodárnou, t. j.
parlamentární, což přeloženo do dobré češtiny
je asi totéž, jest-li Němcinebudou proti tomu;

FPEUILLETON.
Astry.

Napsal Josef Váňa.
„Kvetou astry na záhonu,
vítr jejich květy cuchá.
Dnové jdou a léto v sklona,
ptáky táhne k jibha tucha,
slétají se v pestrém shonu.“

Jar. Vrchlický,

„Jak miluji tyto zářivé květy slunných dní
odzimal Jak miluji jejich nádhera barev,

jak zbožnnji úsměv pestrých lící jejichI
„Astry — hvězdice, hvězdy“ — pojmeno

val lid tyto prazvláštní květy.
„ A skutečně. Jest jich všude, jako by po

zemi hvězdy rozsypal, jako by někdo noční
oblohou náhle přikryl tvář země. Tak se všude
rdí, tak všude plápolají, tak všade hoří, tak
všude svítí! Jest jich v každé zabrádce, jako
by je tam někdo náhle přes noc rozbodil. A
smějou 8e, třesou se, pyšní se, třpytí 8e.

„ Mám rád tyto zářivé květy podzimu, mi
loji úsměv pestrých lící jejich. Jsouť jako dny
života.

V podzimu teprve rozkvétají astry tak
jako teprve mnohé radosti na záhonu života a
— už studený vítr smutného podzimu po zá
honech zavíří, uš květy jejich nemilosrdněcuchá...— ——

Jsonf i radosti věku mnohého jako květy

Kabor — zářivé, svítící, nádherné, ale — bezvůně...

V Hradci Králové, dne 6. října 1905.

a poněvadž ti k oběma požadavkům těmto ne
svulí nikdy, nebude universita v hlavním městě
Moravy nikdy a z Čáslavě do Kutné Hory ne
budou si okresní soudy po česku psáti nikdy.
Vláda může obě ty věcí vyříditi cestou admi
nistrativní a byla by zajisté očinila tak již
dávno, kdyby se jednalo o Němce a ne o
Čechy; pro nás nemělo by to ovšem té ceny,
jako zákon, ale my bychom byli konečně spo
kojeni i 8 vládním nařízením; vláda se odvo
lává na Němce a proto jsme opět odbyti, zač
jsme kolik let obstraovali a můžeme začíti
znova, ač-li na obou těchto požadavcích ue
ústapné trváme, jak jsme kdysi hlásali. K tomu
všemu hrozí Němci obstrakcí na zemském
sněmu, jest-li se jim nepovolí krajský soud
v Tratnově a pak by ovšem nezbývalo ostat
ním našim lidem než jíti za Stránským.

Do budoncích voleb není daleko a vláda
neodvažuje 88 ničeho, rozpustí-li sněmovnu
o půl roku dříve, neboť i pak zbývá ještě po
věstný $ 14. Poslanci naši mají v nynější si
tuaci věra svázané ruce; baď povolí, co stát
potřebuje a pak budou poslancovati a diety
bráti dále, nebo nepovolí a pak půjdou domů
bez diet. V každém případě je český požadavek
opět odložen — až do smíření; zde nepomůže
již ani obstrakce, ani ministr krajan, ani prosby,
ani hrozby, zde rozhodnou jedn-u velké udá
losti zahraničné, na nichž by byla říše súčast
něna, aneb snad — změna ústavy. Ve Vídni
centralisují, v Pešti centralisají, tak to věra
nemůže jíti věčně, protože ani německé, ani
maďarské stromy nerostou do nebe. Dojde-li
k dualismu, což je pravdě nejpodobnější, musí
tato polovice říše dostati novou ústava a to
takovou, jež by odpovídala historickému pů
vodu a základu jejíma. Ale i pak nastane ještě
boj a to proti centralistickému byrokratismu,
jenž se do nových poměrů nebude chtíti vžíti
a jenž muasí býti vyplněn novými lidmi. Na
mítne se mi: „badou-li jiné zákony, budou se
moset prováděti“, avšak viděli jsme to, jak se
prováděla nařízení Badeniova. Jak těžce to šlo,
jsko by ty nové paragrafy byly balvany Sisy
fovými a naopak jak rychle a lehce -e celý
aparát vrátil k starým německým šimlům,
když nařízení byla odvolána, ne jinak, než
jako by chefové úřadů dostali tajný pokyn,
že nový kars oebude dlouho platiti. A kdyby
to byl aspoň aparát poctivě německý, t.j. dy
nastick“, ale to se o něm naprosto říci nedá,

Miluji astry, jsonť květy jejich jako ra
dosti mnohého života. Dnové jdou a létouž je
v sklonu, když se člověk dožije nějakých květů
na poli života. Ale ty květy ož jsou bez opoj
ného dechu, už jsou bez omamojící vůně...
— — — Jako květy aster!

Astry — hvězdice, hvězdy.
Přemýšlím, proč lid nazval tak nádherné

tyto květy, proč poesie jeho obestřela je zá
vratnou nádherou večerního nebe, proč vy
znamenala je jménem, jež v prostotě života
jeho tak vysoce důležitou roli hraje.

Marně přemýšlím ... Snad jen proto,
že barvy jejich jsou tak nádherny, tak všemi
odstíny hrající, jako barva hvězd v průsvitných
nocích podzimu.

Astry — hvězdy, hvězdičky|
Jako třpytí se, lesknou se, plápolají, září,

hrajou na nebi, tak jiskří v poesii lidu, hra
jou v jeho písních, plápolají v jeho lásce,
třpytí se v okamžicích milostných, září v jeho
chvílích posledních... — — —

Hvězdám svěřuje jinoch blaho srdce
láskou přetékajícího, hvězdám žaluje svůj bol.
Hvězdy svítí ma na cestu k milované dívce,
hvězdy ho od ní vyprovázejí ...

„Když jsem já šel od milenky,
svítily mně dvě hvězdičky.
Jedna světlá, drahá tmavá,
ach, můj Bože,která je má...

Hvěsdy obestřela poesie lidu nejkrásnějším
rouchem a dala je v službu zamilovaným.
Mládí a láska — blaženost časná ... Hvézdy

——————
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když ve Vídni pod okny císařského hradu při
posledních volbách volili i hofráti sociální de
mokraty a na venkově i státní úředníci Franko
Steina, jenž se bez ostychu v parlamentě
přiznal, že proň znamená „los v. Rom“ „los
v. Osterreich“. Člověk žasne, co si ten rakou
ský stát za své peníze nechá líbiti a ptá se,
bylo-li by něco podobnéhojinde možno. Budou-li
taková hesla zanesena ještě do vojska, pak je
po Rakousku — bez boje.

Nové ústavy je nevyhnutelné třeba, ježto
posavadní je od Maďarů již skoro rozbita, ale
nejlepší ústava nepomůže, nebude-li zde úřed
nictva, jež by věřilo v budoucnost říše i ten
krát, nebadou-li Němci při vesle a dostane-li
se všem, národům bez rozdílu postavení rovno
cenného. Je sice pravda, že posavadní vlády
v Rakousku byly německé, je pravda, že úřed
nictvo jeho povždy německy smýšlelo, ale je
také pravda, že se říši při tom dobře nedařilo.
Potřebujeme nejen nového vládního systému,
ale i nových lidí, kteří by si vzali tu práci,
aby vládní povoz vytálli z vyjetých kolejí a
řídili jej bez ohledu na jednu, priviiegovanon
národnost tím směrem, jaký mu určuje kon
stituční zřízení a přirozená většina parla
mentární.

Volné listy.
(Volá se po rozhodujícím činu. — Povážlivé ná
sledky styků 8 francouzskými zednáři a socialisty.)

(8) Vídeňský parlament v nynější své po
době podobá se člověku, jenž pozdním stářím
schvácen a životem ormmrzenžádá si umříti.
Než živoření, raději smrt, mysli si. Tak i par
lament své marastické údy rád by složil k ne
zaslouženému odpočinku. Hádky, sváry, řeči
— a Co jest nejprotivnější, každý poslanec ví,
že mluví jen, aby mluvil, podává návrhy, pro
tože jest již parlamentní zvyklostí, nějaké ty
návrhy učiniti. Všade nechoť, dlouhé, znuděné
tváře a omrzelost, jež vleče se všemi prosto
rami budovy a schvacuje zákonodárce, kterýžto
čestný druhdy název jejich převrátil se již
dávno v trpkou a výsměšnou ironii. A snad
pro zívající poslance jest jistým dobrodiním,
že jsoa vyrušení z apatie tím, že němečtí po
slanci vhodí ob čas ve stojaté vody shnilého
rybníka kamení nadávek, kterými častují se

U.
a nebe — blaženost věčná... Juká to hlu
boká filosofie|

„Ta dennice, ta nejvíce, ta mně vždycky
svítila,

moje ze všech z nejmilejší s radostí mněčekala...

I básníkům dávají hvězdy svou poesif
vděčnou látku k pravým skvostům oměleckého
tvoření. Nemůžeť dechem jejich ušetřena býti
citlivá duše básníkova.

Nemohu ani vylíčiti, jak mohutný a hlu
boký dojem na mne učinily Neradovy „Kos
mické písně“, Tajilo se v nich cosi velkole=
pého, smělého, širokého, světového, jako ten
předmět, jejž opěvovaly. U nás byly něčím
novým, nezvyklým a rázem rozťaly úzký krah
domácnosti a smělou paží přivlekly do poesie
naší — světovost.

Byl jsem jak znovazrozený, když jsem
písně ty četl. Zraky se mi rozevřely, hruď
rozpjala, duch vzrostl, zobrovštěl, rozpjal
křídla a již letěl jako odpoutaný balon v pro
story závratnosti, nekonečnosti, nezměřitelnosti,
nevyslovitelnosti... —

A ulzy mne polily a hořkostí přakypo
vala mi hroď, když jsem četl píseň:

„Zelená hvězdo v zenitha,
svit vesele, veselel

Když si tak někdy vzpomenu,
jak staří jsme přátelé!

Před léty jsi mne slyšela,



obyčejně eprostí ožralové v krčmě, v ujž ode
všud zapáchá líhovými výpary. Jest to také
jisté osvěžení, ovšem aprostšího druhu, ule
poslanci musí býti vděční i za to.

Tyto poměry parlamentní obrážejí se již
v obecenstvu naprostou lhostejností vůči všem
otázkám, které dříve byly sledovány se zájmem
a oa nichž voličstvo mělo čilé účastenství.
Všechno spěje k mrtvému bodu a velká ironie
jeví se v tom, že vláda aspoň theoreticky chce
projevovati činnost, jejíž cíle jsou možny jen
tebdy, jestliže jest ta spořádanýa práce schopný
parlament. Marně tedy vláda touží po vybřed
natí a po rovnováze, neboťspousty předešlých
hříchů se nahromadily tak v povážlivé míře,
že o pracovních povinnostech poslancům mlu
viti jest tolik, jako bázeti hrách na zeď. Velice
by však chyboval, kdo by vinu na mizerii přičítal
jisté části nezvedených poslanců. Všechno má
své příčiny a jdeme-li k samým počátkům,
sbledáme, že příčiny parlamentního malomo
cenetví spadají v jedno se slabostí anebo zlou
vůlí strannických vlád, které na místo aby pl
nily zákony ústavní spravedlnosti a odměřovaly
rovně právo všem bez rozdílu, kýčkaly Němce
a stranily jejich panovačným choutkám a vo
sadám. A rozhodl-li se někdy nějaký ministr
přivoditi ozdravění vykonáváním spravedlnosti,
byl brzy zadržen anebo propuštěn, tak jako by
to, co včera bylo uznáno za právo, dnes již
stalo se bezprávím a jakoby nezměnitelná
spravedlnost byla kabátem, jejž možno obléci
tu na líc a tu zase na raby. Nesmí se tedy
souditi, že násilnictví Němců jest ovocem je
diné jimi samými vypěstěným, že vnitřní roz
vraty a nemohoucnost Cislajtánie hledati dlužno
v jejich útočnosti; nikoli, prameny blabovolné
přízně vytékajíce 8 výšin svlažovaly a podpo
rovaly neustále jedovatý ocůn německý, jenž
otrávil a ochromil pravidelný rozvoj státního
života. Podobenství o dobrém a zlém rozaóvači
jest stále pravdivé: zrní zanesené větrem klíčí
jenom v půdé příznivé jeho vzrůstu. Jestliže
tedy našly panovačné choutky německé laska
vého přijetí a vlád rakouských, jestliže autoři
tohoto násilnictví byli vždy více ceněni, nežli
věrní a dynastičtí národové slovanští, jestliže
bezpráví německému, páchanému na národech
slovanských v této říši bylo poskytnuto za
bezpečené a pevné místo, jest třeba to přičí
tati tomu, že tyto tendence německého teroru
našly soublas u rozhodaojících činitelů, jimž
živel slovanský byl živlem sloužícím a méně
cenným. Národové slovanští vůbeca náš národ
zvlášť ze strany řídících činitelů byli před
mětem soustředěné pozornosti jenom tehdy,
když říše ocitla se v nesnázích. Ajako Slované
v minulých dobách za celistvost říše prolévali
krev na bojištích, tak i v přítomné době po
litických zápasův a vnitřních otřesů volání
jsou, aby zachraňovali státní jednotu proti
Maďarům. Kdykoli projevili „politickou mou
drost“, jak jim bylo lichoceno, a pomohli,
volky nevolky musili zase bráti úlobu mou
řenína, jenž vykonav svou úlohu, může zase jíti

Maďaři a Němci « rodině várodů říše
naší podobají se dvěma nezdáruým synům,je
jichž špatné vlastnosti převrácenou výchovou
byly posilněny a utvrzeny. Bývá to tak, že ro
diče věnují svoji nerozumoou lásku jednomu
nebo dvěma dítkám a ostatní odstrkují. Ne
zvedeuci počnou se záhy v rodině roztahovat,
provádět svou, až přerostou rodičům přes
hlavu. Maďaři a Němci „tále těšili se všemož

jak jasně jsem zavýsknul, m
když jsem své děvče poprve

si nu prsa přitisknul.

Před léty jsi mne viděla,
jak děsně jsem ublednul,

mrtvou když její račinko
jsem k ústům svým pozvednul.

To jsou jen drobty života
“

K hvězdám —ad astra!
Jest to skutečně k síníchu, co my lidé

jsme si uvykli nazývati — světem.
Pouze uaši zeměkouli — a my obyvatelé

starého světa pouze malou Evropu aneb ve své
krátkozrakosti i jen píď té Evropy, kteroa
kolem sebe vidíme.

A v té zápasíme, v té se rveme, bijeme,
bněváme, bojujeme o každé slůvko, v. každou
pepatrnou reformu, o každý malicherný para
graf, nenávidíme se se sousedem, hašteříme se
vespolek a malichernost svých počínání omlou
váme tím, že to ve světě jinak nechodí... —

Ve světě — hm, ve světě! Co jest vlastně
svět?! Jest věru 3 podivem, že člověk stoje
na kusu Země, na ostatní obrovská tělesu světa
zapomíná. Malicherný, ale ve své dowýšlivosti
velikánský u obrovský člověk sestrojil si svět
tak. že vlastně „Člověk“ střed u osa, kolem
víž všecko ostatní se točí a mimo něho že
všechno ostatní titěrao a malicherno, jest.

ným ohledům; vyhovováno jim, ustupováno
před jejich hrozbami a nenasytné hrdlo jejich
stále přecpáváno masem, řezaným z těla slo
vanského. Následky dostavily se s železnou
nutností. Maďaři chtějí ssmostatnou armáda a
za požadavkem tím již ani neskrývají touhu
po úplné samostatnosti vtátní, a Němcizahnali
spánek upřímných rakoaských státoíků hnutím
velkoněmeckým. Vzhledem k tomuto hnutí
čeští politikové předváděli vládám důkazy do
očí bijící a ukazovali, kterak nebezpečná my
šlenka ta vzbuzuje četné odezvy v Německu.
My dokonce vynasnažojeme se otázku českou
8 toho hlediště osvěcovati jako otázku evrop
skou a vítáme publicistické projevy francouz
ské vykládající, jak by se ohrozila rovnovába
evropská rozbitím Rakouska. Ale můžeme si
plíce vymloviti, můžeme četnými důkazy stát
níkům rakouským hlavy rozbiti — žádná ta
pomoc, nahoře nechtěli slyšeti a viděti, takže
dostavuje se paradoxní zdání, jakoby rozhodu
jící činitelé hrozícímu nebezpečenství uvědo
měle přímo chtěli.

Maďaři otřásají základy říše a vláda naše
tlnkovc na cislajtánský buben, volá po 8vor
ném postapu a jednotě proti nepříteli státní
jednoty, ale podmínek, za jakých čeští poslanci
mohou ji podporovati, neklade. Ba ani tak
v kritické chvíli ministerský předseda Gautech
ve své řeči nezachoval potřebnou opatrnost
dávaje na jevo, že by všeobecným hlasovacím
právem utrpěla národní država německá.Tedy
hovět Němcům až do konce, až do zničení!
Takovým způsobem říše naše věrn nevzchopí
se ke zdravému života nikdy. Záchrana může
přijíti jen od rázného činu, po němž volají
zbědované poměry rakouské a po němž se
ohlížejí všichni rozamní politikové; bolestné
drama vlekoucích se vnitřních rozvratů může
býti ukončeno rázným prohlášením a vykoná
váním přísné spravedlnosti vůči všem národům.
A kdyby výkon spravedlnosti poštval Němce
proti bezpečnosti říše a státního pořádku, od
toho jest zase naše zahraniční politika, jejíž
úkolem jest zabezpečiti, aby zpyšnělá revolta
německá proti práva beze škody byla osazena.
Veliká věc jest věděti, co se chce, a chce-li
vláda rakouská bezpečnost říše, musí užiti
odhodlaně vhodných prostředků.

V této nejistotě domácí naši kritikové
vytýkají české politice nedůslednost, tápavost
a nerozhodnost. Avšak všechny recepty, jak se
má dnes jednat, jsou bezúčelné a nesinyslné,
protože mlžný cbaos pro svoji neurčitost ne
připustí ani jednobo jasného paprsku před
povědi, co přinese okamžik budoucí a jakým
směrem budou se bráti síly, jež neustále se
kombinají, křižují a proplétají. Chceme-li býti
politiky, buďme jimi dnes aspoň na tolik, že
uznáme, že naše politika musí se říditi dle
okolností a vytváření se poměrů.

Obrana.
(3) Násilnosti páchamé ma Češích

brměnských. Brno, staroslavné české město,
kde před časy jen po česka se snémovalo a
úřadovalo! Jděte se podívat nyni, jaká práva
Němci a 8 nimi spojení židé národu českému
v městě tom přiznávají. Nedělní schůze ob
rovských mass českého lidu, na níž tlomočeny
=———— ———-——-—--=

co jen svým dohledem na malé Zemi postře
hnouti může. Všechno ostatní obrovské tajem
ství Vesmíru a Světa pouští se zřetele a za
pomíná na ně... Vtomhle ohledu jest člověk
sám sobě lhářem největším.

K hvězdám — ad astra!
Rád dívám se u večerní chvíli na třpytící

se háv nezměrné oblohy. Dívám se a dívám —
a chytá se mne závrat a...

Kdybych nezapomněl v tu chvíli na všecko
Da světě, na své vlastní „já“ — přišel bych
snad o rozam ... Valí se to k mozku jako
spousty lijavců, zaplaví to mysl jako divoké
rozpjetí žhavých par a... — — O Bože,Ty
— Ty... — —11 Lépe ničím zváti Tebe a
lépe v okamžiku takovém ani nemysliti...!l
Kde je konec tomu moři.. ..?|1

Sorsam corda — vzhůru srdcel
Per ardna ad astra — přes srázy a strže

ku hvězdám! Kdyby každý obyvatel Země,
této nepatrné planety v ohromném vesmíru,
slov těchto byl pamětliv, a kdyby každý den
podíval se vzhůra — k hvězdám, nebyl by
musil Kristas nařizovati: „Miluj svého bližního
jako sebe sama“, aneb když už to nařídil, ne
bylo by jeho přikázání tak zanedbáváno a ne
všímáuo.

Člověk však na hvězdy, na vlastní svět
zapomněl a zspomíná, sestrojil si svět sám svůj

| vlastní a to pouze kolem sebe a dle toho také
' proto se rve, bojuje, zápasí, nenávidí...

Sursum corda — vzhůra srdcel
Ad astra — ku hvězdám!
Pyšný doch lidský však už je takový.

spravedlivé požadavky českého lidu, skončena
krvavě. Již přeď velkým dnem Štváno v ně
meckých listech proti schůzi způsobem váš
nivým; c. k. censnra ty fanatické záchvaty
propouštěla ochotně. Purkmistr brněnský, který
má hájiti práva obou národností, sám byl mezi
pořaduteli německého sjezdu namířeného proti
požadavkům lidu českého.

Na, a Němci si vyrovnávali s Čechy ob
vyklým způsobem. Den před sjezdem účastníci
„volkstagu“ vytloukali již okna v českých
Školách. Policie nechala je řáditi. Vymlácena
okoa v reálce v Antonínské ulici, ve Vesně
i včeské technice. Policie místo hájení českého
majetku dráždila český lid shromášděný před
českým Besedním domem. Na český lid házeny
střepy, kusy dřeva, hrnce, atd. ber zakročení
policie. U nádražní kasy Čechové sbiti, še žá
dali jízdní lístky česky. Poraněných Čechů byla
velká řada. A ty dny následající! Večer dne
3. října přihnalo se vojsko německého pluku
před Besední dům, a jakkoli Čechové od vlast
ního majetku couvali, byl smrtelně raněn od
vojáků truhlářský pomocník Pavlík několika
ranami, takže za krátko skooal. Němci vy
tloukli hostinec „a tří koboutů“, okna české
reálky na Křenovévytlučena; přítomná policie
jakoby neviděla tuto „zábavu“. Vytlučen český
učitelský ústav ve St. Brně, atd. atd.

Jest sice pravdou, že od Čechů bylo také
leccos rozbito, ale to se stalo teprve po čet
ných bratálních násilnostech jak německých
baršáků, tak německé policie. Ačkoli byli Če
chové v Bruě ve většině, jest jich poraněno
sta; kolik jest raněno Němců?

Chápeme velikou vlídnost brněnské radnice
k pouličoím štváčům. Kdyby se Němci na
radrici nendržovali způsobem umělým, bylo
by po jejich panství v Brně veta. Odsuzojeme
každou násilnost, ať již se páchá z kterékoliv
strany; tím spíše však odsouditi musíme v kul
tarním, osvíceném stoleti ty, kteří jsou tských
řeží příčinou. Ale divme sel Nadržuje-li bur
šákům proti Čechům okatě policie pražská, co
bylo možno čekati od policie germanisovanébo
Brna? Němci mají v Rakoasku universit na
zbyt; ale že Čechové chtěli se domáhbati, aby
obdrželi aspoň čásť těch práv akademických,
jakými Němci jsou zahrnováni, až byl sbub
nován proti jejich požadavkům urputný „volke
tag“. Kdy konečně bude se cítiti Čech doma
ve své vlastní domácnosti?

(3)Zednářská svobodomysinest. Na
sjezdu „Volné myšlenky“, která má sepasiti
„Da základě vědy a pravdy“ celý svět, bylo
plno urpotných bádek. Už z toho je patrno, že
jest potřebí vyčkati, až ti protikatohčtí účast
nici sami se sbodnou, co je vlastné skutečným
pokrokem a pravdou; pak teprve možno ne
strannéma člověku přemýšleti, má-li komanda
„Volné myšlenky“ poslouchati,

Mluvilo se vášnivě proti církvi katolické,
ale hned zas o žádoucí svobodě «aždého jed
notlivce. Tak! Ti lidé, kteří schvalovali lapič
ské řádění zednářstva proti francouzskému ka
tolictvu a kteří ani slovem nezatratili nemrav
né špiclovství a denunciantství zednářů proti
katolíkům namířené, chtěli mlaviti o svoboděl
Jedná-li se o boj proti katolictvu, podávají si
ruce různé protikatolické strany, třebaže se
do nedávna svářily. Ale vášnivé jednání účast
níků „Volné myšlenky“ přece nutí i některé
zaryté odpůrce církve k potřásání hlavou.—ě——————————————
Svět stvořil si sám v sobě a ten jest mu ve
smírem. Hvězdy jsou mu nepatrnými světly
v nesmírném prostoru nekonečna.

A kdyby tam na té některé hvězdě člověk
i bydlil, stvoří si i v té hvězdné říši svět nový
a zůstane člověkemdále... Přetvořen musil
by býti a zván snad jinak, měl-li by býti ji
ným a nikoli — člověkem...

„V hvězdné noci nebe hoří,
zlatých světel dav a dav!
Kde je konec tomu moři?
Duchu, bezdnem tím se plav,
mez tam je tvým snům i hořil

A dach vzlet. — Čím hloub se noří
"9 tento nebes zlatohlav,
routou křídla jeho oři
v hvězdné zoři.

Cberab nad ním! — Nepokoří
se tvá pýcha? — Lot svůj stav!
A hle, mečem svým již máv,
hvězdy blednou, svět se boří.
Doch však nový svět si atvoří
v hvězdné zoři |“ Jar. Vrchlický.

Aetry, hvězdice,hvězdy|
Miluji nádheru vašich barev, jsem nadšen

úsměvem pestrých vašich lící. Jevuf ty květy
vaše jako radosti života mého. *

V jara mládí nezaplanuly, mráz života
je spálil, vykvetly, když už léto v sklonu a
proto jsou bez vůně, bez opojného dechu ...

Kvety aster — radosli života|



Na př. sám hlavní orgán německé sociélní de
mokracie „Vorwárte“ píše ze dne 13. září:
„Vážnější byly přednášky socialisty Buissona
o morálce bez. Boba a o beznáboženském vý
učování ve škole a belgického professora De
pise o socialistické encyklopedii — ostatní
všecky řeči byly planými bádkami a nesmysly
a ukázaly, že „konkregs svobodných myslitelů“
byl vlastné společnosti fanatiků, žeroucích
kočze, unarchistických tatrmanů a originálních
bláznů.“ Tak to tedy dopadalo v tomto „uče

ném" shramáčdění, které prý chtělo „nestranně“
bledati pravda a — bojovalo „za svobodu“.
Zkrátka patrno, že svobodní myslitelé myslili
až příliš svobodně, ba nekázaně — jako ne
svedené děti.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovněrokovalo se ještě

dosad o prohlášení bar. Gaatsche; mlátí se na
prázdno a k tomu poslanci vyhýbají 80 sně
movně, jak mohou. Němečtí řečníci horlí proti
Slovanstva; posl. slezský dr. Demel přeje si
sice, aby se mládež německá učila češtině, ale
jen na ovládnutí nenáviděných Čechů. Sociální
demokraté a křesť. sociálové zase se prokázali
prudkou srážkou. V pravdě etátnickou řeč,
plnou spravedlnosti 8 ohledem na politické
dějiny poslední doby a na práva rakouských
národů pronesl něm. posl. bar. Morsey. Velké
rozrušení ve sněmovně jak na straně české,
tak německé způsobily brněnské bouře. Němci
nechtějí se znáti k žádným násilacstem, že
prý Čechové jsou vším vinni. Vláda že prý
všecko vyšetří a pak dle toho spravedlivě roz
bodne. — Minulý týden zemřel ve Vídni slo
vinský poslanec děkan P. Josef Žičkar.
Zemské sněmy jsou už svolány: sněm království
Českého, haličský a soluobradský na den 10.
října, moravský a slezský na 16. říjen, ostatní
nejdéle na 25. říjen. Proto dnes v pátek odro
čena jest poslanecká suěmovna.

V Uhrách jest stále stejně; spojená opo
sice napoddajná, Teď chystá i obžalobu na mi
nisterstvo Féjerváryho, který bude prý znovu
jmenován předsedou ministerstva na základě
nového svého, císařem schváleného programu.
— Sociál. demokraty v Pešti spůsobena byla
krvavá řež.

Odhalení pomuíku českého krále Jana
Lucemburského u Kresčaku ve Francii účast
nil se též starosta pražský dr. Srb, jenž tu
měl i řeč.

Mezi Ramuaoskem a Řeckem přerušeny
diplomatické styky.

V Rusku konají se pomalu přípravy na
ozdravění dosavadních poměrů. Raský miaistr
Witte vrátil se již do Raska, při čemž byl
carem povýšen do stavu hraběcího. Car na
řídil, aby neprodleně byla provedena opatření
k volbám do říšské dumy.

Zprávy místní a z kraje.
Jmeniny J. V. císařea krále Fran

tiška Josefa X. U příležitosti jmenin J. V. ve
středu dne 4. t. m. sloužil nejdp. biskup dr. Jose
Doubrava slavnostní pootifikální mši sv. v chrámě av.
Ducha za Četné useistence a sa účastanství zástopců
všech místních úřadů. Také žactvo všech zdejších škol,
jakož i vojsko účastnilo se v ten den na svých ob
vyklých místech slavné mše av,

Stejný loket. V zájma pravdy konstatuje
„Batibor“, še pozemek pro stavbu synagogy v Hradci
Králové prodán byl obcí nikoli dle našebo údaje za
7 sl. čtverečný sáh, nýbrž za 12 zl. Žs však zrovna
sousedící posemek byl katolickéma maloživnostatkovi
prodán 2a 18 zl., nekonstatuje jiš „Ratibor“ a proto
je patrno, že se šidům a nás — nenadržuje.

Krajský sjezd strany pokrokové a
šivmostmíci. Píše se nám skruhů živnostenských:
Vždycky jsem mě) přesvědčení, če strana t. zv. „po
kroková“ není nic jiného, leč staré vydání šejdířakého
liberalismu v nové obálce. Do strany této hlásí se
v přítomné době hladoví advokáti, zadlažení lékaři,
hejřiví divnostníci, rejpaví učitelé, nedostudovaní vý
rostci, vypočítaví židé a vědy nespokojení protestanté.
Štafáž dělá této sbírce několik omezených živnostoíků.
To jsou všecko prvky, které tvořily liberální panstvo
a které pod pokrokovou kokardou lísají se k tomu
„dobrému lída“, ješto u něho ještě cítí, že by se dalo
něcos něho vyrazit. Na oko pánové odeuzají staré
liberální dejdířatví, ale když jsou v ráži, je bnedle
cítiti šidlo v pytli. Na posledním hradeckém ojezdě
„Ojímal“ se živnostníků dr. Meisener, dle jména pa
trně křesťanský advokát. Dobrodinec tento zavrhoval
všecky ochranné zákony, které byly vydány poslední
leta na ochranu maloživnostníků před nenasytaým
kapitálem. Tak na př.savrhoval $ 38, živn. ř., jenž
brání různým fuderům rodávati výrobky, zhotovené
najstými pomocníky ne úkoroprávněných živnostníků,
savrhoval dále on o výprodejích starého braka,
zákon o podomních obchodech, tedy krátce všecky
sákony, kterými křesťanský lid je chráněn před růz
nými vydřidachy. Dr. Meisenor docela řekl, še řemesl
pictvo nepotfeboje ani vůbec zákonů nových, nýbrž
že má svým vzděláním s obchodním smyslem státi ce
schopno volné soutěže, Kdyby dnes nahromaděné mil

liardy v rakou několika kapitalistů se rozdělily na
stejné závodní kapitály pro každého řemeslníka a kdyby
kašdému živnostníkovi bylo lze, aby prošel obchodní
školy, jako jebo zámožnější konkorrenti, pak by řeč
dra. Maiesnera měla rozam. Za stávajících však třídních
a majetkovýchrozdílů je každé odsnzování ochranných
zákonů nesmyslem a jenom „Osvětě lidu“ může se
zdátí toto obhajovéní starých čachrů „znamenitou“
řečí. Divíme se, žo se našli vo schůzi živnostníci,
kteří nedovedli ani pochopiti, proč dr. Meissner zatra
coval všecky závory židovskému kšeftu zákonem kladené
a že řeč tuto přímo „obdivovali“ „Pokrokoví“ živ
nostníci uřízli ui svou obmezeností notnou ostudu a
zasloušili by trochu poučení o evém prospěchu. Po
kroková strana pak ukázala, jak to vlastně s tím
lidem myslí. Bude dle všeho prarovati na odstranění
všech ochranných zákonů, protože jistí dobrodinečkové
nemohou pro zákonné opatření ty hloupé ovce stříhati,
jak to dosud jejich hloupoat dovolovala. Pracovati
budou ovšem v kalné vodě, aby nebylo viděti pánům
na prsty, proto se voda zakalí malováním klerikálních
strašáků, jichž má redaktor Hajn celé hejno nalože
ných ve špiritasu, aby mu nezvětraly. Jaké je to naša
vzdělání, když ai dovolí česká politická strana takový
nájezd na existenci malého českého člověka ? Stalo
se v Hradci Králové na počátku XX. století!

Ty doby dávmo minuly f Ušiechtilou
mlavou poučuje nás „Osvěta Lida“, že prý ty doby
dávno minaly, kdy žadatel o nějaké místo posuzoval
se dle vyznání. K poučení tomuto odhodlala se „Oav.
L.“ následkem naší stručné poznámky o nedávné volbě
primáře nemocnice Dra Honzáka, o jehož žádosti jeme
poznamenali, če Dr. Durdík ojímal se jí více a kon
fesního stanoviska nežli vědeckého, ježto Dr. Honzák
je ovangelíkem. „Osvěta lidu“ popírá, že Dr. Durdík
při své agitaci ve prospěch Dra Honzáka měl na zře
teli konfesní stanovisko, a my rádi věříme, že nábo
Ženské přesvědčení au Dra Durdíka nic neplatí. Uvěří-li
však obecenstvo, že vědecká způsobilost byla vůdčí
hvězdou sgitace protestanteko-pokrokové kliky ve pro
spěch Dra Honzáka, je ovšemjiná otázka. Známe příliš
dobře konfesní nvědomění protestantských krabů, které
svým soavěrcům poskytuji účinnou pomoc i v záleži
tostech soukromých a čistě živnostenských; proto ne
věříme „Osvětě L.“, če ty doby dávno minuly, kdy
Žadatel posuzoval se dle svého vyznání. U vlažných
a obmezených katolíků tyto doby ovšem dávno mi
nuly, avšak n chytrých a konfesněuvědomělých evan
gelíků doby tyto nikdy nepřestaly, nýbrž zachovávají
we šikovně stále. Protestanté ovšem ve veřejnosti 0 ža
dateli neprohlásí: „to je náš sonvěrec, proto musíme
ho podporovati“, nýbrž objeví na žadateli nějakou
skrytou dosad přednost a nalezvou si mimo avé kruhy
nějakého dobráka, který se dá trpilivě osedlati a pro
pašuje na svém hřbetě protestantského kandidáta na
kýžené místo. Příkladů máme po ruce hojnost. My
ovšem nemáme proti Dra Honzákovi zcela žádné ná
mitky, zejména ne proti jeho konfesnímu stanovisku,
protože je nám vždy milejším upřímně věřící evangelík
nežli katolický nevěrec aneb odpadlík, ale pokládali
jeme za vhodné, poukázati na taktika a agitaci pro
testantekou, na kterou ovšem nesmíme se jen horšiti,
nýbrž kterou musíme též následovati.

Ve schůzí městské rady královéhradecké dne 25. září usneseno: Vzatobylo na
vědomí oznámení c. k. okres. hejtmanství, že udělilo
p. K. Schulzovi koncessi hostinskou pro dům čp. 193
zde, a oznámení téhož úřadu, že p. Ant. Kontníkovi
koncesse hostinská pro dům jeho čp. 67 udělena ne
byla. — C. k. okres. hejtmanství dá ae vyjádření, že
se doporučaje zavedení klidu nedělního při živnostech
femesiných od 11. hodiny dopol., při obchodech doba
pracovní pro neděle od 6—9 hod. dopol. a zavedení
úplného klidu nedělního pro kancelářské a pisáronské
práce vůbec. — Schválen byl telegrafický projev k od
balení pomníku králi Jana Lucsmburskému dne 29,
září t. r. v Kresčaku. — Provedou se některé opravy
v badově měst. děkanství dle návrhů technické kan
celáře. — Schrálen byl návrh technické kanceláře, aby
vybídnati byli majitelé domů čp. 2, 3, 4, 23 a 211
k opravě fasád. — Schválen byl návrh technické kan
celáře, aby roury pro kanály v postranních ulicích,
ústících do třídy Pospfšilovy, objednány byly od firmy
Bárta a Tíchý. — Ve echůzi dne 2. října usneseno:
Důstojným farním úřadem v Pouchově předložené
účty za různé potřeby pro koatsl a fara v Pouchově
postoupí se pol. úřadu ku echválení. — Žádost pí.
Anny Zámečníkovy, vdovy po městském inženýra, za
ponechání příspěvku 160 K ročné dceři její Anně na
další stadia postoupí se k rozpočtu na r. 1906. —
Panu Jana Petříčkovi pronajsta byla malá chladící
komora v ústředních jatkách na dobu od 24. září do
24, října t. r, — Panu Alojsu Michálkovi z Kuklen,
nájemci pozemků obecních na rybníce Temešvárském,
vyplatí se přebytek kauce, již na dobu Gletého pro
nájmu složil, částí K 45-63. — Žádost firmy Šimon
Semler v Plzni za přenechání borového dříví z lesů
obecních postoupí ae lesnímu úřadu ku zprávě. —
C. k. okr. hejtmanství ae sdělí, še p. Josef Hájek jest
způsobilý a zachovalý k provozování živnosti výčep
nické v hostinci pí.Jetmarové čp. 317. — | Lesním
úřadem v Nov. Hradci předložený těžební plán lesů
na rok 1906 předloží se okres. výbora ka schválení.
— Technické kanceláři ae uloží, aby do příští schůze
městské rady předlošila návrh na úprava sahrad mě
šťanské školy dívčí v mezích zbytku na rok 1905
praelimované sumy.

Divadelní vlak v Adalbortinu. Storší
práce Šamberkova „Divadelní vlak“ měla před 20 lety
svou časovou důležitost a dodnes je velmi působivou
veselohrou, neboť každé jednání obsahuje tolik zdra
vého vtipa a napínavého děje, še udržuje zájem po
slnchačstva až do posledního výstapu. Úspěchu tako
vého dodělala ae veselobra Šamberkova i v Adalber.
tina dne 28. září jiš z té příčiny, še hlavní role spo
čívaly v rakou osvědčených sil ochotnických tovaryš
aké jednoty pp. Svatáka, Beránka, Karáska a Nového.
Z úlinkajíctch dam velmi šťastný večer měly slečny
Švarcová, Novobradská a Němečková. Menší role
dámská v rakou pí. Dvořákové, sl. Černé, Náhlíčkové
a Davidové svědčily o anaživém podání. Z nových de.:
buttantů semlonvali se nám pp. Veselý, Pech, Hrnělř1

a Černý. Zejména p. Veselý přičinil se ze všech sil,
aby shostil se čestně své dosti obtížné role. Hudební
kroužek řízením dp. redaktora Sabaly zamlavil ae
obecenstva svou ladnon soobrou. Návštěva byla dosti
četná, takže i úspěch finanční vyrovnal se úspěchu
moralnímu.

Divadlo sdrušených měst východo
českých ředitelstvím p. Frant, Laciny jíš od 1.
října podává v Klicperově divadle v Hradci Králové
ukázky z umění Tbaliina. Kde kdo zvědav byl na
toto ucelenější divadlo naše, z něbož by ae nový život
rozprouuil © ušlechtilosti avé. A nesklamal nás p. ře
ditel Lacina; apolečnost jím řízená vystoupila směle
v umělecké své snaze, takte dovavadní její výkony
opravňojí k nejlepším nadějím. Už i to, že hned na

počátku pamatováno bylo na nesmrtelné mistry našemetanu a Dvořáka, působilo zvláštním milým doj
mem. V zahajovacím představení Smetanovy Libuše
prozařovala všecka krása umění. Zpěvy nesly se hladce,
měkce, ač ae tu, jakož i v orchestru jevila jakásí stí
sněnost, která ovšem z prvního vystoupeníjest samo
zřejmá. Zpěvem avým okouzlila Libuše (sl. Kurzová),
která jest ovšem hvězdou společnosti. Hlasy mužské
jistě v rozvinatí svém naleznou platného ocenění,
což se ukázalo i v Dvořákově Rusalce na hastrmanu
(p. Perál), Také p. kapelník Holeček se sborem svým
zasluhuje zvláštního aznání. Zpěv přičiněnímp. kapel
víka v nástupu svém jest | přesný. ©Pohádkové
kouzlo Rusalky zvlášť uchvátilo pozornost všech,
V opeře této jak zpěvem, tak budbou i celou mimi
kou vložena všecka něha. Hráno v pravdě umělecky.
Také melodrama „Námluvy Pelopovy“ a oppereta „Mí
chuovic dcerašky“ měly své obdivovatele. A výprava
každého kusn jeví se opravdu pěkná, ba skvostná,
Takovým-li směrem bráti se bude snažení p. ředitele
i jeho celé společnosti, pak jistě těšiti se můžeme na
mnohý skvost masy divadelní. Také obecenstvo
odměňuje snaba celé společnosti dosti četnou návště
vou, která jmenovitě při prvóm představení projevena
nevídaným účastenstvím.

Bepertoire v Klieperově divadle.
V pátek 6. října: Děvče s fialkami, operetta; 6. bra
v předpl. — V sobotu 7. t. m.: Hoffmannovy po
vídky, opera; mitno předplacení. — V neděli 8. t. m.:
Jarní vzduch, operetta; mimo předp. — V pondělí 9.
t. m.: V tiché uličce, veselohra; 6. hra v předpl. —
V úterý 10. t. m.: Hoffmanovy povídky, opera; 7. hra
v předpl. — Ve středu 13. t. m.: Jarní vzdach, ope
retta; 8. hra v předpl. — Ve čtvrtek 12. t. m.:
Carmen, opera; hra mimo předpl. — V pátek 13. t.
m.: Proud, činobra; 9. hra v předpl. — V sobotu
14, t. m.: Eugeníj Oněgin, opera; 10. bra v předpl.
— V neděli 15. t. m.: Jiříkovo vidění. Začátek opůl
4. hod. odpol. při snížených cenách; večer: Prodaná
nevěsta, mimo předpl.

Úmrtí. Dne 2. října zemřela v Hradci Král,
pí. Anna Panlová, vdova po měšťanu královéhradeckém,
v 92. roce věka svého. Pohřeb konal se 4. t. m. ra
břbitově Pouchovském. — Na Pražském Předměstí ze
mřel 1. října p. Jan Valenta, majitel domu, v stáří
82 roků. Pohřeb kona! se 3. t. m. na hřbitově Ku
klenském.

Z Obecné knehymě v Hradci Král.
V sobotu dne 7. Fíjna o 4. bod. odpol. koná se
v místnostech spolkových (bývalý klášter) valná schůze
„Obecné kachyně“ v Hradci Král. s tímto pořadem:
1. Zahájení schůze předsedkyní. 2. Zpráva jednatele,
8. Zpráva pokladníka. 4. Zpráva revisorů účtů. 6.
Volby předatavenetva. 6. Volné návrhy.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
září 1905 uloženo na vkladní knížky K 150.741*97, vy
bráno K 163.160-26, vklady koncem září K 11,649.912.89.
Na hypotéky půjčeno K 81.03916, splaceno K
29.323*60, na hypotekách koncem září K 9,920.414'68;
cenných papírů v zásobě K 2,218.000"—.

Záložní úvěrní ústav v Hradei
Králové. Stav vkladů za měsíc září 1906. Stav

ukázek pokladničních K 449.800-—,kofžek vkladních
k 1,809,073-26, celkem K 2,358.873-26. — Suma, do
které lze vydati poukázky a knížky vkladní, atano
vami neobmezene. — Na jistina akciovou zaplaceno
K 2,000.000"-—, reservní a pojistné fondy činí K
500.000-—. Úroky počítají se ode dne vlofení do dne
vybrání kapitálu.

Záložna v Hradci Králové. Výkazsa
měsíc září 1906. Vloženo K 99.887-28, vybráno K
129.879*23, zůstatek K 1.402.048607. Půjčeno K
108.378-18, splaceno koron 88.684-13, zůstatek koran
1,446.296:95, Počet účtů 2498, pokladní obrat K
847.586-28, záruční fondy K 124.630.69.

Zkoušky podkovářské bozkarsukonati
se budou v prosinci a to 2. v Jičíně, 4. v Králové
Hradci a 13. v Chrudimi. Žádosti do 30. listopadu
příslošnému okresnímu bejtmanství též s listem vý
úěným a dokladea, že byl žadatel nejméně 3 lets
jako podkovářský tovaryš zaměstnán.

Osobní. Vidp. dr. T. Kouřil, profeseorna gg
mnasiu v Rychnově n. Kn., byl ve svém úřadě kon
servatorském potvrzen na dalších 5 let.

Z Neehamie. Dne 1. října odbýván ve dvo
raně městského divadla v Nechanicích ze plného domu
skvělý koncert virtnosa na harfa p. Lva Zelenky
Lerando a za epoluáčinkování al. Cecilie Šmídové.
Těžko přiznati, komu patřila tobo večera palma ví
tězetví; p. Lev Zelenka-Lerando překvapil svou tech
pikou s slečna vou lebkostí a výškou kantilen. Pře
eme oběma hojně zdara na další cesty |

Schůze vikariátní skupiny pardub
ské konala se dne 4. října t. £. ve2 hod. odpoledne

na děkanství v Pardabicích a tímto programem: 1.
Čtení došlých dopisů. 2. Sdělení z výborové echůze
Z.J.K. D. Ref. P.J. Kahn, děkan z Opatovic. 3. Volný
roshovor.—Pardubská skupina se usnesla konati pra
videlné schůzo každý drahý měsíc, vědy první středa
v měsíci. oucno velmi, aby veškeré kněžetvovika
riátní se těchto porad účastnilo.

7 Bxtesse a náboženství. Dnesnenísnad
jediné přednášky, aby se při pí nepfchlo do nábo



ženství. Kdyby řečník mlavil v jakémkoli oboru, za
rejduje náhle ne náboženství anebo klerikály. To jest
dnes uš nezbytnou floskulí řečnickou. Tak stalo se
minulé dny i při přednášce Dra Babáka, univ. docenta,
Bterý póčí pardubské „Budče“ konal v kreslírně ta
mější chlapecké měšťanské školy dvě přednášky a
sice: Úvod do moderní fysiologie. Nelze popříti, že
pan doktor mluvil poutavěa že zajímavé jeho před
nášky odměněny byly vším právem vděčným potleskem
se strany četného poslochačstva. My se věsk přece
musíme diviti, že to panu doktorovi nedalo, aby se
neotřel nešetrně o náboženství. Pan Dr. Babák totiš
při své přednášce zavrhoval onu šablonovitou popisnoa
methodu těla, jak se to posud děje při vyučování tě
lovědě na naších školách a při tom jakoby mimocho
dem podotknu: Žáci z takového způsobu vyučování
mnoho nemají. Ve škole to odříkají zrovna tak
jako náboženství, kterému nerozumějí.

roč pan doktor vzal na mušku právějen náboženství?
Chtěl snad zúmyslně uragiti přítomné kněze anebo
snad neví, že jest velmi mnoho žáků, kteří odříkávají
celé statě z přírodopieu, fysiky, počtů, měřictví, ba i
s mluvnice a ze všech ostatních předmětů vyučova
cích, aniž by tomu jasně rozuměli ? Pan profesor měl
na středních školách zrovna tak jako my všichni zcela
jistě mnohé spolaožáky, kteří odříkávali mnohé věci,
jimž se ve škole učili, zcela mechanicky, bez jaeného
porozumění, třeba i mathematické a geometrické for
mulky, nemluvě o jiných předmětech učebných. Ba
my víme určitě, že mnohým věcem nerozumějí vždy
jasně ani posluchači vysokých škol, ač jim to podá
vají tak vysoce učení páni, Možná dost, že i mezi po
sluchači samotného panu doktora vyskytnou se mnozí,
kteří nedovedou vždy jasně chápati jeho fysiologické
výklady a pokusy. Oršem, to pan doktor Babák všecko
ví, ale přece smlsnul ei s gastem pouze ne náboženství.
Byla totedy ,od pana přednášejícího buď netaktnost
anebo zlomyslnost, či snad docela eestoupil s výšin
vědy, aby pronesl obvyklou frázi, chtě se snad ně
kterým z poslachačů zalichotiti?

„Jověta lidn“ ©katolických dámách
v Pardabicích. „Osvětalidu“ píše ušlechtileo
katolících: „Často se ta černá armáda naparuje, že
ona jest největší podporovatelkou věd a umění, a u
kazoje na četné chrámy a jich výzdobu. Za cizí pe
níze jde ovšem leccos udělat.“ — Pane Hajne, nic se
ta „černá armáda“ nenaparuje. Hájí se jenom proti
listům Vašeho kalibra,která prolhaně líčí katolíky
jako největší zpátečníky, ale o zpátečnictví židovském
nevědí ani slova. Předešlý měsíc daroval katolický
kněz Ferd. Lehner na založení českého historického
uměleckého ústava 100.000 korun a drahocenné sbírky
umělecké. O tom „Oav, 1.“ ani muk. Kdyby dal aspoň

pětina tak veliké sumy na naše umělecké snahy něterý židovský kapitalista z mozolů českého lidu tyjící,
chválila by ho „Osvěta I“ do nebes; ale to si ještě
s takovou chválou hezky dlouho počká. O mecenáši
Lehnerovi však „Osvěta I.“ ani nemuká; nehodí se jí
to do kráma. To raději eprosťáckými slovy vytýká ka
tolictvu malý smysl pro umění. Když prý malíř a
sochař Vacátko požádal některé dámy, aby mu vedly
při jeho výstavě pokladnu, ta prý „dámy, bespochyby
nebeské kozy“ prohlásily, nebude-li to ve prospěch

Kostela, že odřeknou. A tak prý umělec, „aby něco
káplo do hubených. uměleckých kapes“ musí věno
vati něco severočeské jednotě a „klerikálům.“ — A
teď naše poznámky; vedení takové pokladny není prá
vě věcí nejpříjemnější, zato hodně zodpovědnou. Proč
by tedy dámy kterékoli strany nežádaly, aby umělec
věnoval za jejich ochotu na dobročinný účel odpoví
dející jejich idem? My katolíci navykli jsme si slou
šiti kulturním a národním snahám do úpada a posud
jeme nezvedli vážně hlasn svého ani k ráznému v.lání,
aby Čechovémimokatolického smýšlení za naši práci
s námi nakládali aspoň jako s krví příbuznou.Dělá-li
něco pro národ evsngelík nebo dokonce někdy žid,
vymůže si za to různých výhod plno! Když však

proomyslný katolík se hodně napracuje, strčí se dooutka a švihne se po něm za odměnu ještě bičem.
—A teď to hlavní: jestli že snad se panu Vacátkovi
zřejmě pronešené přání katolických dam nelíbilo, tá
žeme se v údivu, proč v Pardubicích nenalezl větší
ochotu u dam z kruhů židovské „vlastenecké“ intelli
gence anebo vůbec u dam pokrokových? „Osvěta 1.“
přece častěji si libovala, v jak četném počtu súčastňují
se pokrokářských schůzí v Pardubicích dámy. Kde ty
dámy teď najednou zůstaly? To je tahle příčina:
zatleskati nějakému řečníku, který útočí na katolickou
církev — toť o mnoho pohodlnější než do opravdy
pracovat. Kdo chce někomu něco zkazit, nalezne po
mocníků i pomocnic vždycky dost; dojde-li k práci,
Jsou ta dobré katolické dámy, kterým se dostane
za ochotu ještě sprostých nadávek. — Vyzýváme
pardubeké katolíky vůbec, aby žádali za svoji horli
vou součinnost v práci národní humanní respektování
svých náboženských zásadí Má-li v Pardubicích v
ohledu náboženském pokoj i ten šid, který pro národ
neudělal nic, ať ae slušně zachází s upřímnými katolíky!
Sprostácké slova, jimiž „Osvěta lidu“ doprovází avůj
farizejský stesk, illnetrují přiléhavě její „kulturní ú
roveň.“

. . Z Bovmě. (Čestné občanství). Obecní zastu

přýeletro v Horní Rovni jmenovalo vldp. děkana En.tarého za jeho blahodárné pětatřicetiletéduchovní

působení čestným občanem. Příslušný diplom byl mune 1. října deputací obec. zastupitelstva odevzdán.
Přednáška © bejí proti tuberku

Jose. V sále měšť. besedy v Pardubicích konal mi
nulou neděli péčí místního odboru spolku pro ne
mocné chorobami plicními přednášku o tomto akut
ním thematu prof. dr. Maixner. Vylíčiv shoubnost
této zákeřné nemoce, její příčiny a individuelní ná
klonnost k ní, odporačil všem úsilovný boj proti ní
spočívající zvláště v upravení b dělnických tříd.
Jako vzor v té příčině pouk na Anglii, která
v posledních dobách věnovala na 2 miliardy franků
na potírání taberkalosy. Osobnost slovutného učence
přivábila do přednášky hojnost posluchačů se všech
tříd, najmě ze řad domácích i cizích lékařů. Škoda
jen, še tak sejímevou přednášku mohla = úspěchem

ponrelehnonti jen část posluchačatvav bezprostřednílískosti pana profesora. Slovutný pán mluví tiše a

k tomu je třeba naprostého klidu. Mnozí však při
obáseli pozdě; kdyš přednáška byla jit v proudu,pře
cházením, lomozením a kašláním rušili snačně žádoucí
klid. Je to nešetrnost vůči přednášejícímu i vůči
ostatnímu posluchačatvu. Bylo by moudré při tako
vých přednáškách v určitou chvíli dvóře uzamknouti,
Zajisté, že by hlas přednášejícího byl také daleko
alyšitelnější, kdyby byl na podiu. tam chtěly
také děti, které některé dámy s sebou přivedly, nolse
ai vysvětliti.

Parfersní hony v Pardubieich. Spor
tovní tato pardubská Hpociajíta jiš je zase v proudu.První hon kona) se v Kolodějích.Účastenství je však
slabé. Šlechta posud se nedostavila. Jediný hrabě
Herberstein súčastnil se prvního honu. Jelen chycen
někde u Hroch. Týnce. Obyčejně bývá první jelenpo
nechán na pospas smečce psů,kteří uštraného jelena
v okamžiku rostrhají a pohltí Má se tím krvešíznivý
pnd jejich na další bony hojně podnítiti. Jen málo
který ten první unikne tak hroznému osudu. Ostatní
všichni, pokud ae jim nepodaří prchnonti v nepronik
nutelné houštiny lesní, bývají živí chyceni a dopra
vení ve zvláštním voze zase spět do Pardubic. Letos
bylo na mále, že by byly Pardabice o tuto zvláštnost
svou připraveny. Jednalo se o to, aby hony ty pře
loženy byly do Lisé na panství hrab. Rudolfa Kinského,
který je vrchním mastrem honební této společnosti.
Zatím ponechány přece v Pardubicích. Zdá se však,
že přece jen přijde k tomu, že Pardubice o sportovní
tuto zvláštnost přijdou. Charakteristické je, že „Osvěta
Lidu“, která byla dříve proti těmto honům tak úporně
zaujata, nadávala nedávno dr. Formánkovi vyčítajíc
mu netečnost, která by prý málem byla příčinoupře
ložení štvanice. Vida, jak se časymění a „Osvěta“
také. Povídá se totiž, če honební společnost nechá
v Pardubicích na 600.000 zl. počítajíc v to náhrady
za škody na polích a jinde učiněné. Rozumí se, še
z toho plyne velmi mnoho do kapes pardubských
šidů a proto ta změna ve smýšlení. Ovšembyly doby,
kde štvanice v Pardubicích byly daleko slevnější než
nyní. Na 400 konf nejušlechtilejších plemen bylo při
vezeno do Pardubic a dnes jich tam přibade sotva
200. Úpadek finanční, který tak mocně ohrožuje všecky
vratvy společnosti lidské, jeví ae v značné míře i u
šlechty. Nedostatek a velké dluhy u kavalírů smen
šají čím dále tím více také význam avětoznámých
štvanic na jeleny v Pardubicích.

Z Kostelce. Ta naše zlatá mládežz reál
ných škol v prázdných chvílích kopá míč, statně
kouří s jak umí krasořečnit| Toťzrovna lahoda. V tom
ovšem pomáhají i ti menší, kteří nemajíce míče
kopou do kamení, takže leckomu i na chodnících sa
fičel jiš kámen kolem uší. A ozveto-li se, buďte při
praveni, Že se na vás sesype spousta nevybraných
slov. Ina nadávají velcí páni, proč by ai to tedy ne
mobla dovolit naše zlatá mládež?! Vždyťto osářeno
moderní Jahodou.

Z Mikulovie. Na den sv. Václavakonala
se v obci zdejší památná slavnost svěcení nového
obecního hřbitova. Starý hřbitov skrovnými svými
rozměry jiš nedostačoval a jelikož rozšíření jeho bylo
spojeno s velkými obtížemi, odhodlaly se přifařené
obce postaviti svým nákladem hřbitov nový vedle
dosud stávajícího naproti kostelu. Přifařené obce ne
šetřily nákladu a postaraly se o to, aby nový břbitov
nejen vyhovoval svému účelu, ale byl téš avědectvím
pokroku zdejších přifařených obcí. Celkový náklad
číní asi 14.000 K. Hřbitovsám rozkládá se na svahu
kopce Mikulovického, obražen je stapňovitou zdí, usa
vřen krásnými železnými vraty a uprostřed ozdoben
krásným vysokým křížem moderní práce z hořického
pískovce, zhotoveným p. Suchardou z Nové Paky, jenž
tu znám jako sochař uměleckým provedením různých
křížů, soch a pomníků. Sama slavnost svěcení počala
průvodem z chrámu Páně Mikulovického. Průvod tvo
řily nejprvé školní dítky školy Mikulovické a Ostře
Šanské se svými pp. učiteli, psk podpůrný a vzdělá
vací spolek „Dobročin“ s praporem a hudbou, spolky
hasičské z Medlešic, Blata, Ostřešan a £ Dražkovio,
sa nimi ubíral se vidp. kanovník a vikář T. Střebský
s vlpp. Vaněčkem a Jílkem. Průvod uzavírala aslav.
obecní zastupitelstva se svými pp. starosty a množatví
věřících. Slavnost svěcení na hřbitově počala slav
postní kantatou, kterou skvostně zapěl sbor routino
vaných pěvců řízením p. řídícího učitele J. Havlíčka.
Nato promlovil vip. Vaněček o významu a účelu hřbi
tova a vldp. kanovník posvětil kříš a hřbitov a vy
konal předepsané modlitby. Po opětném zapění sboru
navrátil se celý průvod do chrámu Páně, kde slavnost
skončena. Průběh slavnosti veskrze důstojný a velko
lepý působil mohutným dojmem na všechny přítomné
a zvláště na věřící farnosti zdejší, kterým tato vzne
ená a řídká slavnost z paměti nevymizí. Zvláštního
uznání a díků zaslouží milený náš duchovní správoo
vedp. kanovník Tomáš Střebský, který ač churav,
ochotně tuto slavnostní fankci vykonal a tak nemálo
k lesku a zdaru tak památné slavnosti přispěl.

K věcení velechrámu sv. Bar
bery v HořeKutné. Blíší se pro městonaše
velice významný den, posvěcení velechrámu ov. Bar
bory, který jako světová grandiosa atavitelského umění
staročeského strhl na sebe pozornost celé vzdělané
pevniny. J. B. Milost nejdp. biskup Dr. Josef Dou
brava přijede dne 16. t. m. majestátní velechrám náš
vysvětiti a při tom poprvé do nejpamátnějšího města,

první to T Prahy, královské máti měst zeměavatováclavské. Uvrítánívelepastýře našeho bude sname
nité a nejoddanější. Vůbec staroslavná Hora Kutná se

přičiní aby třetí posvěcení velesvatyně atarohorekéylo jsk možno nejokázalejší, a to právem.V uvážení,
že čítáváme, jak n.p. ve Vídni a okolí při zakládání
či posvěceníchrámů Páně dostavuje se J. V. císař a
král, následník a arcivévodové, učiní naše sl. rada
městská jenom dobře, posve-li k slavnostnímu aktu
tomu kruby nejv. dvora i vys. ministeria kultu jako
patrona velechrámu sv. Barbory, el. vládu, sl. výbor

semaký král. Českého, pány poslance,pány zástupcecentrální komisse pro sechování stavobních památek,
která tolik mnoho pro Horu Kutnou učinila, klub
přátel starožitností v Prase, klub staropražský atd.
jako i vesměs přátele umění a turismu v Čechách i

jínde. Hněme s sebou pfece trochu, vylezme jednou
s neustálých maloměstskýchklepů a hamišností stran
nických a osobních, vykročme = nalvního jařma nic
nesnamenající politiky, a buďme sese svými, milujme
te a nedejme se na pospas Štváčůto, majíce obrovské
důkazy svornosti starohorské tak vznešeně před sraky.
Posvěcení velesvatyně sovatobarborské budiž dnem ra
dosti a chlouby nad dílem velkolepým, jemně se ob

divuje a ješ velebí celý avět. — Příště přineseme legendu o restauraci velechrámuza aplynalých 22 roků,
která tolik času, tolik námahy, obětavosti a přičinění
s mořem ochoty vyžádala a podnes million korun ná

kladu státu, král. semě, kr. hor. a svobod. měste HoryKutné, jeho spořitelny i obětí arch. sboru „Vocela
pojale. —I.

Z Hory Kutné. Jak jemenedávnoavedli,
sakoupila městská rada od fotografa a avětlotiskaře

. Krátkého zásobu alb jako památníků kutnoborských.
Iba rozesflají se nyní školám a ústavům v Čechách

jsko učební pomůcka názorná. Abychom vysvětlili,
za jakou příčinou dovolávali jsme se malé ankety
znalcůvěcí grafických propříští vydání alba kutno
horského, uvádíme, že album přítomné ve svém prove
dení nebylo na šťastné planetě. Fotografie p. Krátkého,
které Hora Kutná dala zhotoviti, jsou velice Čisté,
odborně řečeno brillantní, ale provedení alba z těchže
obrazů jednak doprovodem ornamentálním, textovním
a materiálem naprosto šťastné nebylo. V nejlepší vůli
míněná ta rada jest proto, jelikož v posledním zase
dání sl. správy města učiněna zmínka o potřebě
nových alb katnohorských a o tom, že se přítomná
alba málo prodávala; proto, Že se nezamlouvale.
Odbyt alb vzhledem k četnému turismu letošnímu
nestojí v žádném poměru. — Za to stavební ruch na
Horách Kutných v tomto podletí dovršil nebývalou
vspruhu. Ačkoliv statistickou cifru posud nemáme,
je letošní resultát z posledního desítiletí nejvyšší. Na
př. loni postaven dvoupatrový dům 1, jednopatrových
6 a přízemkových 14. Počet ten se letos aspoň zná
sobil, při čemž pozorahodno, že nejmladší místní sta
vitel pan Josef Hrifko má ne celém ruchu stavebním
v městě i okolí podíl největší, a pro svoji solidnost
a svědomitost nejvíce obliby a přízně. Skutečnou
okrasou města celého a hlavné třídy Kollárovy jest
nový slohový dům p. dra Jandy a vedlejší restauro
vaný hotel p. Moravcův „U černého koně.“ Pan ho
telier Moravoc s velikým nákladem vyšperkoval hotel
svůj vně i zevně, tak že botel soupravou a vkusem
odborným požadavkům i sebe přísnějších s mlenějších
taristů svrohovaně vyhovuje a v řadu hotelů i hlav
ních měst se staví. Zmiňujeme-li se o ruchu staveb
ním, uvedeme příště o zamýšlených přeměnách bu
dovních, any nyní dostaly se na přetřes, při čČemš
jeko budba lusné harfy Aeolovy zavála zase (sci po
kopukráte) zmínka o divadle městském. —.

Z Něm. Brodm. „Pokrokový“dopisovatel
do „Osvěty lidu“ naříká na „zachovalé hradby kl
rikální“, na bahno středověkých předeudkův atd. U
činky toho na hospodářský život jsou prý pochopí
telny. Prý „snaha po hospodářském povsnesení,“ nejeví
se docela žádná. — Teď si vzpomínáme, jak jednou
týž p. dopisovatel žádal, aby se mu dokázalo, de ka
tolictvo něco pro vzdělání činí. Pak prý bude chvá
liti katolickou církev do alleluja. Podali jeme mu dů
kazů o katelickém kultarním rachu dost a dost, ale
milý pokrokář, místo co by činil pokání a dle svého
slibu církev chválil, pomloavá a tapí dál. — Nám
jest jen něco divno; málokterý člověkna Hampolecka
i Německobrodsku vůbec v národohospodářaké otámce
tak horlivě pracoval, jako zesnulý opat Bursík. Ode
dne jeho smrti pokrokářeká družina v Něm. Brodě
i na Hampolecka značně se rozmnožila — ale po
smrti „klerikála“ národobospodářeká práce vázne
přece. Zkrátka pro pokrokáře je pohodlnější, napíše-li
několik lamentací do novin, neš aby bez dlouhých
řečí chopil se národohospodářské práce sám. Takhle
sehnat ješté nějakou schůzi, kde se vyčiní pořádně
„klerikálům“, to ano; ale starati se o skutečné ná
rodohospodářské povznesení — to ať konají jiní! Ne
umírající to filosofiechytrých pokrokářů!

Z Checmě. (Vzácná očenost socialistického
dopisovatele do Východočeského Obrora.) Zdejší s0
clalisté trnou brůsoau nad tím, že Sokolové a jiní
„hnsité“ eúčastnili se avítání nejdp. biskaps Dra J.
Doubravy. Kdyby Uhocenští křesťané vítali německého
žida Adlera nebo Singra, měli by od socialistických
výtek pokoj. Učenéma dopisovateli do „Vých. Obzoru“
nijak nejde do hlavy, jak prý „husité“ mohou vitati
katolického biskapa. Dlužno tedy onoho socialistu
trochu vyvésti z rozpačitého přemýšlení. Řeknememu
tolik, že iten komu 90 Hus a hasité líbí, zcela dobře
může osvědčovati oddanost vlasteneckému krajano,
katolickému arcipastýři. Vždyť husité v XV. a XVL
století uvítali v Praze s velikou slávou katolických
biskapů více. A když příjel do Čech r. 1448 kardinál
Karvayal, vítala ho husitská Praha jako nějského
krále, tak že nebylo pamětníka tek slavného uvítání,
Dále rozhodně může přítel Husův vítati biskupa spíš
než židovského předáka socialistické strany s těchto
příčin: Hus i Husité uznávali všech sedm svátostí a
kárali všecky lidi, kteří více se atarali o blaho po
zemské neš o véčnost. Has mímo jiné napsal: „Kto
ráškoli péče není potřebná k jednomu konci (efli),
jenž jest radost věčná, ta jest péče nehodná. Bláeniví
jsou lidé, kteří pilněji pracují a žádost větší mají
k panství neb ku království světa tohoto, nešli ka
království nebeskému.“ A tak je vidět, žo se Hus
srovnal rozhodně spíš s učením katolické církve než
s násery tidovských kšeftařů a socielistů; eocielisté
přece nemají v programu starost o blaho věčné. —
Jak onen socialistický dopisovatel učení Husovo sná,
to prozrazuje opakováním pošetilých Macbsrových slov:

pLesičky v zimě se sbarvují,
Bokoli chodí též klusem,
Podlipnýs. Pekařemsmiřají
Panenku Marii s Hosem.“



Tahle sova by se prý měla vypálit ne čele Chocad
ským hositům. I nikoli: měl by sl dát vypálit sám
Jopisovatel na čelo znamení: „Nevědomec“; to by 80
spíš hodilo. Jen kdo vůbec Hasovs očení nesná, může
tek nesmyslně mlaviti. Řekl-li Podlipný, že Has byl
vromcím ctitelem Panny Marle, řekl plnou pravda;
nepotřeboval Huss s Pannou Marií teprve eamiřovati.
Hns ačil, že Panna Maria jest nade všecky svaté vy
výšená e že jest neší orodovnicí, Ale socialista zná
očení Hasovo zrovna tak „znamenitě“ jako Machar a
proto nepravda Macharovu jednoduše beze všeho pře
wýšlení opakuje. — Není většíbo pokrytectví, jako
když oslavoje Hosa socislista ; takový člověk dělá al
posměšky ze všech článků víry, jimě Has učil a pří
tom ještě drze dovede vyčítati bezcharakternost těm,
kteří učení Husovo lépe znají a proto nablížejí, že Hus
blížil se svým učením katolické církvi deleko víc než
učení protestantskému, židovskému a Marxova. Tolik
zatím na aklidnění rozčileného socialisty,

Z Úplee. Hlavní věž zdejšího farního chrámu
Páně ozdobena byla obrazem sv. Jakoba Ap. £ mědě
ného plechu 1:20 m vysokým, který se kol těžké že
lezaé, do malé vrchní báně zasazené tyče otáčel, uka
zuje směr větra. Od té doby však, co přidělán k tyči
drát od hromosvodu, přestala se socha točiti a jelikož
se pak vítr do ní opíral, naklonila se těžká tyč tak
povášlivě, že masila býti i s podobou sv. Jakoba (dne
27. a 29. září) enešena, aby se všemu nebezpečí pře
-dešlo. Obtíšnou tato práci vzal na se p. Řezníček,
klempíř s Červeného Kostelce, a s nevšední zračností
ji provedl; snesl sochu i tyč i malou báň, v níž tyč
„sesazena byla. V této báni nalezena byla plechová
krabice, jež obsahovala listinu zabalenou v papíře,
jenš zapečetěn 2 světle červenými pečetěmi, v nichů
je štít obsahující ptáka (snad polikána), nad štítem
je přilba, nad ní kalich, po stranách pak toboto pí
smena I G (začáteční písmena jména úpického faráře.)
Lietina jest jeden arch račního tabébo papíra a obsa
huje ne 4 stranách tuto správa I. strana: „Pochwalen
bůd Jez'sje'z Kristas. Leta Panie tiejejho, sedmjeteho,
padesateho, dne dwaczateho ssesteho mieszjcze Febru
arij ne wec'zir okolo patnaczti mjnut na sedmou ho
djnu, strhlo se tak weljke powietr'gi z desstiem zmj
asene, z'et tato banie z kostela aneb z tjtu wiez'e 8wa
teho Jakaba Wiete'ziho Apoastola Panie dolu spadla,
bez waseho ale Ijdczekeho nsskodienj, ktera pr'zed tim
w roku 1724 die 9: Martij na (wie'z — nečitelno) wj
taz'ena bjla. Njn) Lota Panie 1750, die 17%mensie
Augusti zase (wjta)s'ena a znowu wsazena gest. Kdy'z

(toho) o'zasu na awate Stoljezj Aposstolské sediel Papež BenedictneXIV. Josspbus Wratislaw, biskup
kralohradecskj. geho consistorní official Gan Josef Sax,
uecretar'z Jan Michalek a Karel Potuc'zek, diekan,
upolu viccarine Nachodekj. II. strana: W Aupici za
Farar'ze sem bjl Jan Gitlinger, kaplan muj Jan Ticbj
a Coeperator Jir'zik Sspringer, u Studankj wseak
Swatonowskej letního c'zasu zustawal kaplan Nachodakj
Zameosk) Jir'sik Staniek a v Brusnicej muj kaplan
R'zehor'z Klugar, odkud'z ka'zdoroe'zme 50 zlatejch
sem dostawsl, gjnesi, ale ostatnie waseckno on bral.
W diedic'znegh Rakouských Zemi kralowala Marie Te
rezia, pod kteroů atraseljwe wogoj w nassich zemi
diediczegh powstalj, ssest let ustawic'znie trwalj, od
Franczauzuw, od Saxaw, od Baboraw, od Brandobar
kuw i takj od nasscho wogska Uhraw, Bandaraw, Tol
paczaw wjrabowane a wjplundrowane dilem bjlj i takj
Slezko czele a hrabstw)j sme stratilj, nesnesjtedlne
wimisalene danie sme podstupowalj, z'et kostelowe con
tribuirowati sou museli, i takj na duchowenstvo mnoha
tiz'e nastala, bjlj weljcze pronasledowani a. III. strana:
netoljko penize weljkj skladalj, ale gesstie ktomu taxa
stoli na nas gest bjla potapnie uwalena, z'et sotwa
sam Farar'z bj mohl z'iwa bjti, proto'z swoge Ca
plani propansstieti sac'zalj, gak ale to dlouho trwati
bugde nemohu wiedieti. gednjm slowem, po wogpach
miseria miseriarinm nastala a na wesechnj stran) o8ores
oleri. Czisar'zem R'zimekjm gest bjl Frantiesek Lo
trjnk, Panstwj nachodskeho Octavius Eneas kni'ze Pi
kolomini gesstie mladenec a wogak nad swjm regi
mentem general dobr), geho hospodar'zskeg hegtman
Antonin Fritz a duchodní Dawjd Njwit. Zdet byl
pssenssnjm pjsar'zem nad piwowarem Tomase Semerak,
polestojm Ljnhard ...eller a sladkem Petr C'zermak.
— Primatorem bji Dawjd Njklje'zek, pulmjstrem Ka
separ Njkljc'zek, starrajm kostelnjkem Wjljm Njklje'zek,
mlidc'zim Francz Stara a kantorem Petr Stehlik. IV.
strane: Mistrem tesar'zskim gestbjl hinek Clement
z Cbrudjmy a towarjss geho FranceMaleg z Aupjeze;

posladno mjstr klempir'zekj, ktereg wie'z tuto pobjgelji gest Jozef Antonin Wimmer kralohradeczkj. Pro
czest a slawu swateho Jakuba št toto pjsmo na tegto
wiez'j neporussenie zustawa až do skonaní swieta.
Amen."“ — Vedle této listiny byl v krabici nejspíše
kožený škapulíř obsabující latinské modlitby a začátek
Evangelia sv. Jana, elepené dohromady 8 tištěnými
černě obrázky ev. Františka Seraf, a trním koranovaná
hlava P. Ježíše (sv. Salvator.) V škapulíři pak byl
malý 2 cm dloubý stříbrný (?) křížek s dvojí příčkou
+, 8 vypoakle rašenými písmeny a kříšky na ramo
nech, dále oválná 2 cm dlouhá mosa + edajlka
s obrazem sv. Benedikta na jedné a křížem s písmo
ny CS ND M Datd. na druhé straně; pak malý
pratének (mosasný?) a dvěma pod eebou atojícími řa
dami písmen vypouklých; jeden korálek z růžence a
konečně 2 cm vysoká soška P. Marie s Jozulátkem,
jemně z teničkého dřívka vyřezávaná, ze 2 kousků slo

pon (jež se rozlepily.)Místo podoby av. Jakuba vztyčenude na věži av. kříš.

K udrašování masa. (Hlasod Chlumce
n. Cidl.) Stále a stále se všech stran osývají se hlasy

pro sdraování masa. Ale hlavní věci nepřijde se naloub. Povíme to skrátka: pání řezníci maso o své
újmě sdrašili, ale rolníkům dáti více nechtějí. Jediné,

co se dobřepla jest dobytek vepřový, ale hovězí atelecí platí se ř jako jindy za dobrých let. Telecí

maso opět ee udzašilo! Kdo je zdrašil? Odpověď jena spadě — Rumici. Můj soused prodal dvě
telata ; od téhoě řesníka koupil jsem telecí maso a
vzkázal mi, še o 8 haléřů je dražší. Mlavil jsem so
ousdem a tásel jsom ce ho, kolik za telate dostel,

zda v poměru zdražení dostal více, a k velkému úžasu
dostalzu telata jakojiná léta.Kdotedyto masozdra

baláře výše, jistě zdraží maso o 16 až 20 haléřů, což
jest v úplném mepoměra. Dobytek se a nás platil jako
dříve za tatéž cena, leč odběratelé mosili platiti kg
masa j o 26—50 baléřů dráše. Každý se tomu divil,
ale páni řezníci pravili: „Máme to mezi sebou ujed
náno s basta l“ Dobytek laciný — a lid musel pla
titi maso dráše, Jotva všsk počali řezníci platiti ho
apodáři maso o 1 až 2 haléře dráže, ihned plnonářku
na drabotu a maso honem ještě o 6 haléřů i více se
edrašilo. Připadá mi to jako e uhlím. Dělníkům se 1
baléř přidal a uhlí o 20 haléřů se zdrašilo. U nás se
dnešní doby hledí na véci daleko menší důležitosti.
Plivátka musí býti všade, nikde neplívati atd., ale
nepřihlíší se k tomu, aby lid levně dostel maso, aby
silnější strava byla ochranou proti tuberkulose. Chile
bíček se rovněž proti cené obilí prodává v ceně vy
soké, ale naši páni lékaři času nemají, by se o jeho

řepě, ten chlebíček bývá maobdy jen na polovic upečen.
Proč páni lékaři nevénají více pozornosti tomuto nej
důležitějšímu pokrma? Páni lékaři vydávají zdravotní
desatere, sama ponaučení, ale nedoblédnoa, by lid
dostal aspoň vypecený chléb. Sám dělník ukazoval lé
kaři chléb nikoli upečený, ale rozpařený; tázal se,
zdali se to může jísti. Lékař pokrčil rameny a rychle
odkvapil. Inu — nechtěl si rozbněvati pana velko
statkáře, který chléb dává péci. Podobných případů
v blízkém okolí Hradce by se našlo velice mnoho a
v zájmu lidskosti a dělného lidu bylo by dobře, aby
naši lékařové věnovali více pozornosti pečení chleba
a honsek.

Z Pouchova. „Vlastenecké“policii na její
výpad proti atarostovi Sokola odpovídáme toto: jest
pravdou, že nenf človékem avobodomyslným, kdo pra
nýřuje krajana proto,že súčastnil se koncertu katolickou
jednotou pořádaného anebo že poslal svoji dcerušku
na katolické processí, My nevytýkáme nikdy za chybu,
účastní-li so evangelický sokol avých vlastních nábo
ženských úkonů; chceme tedy také svobodu pro sebe,
Když se židé eúčastnili alevnosti otevření své syna
Gogy v Hradci Král., byla „Osvěta L“ šikovně zticha
i se svým pouchovským osvětářem. A také jest jistou
pravdou, že Fůgner a Tyrš neviděli vlastenectví v ko
pání do církve katolické a v nadržování židům. Pi
satel chce moci mermo docíliti v Sokolu náboženské

rozeštvání; s toho by plynul jistě znamenitý prospěch
pro národnostní myšlenku! ©Pravíme mu tedy, že po
katolicka se modlili Koperník, Hayden, Dvořák, Rieger,
Tomek a jiní velikáni a přece jejich talent proto —
jak známo — nijak neztupěl. Za to však lidé, kteří
nevynikají ničím, chtějí na se aposofniti a pomoci
národnostní myšlence na nohy == aspoň protikato
lickými štvanicemi; k tomu se hodí ovšem leckdo.
U nás v Pouchově však takým „pokrokářům“ pšenice
nepokvete. Sokolstvo místo štvaní proti katolictva
bude si hleděti dále skotečně prospěšné práce národní,

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE.
dostati Ise v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitnéulicía vprodejinovinp.M.Vlčkana

Příkopech. mě
Grande mumus. Dne 30. září t. r. bylo

tomu 25 let, co papež Lev XIII. vydal památný
okružní list „Grande munus“ (vznešený úkol),
v němš oslavil slovanské věrověsty naše sv. Cy
rilla a Methoděje a s nimi i Slovany.

Moravané odřekli účastenství ma
katolickém sjezdu ve Vídmí. Výkonnývý
bor katolické strany národní ne Moravě roztrpčen jea,
že se českému lidu ve Vídni stále ještě z míst povo=
laných odpírají tolik potřebné České služby Boží, že
lid český v této věci na svépomoc a sám na sebe je
odkázán a poněvadž pak brněnského „volkstagu“, jenž
právě minulý týden vnesl do Brna krvavé bouře,
účastnili ee i zastupci vídeňské strany křesťansko
sociální, a ježto se dále ostře projevili pro zřízení
české university v Brně a poněvadž dokonce i kato
lický střed na říšské radě projevem svým „volkstagu“
se účastnil, prohlašuje, že zástupci naši katolického
sjezdu ve Vídni se nesúčastní a své řečníky, kteří na
sjezdu mluvit měli, vyzývá, aby ihned své řeči na
sjezdu i své podpisy na provolání ejezdovém odvolali.

Katolický modernista a vozil.
Dokásali jeme v našem listě, jak umí p. Svozil sú
myslné nepravdy proti katolické církvi přímo z ru
káva tronsiti. Nyní se ohražuje v Novém Žívotě sám
redaktor Dostál-Lutinov proti lem, které proti němu
p. Srozil nepsal. Modernisté neublížili Svozilovi po
jeho odpadu ani slovem, ale „pokrokový“ Svozil ro
samí „světlu pravdy a pokroku“ trochu jinak. Při
tom píše Dostál-Lutinov svému bývalému druha:
„Josltku, je nám dvěma těžko, ba naten Čas nemošno
se dorozumět: Ty nevěříš ve zjevení. Já v ně věřím.
Ty nevěříš v božství Kristovo. Já věřím. Ty nověříš
v božské poslání Církve. Já věřím. Ty nevěříš v možnost
její reformy. Já věřím, neboť vidím, jak stále (byť
svolna) se reformaje a obnovaje. (Vis Pia X.) Tyvní
vidíš Úkrutnici,která se avraštělým čelem, zlostnýma
očima a zaťatýma rtoma ssinalá sedí na svém trůně
v Římě a vo dne v noci nedělá nicjiného, jen vymýšlí,
jak by dávila lidstvo. Jé vidím v Říměvelkolepé morální
centram rozptýleného lidstva, pevný bod v tančícím
moři denních hesel a jepičích filosofií a morálek,
slunce, které svým teplem hřeje a šivíi ty, kteří před
ním oči zavírají, pevnýsloup lidské vzdělanosti a po

kroku. (Vidělsko vý dóm?) Je to instituce v jádrahluboce konservativ

okrok, ale tím pevněji jej drží. Není pokrokem stálé
Konba za novým. To stálé líčení Říma jako nepřítele
národního čpí příliš protestantským záštím.“ — Věříme,
že je těžké dorozumění mezi mužem apřímným a člo
věkem, který za každou cenu, i s použitím nepravd,
chce štváti. Ale hlavní věc: z upřímného vyznání
Dostála-Lutinova jest přes některé — třebas i učko
likrát vyslovené — pochybnosti zřejmo, že jest zá
sadní rozdíl mezi tímto katolickým modernistou a
Srozilem. Řaditi věřící kutolíckou moderna k lidem 8
Ja Srozil spravedlivě nemůžeme.

Vládcové burs. Dne 30. září t. r. měli
židé „dlouhý den“; tu ns obilních bursách v Ra
koueko-Ubersku nebylo žádného obchodu, důkaz to,
že jen židé mají burey v rakou. Za takových poměrů
ovšem nemožno, aby 8e rolníci dopracovali lepších
časů. Na obilních bursách bohatnou jen židé, diktujíce
na úmor sedřenému rolnictva ceny obilní. Proto
vzhůru, rolníci! V pevné organizaci pracujte na od
stranění aneb aspoň přeměnéní zařízení vám nepří
snivých a škodlivých.

Ruská Amazonka. V minulýchduech
Hjata byla v Petrohradě carem známá Amazonka

Helena Michajlovna, z Mandžurska do Petrohradu
právě zavítavší, jejíž vojenské jméno bylo Michal Ni
kolajevič Smolko. Hrdinná tato žena odívala ao vo
jenskou uniformou, nosils zbraň a byla přidělena
štábu generála Rennenkampfa jako tlumočník. Armádě
ruské prokazovala znamenité slažby svou znalostí
řeči japonské a čínské. Zajímavo jest, že v podobné
úloze prodělala čínské tažení, a mimo jiná četná vy
zoamonání dostalo se jí i válečné medaille na stuze
řáda sv. Jiří s nápisem: Za chrabrost. Byla v něko
lika bitvách raněna; dostalo se jí proto i značného
příspěvku státního, aby v některých světových lázních
evropských mohla nalézti zotavení.

Lidové předmášky. Ze snahy, populari
sovati vědu přednáškami, vznikly universitní extense,
jež od několika let pořádá i česká universita pražské,
Avšak podnik tento má několik stinných stránek.
Ačkoliv jest státem subrencován, přeceod poslachačů
vybírá se vstapné, někde dosti značné, a na venkově
nejsou extense tyto skoro ani možny, nenajde-li se
ochotná městská rada nebo jiné korporace, jež by
náklad s přednáškou spojený částečně zaplatily. Mímo
to bývají přednášky těžko srozamitelny : jest to davno
známá věc, že kromě několika přítomných intelli
gentů (obyčejně politických přátel přednášejícího)
ostatní posluchači z přednášky mooho nemají a jdou
do ní, jsk doznávají, jen „aby se neřeklo.“ Třetí,
s katolického atenoviska smatná zkušenost spočívá
v tom, še universitní extense staly se státem place
nou a pod rouškou vědy provozovanou agitací určité
strany politické a v přednáškách těch dostává se nám
katolíkům kopanců. Za příklademuniversity zahájili
loni organisovaným způsobem extense i professoři
středoškolští, kteří neúčtují tak tučného cestovného a
remanerace za přednášku, pracují v nejbližším okolí
svého ústavu a naše spolky mohou mezi nimi nalézti
dosti vhodných řečníků o nejrůznějších thematech.
Upozorňujemetedy organisacekřesťansko- sociální,
které chtějí v zimním období podniknouti několik
přednášek, by dopsali „Ústřednímu apolku čes. profes
sorů“ v Praze o podrobné podmínky, za jakých před
nášky se konají s naznačily zároveň, o kterých asi
thematech přednášku míti si přejí, či ponechávají-li
to volbě dotyčného professora. Při té příležitosti by
ohom jen vítali, kdyby professoři theologické fakulty
a bohosloveckých seminářů, jako representanti vědy
tbeologické, eestoupili se svých katheder a Šli mezi
lid, jak to činí fakulta filosofická. Na universitní offi
cielní extense jich nebude nikdo zvát, ježto dle stanov
jejich jsou výlohy veliké s pro chudé dělnické spolky
nemožné; ale ukáže-li se ochota u některých pánů,
najdou vděčného posluchačetva a všechny skutečné
výloby budou nahrazeny. — Některá vysvětlení podá
a přihlášky od spolků i přihlášejících přijme re
dakce t. 1.

Kolkování šaleby. Od kolkovánížaloby
může býti osvobozen jen ten, kdo si vymohl právo
chadých pro vedení sporu. Tohoto práva cbudých
může si vydobýti ten, jenž pro svoji chudobu nemůže
braditi útraty spora. K tomu účelu musí si opatřiti
od obce, kde bydlí, vysvědčení o své nemajetnosti, a
třeba v tomto vysvědčení výslovně uvésti, o jaký
spor se jedná a že nelze žalobci útraty sporu hraditi.
Vysvědčení to musí býti potvrzeno příslušným hejt
meanstvím a s takto vyhotoveným vysvědčením možno
u příslušného soudu žádat: o právo chudých. „ádost
takovou lze také jen ústně u soudu podati. Jedná-li
se o spor, při němž musí býti strana advokátem za
stoupena, možno i žádati, aby zdarma byl advokát
ustanoven. Dosáhne-li kdo práva chudých, třeba
všecka podání označiti: dle usnesení c. k. okresního
soudu v... . právo chudých. Jinak třeba žalobu
kolky opatřiti. Kolky nesmí býti přepsány. — Žaloby
bagatelní (do 100 K) a dále šaloby s žádosti upomí
nací a rozkazní (do 100 K) podléhají kolku 24 h za
každý arch, žaloby řádné (přes 100 K), dále žsloby a
žádosti upomínací a žaloby rozkazní (přes 100 K)
kolku 1 K za každý arch. Přílohy žalob bagatelních,
upomínacích a rozkazních do 100 K nutno opatřiti
kolkem 20 h, při ostatních žalobách 30 h. Na roz
kasy platební v upomínacím řízení třeba přiložiti
kolek 50 h do obnosu 60 K, 1 K do obnosu 100 Ka
z K do obnosu 400 K; při řízení roskasním 1 K do
obnosu 50 K, a Kdo 100 K, 5 Kdo 400 K a 10 K
do 1600 K. Zní-li žaloba rozkazní na vyšší obnos než
1600 K, netřeba přikládati kolku k platebnímu ros
kasu, neboť poplatek ten vyměří popl. úřad.

Na prospěch mároda. Ústřední Matice
Školská jiš na pětadvacátý rok zápasí a bojuje za
svatá práva českého jména v našich vlastech, sbírá
každý rok ve dnech svatováclavských nové síly, řady
svých šlechetných s obětavých zápasníků rozmošujíc
a duplňajíc. Zdasmíme, zda můžeme jen na okamšik
v obraně ustati, když mocný odpůrce s čerstvými ai
lami usiluje o naše klenoty nejdražší a k novým a
novým hotoví se útokům? Padesát škol obecných, 60
opatroven, 4 školy stfední, ješ Matice tou dobou vy
dránje nebo ochraňuje, sotva stačí pojmouti přes 12.000



českých šáků, ješ Ústřední Matice Školská vzdělává.
Mají-li i ty ostatní tisíce a tisíce českých dítek, jimě
nedostává se ještě dobrodiní české školy, býti národu
našemu zachráněny, nesmí se péče o jejich výchova
ponechati školám nečeským. Čechové! Uznáváte-li, še
dítky jsou nadějí a budoucností národa, nedáte si své
naděje vyrvati a zničiti a na zdvojený útok odpůrců
na českou školu odpovíte mnohonásobnou obětavostí
a důstojnýmjubilejním darem svatováclav
ský m, a dáte hrdon českon odpověď těm, kdož se
domnívají, že jste na mysli poklesli, vidouce obrovský
úkol, který ještě Ústřední Matice Školská vykonati
má. Čím větší pfekážky, tím větší buď naše aíla, čím
prudší útok, tím zdatnější a obětavější budiž obrana
a tím stkvělejší bude naše vítězství!

Pozor ma cizozemské podmiky
s losy. Lehkověrní lidé z touhy po bohatství přes
časté varování dávají se dosud oklamati různými
agenty, kteří jim nabízejí cizozemské losy na splátky,
Takovou podvodnou firmoo, která i u nás sítě roz
prostírá, jest „Hollandsche Credit Bank“ v Amstero
dá.. Kdo se nechceš připraviti o pracně vydělaný
groš, ukaž takovému vydřiduchu dvéře,

Uschovávání ovoce ma zimu. Ovoce
nemá se na zimu ukládati na větších bromadách nebo
v koších, sudech atd. beze věcho těsně vedle sobe.
Na uložení ovoce hodí se především jednoduché dfe
věné stojany, které mají nad sabou několik pater dře
věných lísek, tak aby se jednotlivé ovoce na každé
lísce mohlo pohodlně přeblédnouči. Na čistou líska
beze vší slámy a pod. uloží se ovoce stopkou nahoru,
jak visí na stromech. Za místnost k přechování ovoce
hodí se sklep nebo komora, ovšem kde nemůže půso
biti mráz. Místnosti větrají se, je-li teplota venku
stejná s teplotou v místnosti. Jinak ukládá so ovoce
takto: Dobré ovoce po vypaření zamotá se jednotlivě
do papíru a ukládá se do bedny as takto: na dno
bedny nasype se vratva mělké prati, na ni vrstva 0
voce, pax zase prať a tak dále, až je bedna plná. Tím
způsobem uložené ovoce vydrží dlouho.

Člsté mléko. Zůstane-li na úplně lesklé je
hlici, která se do mléka ponoří a pak z něho avisle
vytábne, kapka mléka, jistě není mléko jinou látkou
promíšeno. Nepřilne-li však mléko k jehlicí a neza
chytí-li se tedy na jejím konci kapka, pak věru jest
mléko „křtěno.“

Skrotulosa mebo krtice. Krticev po
slední době vzmáhají se velmi, jsouce hostem nejen u
chudáků, ale i u boháčů. Krtice dostávají děti naro
sené v bídě z neduživé matky a které nejůtlejší svůj
věk tráviti mosí při nedostatečné výšivěv nezdravých
bytech. Krticemi postiženy bývají děti jinak zdravé,
jimž se místo matčina prsu dostane často skleněné
lábvičky, nebo která krmívají se masem, vejci, které
pijí pivo, víno atd. Hojnost silné potravy obrožuje
zdraví dítěte jako nedostatek, z čehož pak kořistí
krtice. Oběh živných šťáv v těle děje se mízními ce
vami, které na určitých místech protékají mízními
šlázami. Mízní cevy jednak odvádějí od střev strávené
části potravy do krve, jednak od buněk vyloučené
šťavy do oběbu krve; mízní žlázy mají za úkol šťávy
jimi protékající přetvořiti. Když pak tyto žlázy z jaké
koliv příčiny svůj úkol nevykonávají, když na př.
naduří a ztvrdnou; ta 80 živné šťávy nedostanou do
krve v takovém atavn, jak se pravidelně má díti. A
tu pak krev chudne a tělo chřadne i při nejlepší vý
živě. A takový stav jest u krtic, kde se rovněž na
duřelými žlázami nedostane do krve žádné živné
látky. V těle pak proudí látky nehotové, které příroda
v těle nestrpí a které dle možnosti hledí vylončiti,
čímž pozorujeme po těle lišeje, z uší výtoky, v očích
katarhy atd.; mimo to se i chorobné žlázy mízní
stále přetvořají, pokad v sobě cizí jedovaté látky ob
sahují, následkem dráždění tkaniva otékají a za úče
lem vyloučení těch látek ue stále podebírají. Může se
státi, že ee vyměšování látek ztěln zastaví ; nemocný
zdá se pak zdánlivě zdravým, ale chorobná látka
v něm stále vře. Př. krticích vždy nejlépe, ať vnitř
ním užíváním nebo zevnějším, účinkoje sůl.

[aE KŮ(E VB
Ohloubou kašdé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více obybětil —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
lidkyse jménem -Kathreinere aníkdy
nekupujte sbožiotevřené (vyvášené).a
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"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 80. září 1008 1

hl pšenice K 19:80—13-60,HtaK 10-40—10'80, ječmo
Be K 6-50 — 0-90, prosa K 11-40—00*00, vikve K 11:60
—0000, hrachu K 2900—24:00, ovsa K 6-30—6-30,
dočky R 00-00—00'00, jahel K 18:00—20:00, krap K
18-00—3200, bramborů K 2-40—0'00, jetelového se
mene červeného K 112:00—00'00, jetelového semene
bílého K 00*00—0000, růžáku K 00'00—00:00, mákn
K 80:00—32:00, lněného semene K 1800 —00'00, 190
kg šitných otrub K 11:00—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 10*50—00'00, | kg másla čerstvého K 2:60—000,
1 kg sádla vepřového K 1'46—0'00, 1 kg tvarobn K
0-38—00-32, 1 vojce K 0-08—0-00, 1 kopa zelí K 260
—8-00, 1 kopa okorek K 000—00'0, 1 kopa kapusty
K 000—000, 1 hl cibule K 8:50—4:40, 1 kopa drob.
zeleniny K 0-60—300, 1 pytel mrkve K 1'40—1'80,
1 bl jablek K 0-00—0000, 1 bl brašek 0:00—000,
1 bečka švestek K 0-00—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 30. září 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bekto!. 456, žita
287, ječmene 816, ovsa 388, prosa 12, vikve 361/,,
brachu 10, čočky '/,, jahel 8, olejky 0, jetel. semínka
3, Iněn. semene 0, máka 6. — 2.) Zeleniny: zelí
149 kop, okurek 00 kop, kapusty 000 kop, cibule
112 hl, drobné zeleniny 420 kop, mrkve 98 pytlů,
brambor 728 hl, cerele — kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 hl. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 3 kusy, podavinčat 232 kusů, kůzlat
0 kusy.

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a >OBNOVUc!

Světoznámý pravý

malínský křen
—B se zaručením mmm

zásílá proti dobírce neb dle dohodnutí

OEP> od 5 do 10 kg. poštou "Dé
5 kg. Iaa výstřelek . oK25h
5 kg.Ia » .. 4K50h
5 kg. obkladovékořeny. 4K25h
5 kg.slabší 2. 3K50h
5 kg. prostřední |, . . 3K—h

ORP“drahou od 10 kg výše: "R
10 kg. diverse a sice: 3 kg. křenu, 3 kg
cibule, 2 kg. mrkve, 1 kg. česneku, 1 kg

petržele, vše 4 K 50 h.
Objednávky od 30 kg výše účtují se levněji.

J. M. Jireček,
nejstarší vývoz výhradně prav. mal. křenu

v Kutné Hoře.

Inteligentní

hospodyně,
dobrá kuchařka,

přijala by místo ve farním domě. Místo takové
již k plné spokojenosti zastávala.

Adressu sdělí administrace Obnovy.

KRÁSNÉ
OBRAZY

ve vkusných rámcích, "if

zrcadla, sochy, kříže
a různé umělecké výrobky,
vše ve velkém výběru doporu
čuje nejlevněji

umělecký závod a výroba rámců

J05. KTESLICHÁ
—- v Hradol Králové. —

= PlanoE
krátké, dobře zachované

prodám za 200 korun.

Ferd. Novák,
řiditel kůru

ve Smiřicích.

D1, můovníčhatrůn
propodzimníazimníobdebí

krásné zdravé květiny
ve květináčích dle odborných method pěstěné,
jako: chrysanthemy. cyklameo, primole, karafiáty,
fialy ranní, a mnoho jiných ozdobných rostlin
nejlepších druhů pro květinové stolky, okna a
sklenníky,hodící se též na hroby “Gijk slavnosti dušičkové.
Zasílám je též drahou nebo poštou do každé.

vzdálenosti na dobírku.

10 kosů různých druhů . . za 4 koruny,
20 kusů též různých druhů. za 7 korun.

Obal účtuji za ceny původní.

Speciální nabídku a ceny na požádání zašlu franko.

Ujišťuje solidním a vzorným obsloužením,
znamenám se ve veškeré úctě

Jaroslav Tuček
uměl. a obchod. zahradnictví, Předměřice n. L

c O
= Založeno1853. u
Ó Provedeno přes 500 oltářů a Božích C/

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod cechařský a
řezbářeký pro práce ke

stelní odborně zařízený. — |
Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz

počty zdarma. G)
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

E o- ©

Chrámové svíce
voskové“ svíčky a obět. před

dle litargických před- měty pro místa pout

pisů vyráběná, nické. prvnější pří

polovoskové <“ Půobsné, obrázky 0
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce uTy,

(paškaly) krůpě svíce kostelní stepaškaly)8 T—————
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené 8 be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní ©

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,vn r
sv. přijímání a sv. O spacející výrobky do

biřmování se stubamí ochovnímnejvěkšízvesh
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.
Telefon 914.

«frobky všestr. uznané, Vzorkya cenníkyzdarma a franko



Látky na dámské Šaty
"0

Ovdověládáma|
v prostředních letech,

-vzdělaná,dobrá kuchařka,prosí Za místo |

"Whospodyně
nejraději na faře.

Laskavé dotazy ochotně zodpoví administrace t. |.

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—Vli.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Bošt hroby, kříde, kasatelny,
spovědnice, křtstelny, komsoly, svieny, lustry,

táky atd. dle slohu kostelů, pranérs mce na obrasy,premte, fotografie a diplomy. aný nábytek a
růsné předměty hodící se sa dárky.

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporuču,e se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

ovatá zpověd

| generální
, 'čli všeobecná nebo životní.

Podnikatelství staveb : Upravil
, á Aň: Frant. Ass. Křivohlávekkancelář

a technická !farář v ČeskýchHeřmanicíchu Choeně,Oblat
stavitele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.

J indřichá[aboutkyo o oo té: SEP* Cena 30 h. "gBg | Náklademvlastním.

doporučuje se :

| »—————
ku provádění veškerých staveb: Josef Sturma,
soukromých i průmyslových, ku:9 3 stavitel varhan a harmonií
zhotovování všech plánů a 07- nejnovějšíchnouwtav

počtů, jakož i veškerých prací. V PARDUBICÍCH,

V obor ten spadajících ; doporučujese veledůstojnémuduchovenstvaa sl. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho. spadajicích.

Technická kancelář nalézá se v Ji; Dáledovolajesi upozornitina svůjsklad
. ve , o 1

říkově třídě v Čísle 394 dům D.! zyypošzdor
Skuherského pod pivovarem.

plan a pianin.
ma a franko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

|

0+ ©0000+0+0+:O0+Do0Oo0O00GorWo+Oo0Oo+Oo+Doo0+
+ | Vždy BOžiněných matrací Velkolepý výběr vzorů povlaků ©
o na skladě. na žíněnky. o
o ©: MATRACE :© o
© | žíměmi plněné od zl. 17. - do zl. 60-—, lesní travou plněné od zl. 550 do $

© zl. 850, dřevitou vlnou plněné od zl. 460 do zl. 750. ©
© Z ©$$pB“Slarnníky 8;
© plněné čistou dlouhou žitnou slamou od zl 250 do zl. 350. ©

o Za čisté plnění žiněmi se ruči. Cenníky zdarma a franko. o
© ný ©© o* Jam Sloupa:© : *o +

© v Praze, Václavské nám. č. 32. ©
© *
©o-G000+o+O+-©o+Go+OroGooOo+Go+Do+Do+O+0o+0

£Erodá se

mý Kulečníkzachovaný
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobní ceny.
Bližší sdělí administrace t. 1.JLIo 2 a 3 pro

stran. velkých
pokojích s ku

£ cbyní, zařízen.Z lázníamoder
ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
inned k pronajmotí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradci Král.,

u Pražského mostu.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmiho spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt., obsahujícíkaždá
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 cenník zdarma a franco.

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

+" v
Vid CER,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku zasílá
se vše franco.

Jednou s důvěrou zkuste a posuďte přírodní o kg.
franko dobírkou všude.

48 16—,
KAVA pražená vljem.K 14—,15—a 16—. Cenníky zdarma.

Pochvalné dopisy z celé říše.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech

v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

zelená, vlchut. K 1150, 12-60,

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32.Čechy.

druhů a soustav. Pendlové hodiny

s úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky ve'kých hodin
j na požádání zašle.

Důvéry hoúným zásilky nu výběr lež 1 na splátky
bez zvýšení cen. — Založeno r. 1843

PG-a modní pánské látky 9
pro podzimní a zimní období ve velkém výběru; vzory na

požádání ochotně zašle obchodní dům © sukny =
SUKNA



sklenné
pro fagady i dekoraci vnitřní, nej

novějšího, vlastního
způsobu, které nejen
vzezřením ale i

svou lácí předčímo-[L
naiky vlašské, hotoví|
umělecký ústav
pro malbu na skle

B. ŠEARDA, Brno.
Rozpočty pro chrámová okna

i mosniky bezplatně.

Její Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojištěnec
NÍ4 ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, ihned

po jeho úmrtí.
Výhodno svláště pro ty, kterým v pozdějších letech

vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., nebot naproti
-E tomuzmenšujeseaždonepatrnéhoobnosupojistné.Ubývá

PL | > totiž,šestýmrokempočínajíc,pojistnéhoo20,©, prvotního obnosu, sedmým rokem o 249, atd.,
: | takže na př. při 2bleté době pojišťovací obnášelo "by po

Veškeré kdekoli vydané neb oznámené |
KTrhyKNIHY

> hudebniny
na dividendu

a Časopisy
B SRB-českéi jinojazyčné<

má stále na skladé a může okamžité
dodati

Fondy a reservy banky
Slavie jsou K 31,865.380-80

Všechen zisk náleží čle
nům. Dosud vyplaceno
v celku dividendy. . K. 1,400.59681

|

»VDBD
-—— Ve všech odborech bylo

dosud výplat . . . . K 82,737.15957
Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašle

m-

rrní královéhradecké (Z, Řozšiřuju | Generální ředitelstvo banky Slavie
peotví a antikvariát | „Časové -| v Praze,na Havlíčkověnáměstí

, jakož i gener. zastupitelstva:

i M Úvahy“ | v Brně,voVídní,v Lublaní,voLvověa v Záhřebě.

a : | Adresa pro telegramy: Banka Slavia Praha.Antikvariat. — Školní knihy. a
Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopismic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot

tvýchi celýchknihoven.—Výměna C h emic k é
knih. — Literatura cestovní, prů- ,

o | (děnía b šatůModliteb í knih kvostnýcha bym ze B (L cíděnía barveníšatů
S one ynycháse“ “ 1 jakýchkoliv látek
SHP“Denní prodej novin. SN Klobouky pánské, co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

zaručené jakosti, ústava

sobeskyjstínébe||| JAN MACH,
dámské, dívčí za Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

ee | p Klobouky *

Půjčuji za nejmírnější poplatk Kožešiny *šebo druhu pro
« jčuji za nejmírnějšípoplatky sožesiny dámy,dívkya děti, | ——

X Přezůvky pravéPetrohradské, Ignáce V, Neškudla sn £

K Ina 6 l 0 AV P č : ,(protokolovanáfirma) Eč ě £LApu6ce pravés kotrou ž|v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) F
“ všech druhů, | na skladě má (bratr P, J. Nelkudiy,farářeve Yýprachtislek) E

X Upozorňajizvláštěnasvůjbohatězásobený | Jo S Dvo ř á ček, S věčnýa častovzamonný
k o sk ad . ' | cís. akrál státemvyznamenaný , výrobní závod
X obleků historických. ni všech: kostelních paramentů,

obchod kloboučnickýv Hradci Král, rů a korevého náčiní
Antonín Měkota, | Palackého třída č. 83. Cennfky,vzorky | rouchahotována vkásku Ř

Hradec Král., Pětidomy, č. 288. i E ma ky, vzorky i roucha hotová na :
MX Tamtéž přijme se učeň. se na požádánífrankozašlou.

XIOOOODODODOOOOCN EEE
Akciový kapitál K 2,000.000-—

Láložní ÚVĚPNÍÚSLAYT KPAŮOÍ KPÁLOVÉ,-ru mir=TEoooe
PRE“Založeno roku 1868.

Vklady na vkladní knižky 4%. — Na poklad. poukázky©s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

ho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — AKÁZE bursovní. —
Ara V "Koupěa rodej cenných papírů.— Pojišťováníproti ztrátě kursovní.—Promesy.Přijímánípaprů doděpět.—Revisečísel losů. — Safesové schránky. — ovls , valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí 8 nádražím. — Zálohyna uložené zboží.B.E.TOLIAD,křkaetí

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. a Pošt spořit č. 802.161.a Založeno roku (8863. di Psací stroj.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antením Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Besídka
Eusy a paní-ísísí.

(Z tajů moderní domácnosti.)

Husa jest známé zvíře, patří mezi oboj
živelníky, poněvadě žije na suchu i na vodě.
Vylíhne se někde za pecí na vsi, je špičatá
v zadu i napřed, má žlutý zobák a žluté nohy.
Staví se hloupou, aby 8e nemusela učit žádným
kumětům, zpívat neumí, ale vesele štěbetá.
Vyrábí se z ní výborná pečeně se zelím a
knedlíkem (ta já moc rád), potom husí játra
i paštika z nich, drůbky čili kaldoun s nodlemi
neb rýží, uzená prsíčka, kosinka na vymetání
kamen, husí sádlo na česnečku, chřtán na ua
vinování nití, z nožních kostí dělají-se špičky
na doutníky, velkých brků užíváme ku výrobě
psacích per, z malých zase dělají se peroutka
na mazání buchet. Peří také slouží k zábav
néma ukrácení dlouhých večerů. Užitečně i
zábavně ztrávíme večery draním husího poří.
Ze všeho jest viděti, že jest husa zvíře dobré
a užitečné.

A teď ještě popis jistého druhu paní —
pravím výslovně „jistého druha“, aby nevzniklo
možné pohoršení u těch paniček, na něž se
moje charakteristika nebodí. „Paní--i“ patří
mezi ženské, narodí se obyčejně někde v Libni,
Holešovicích, Žižkově nebo na Smíchově. Školu
vychodí jen ledabyle, a jak dosáhne 14 let,
jde do kartounky, porculánky, kapelovky, přá
delny a pod., kde mimo dachaplné práce naučí
se různým moudrostem života, Do nějaké služby
nejde za žádnou podmínku, to je pod její
důstojnosti. Chodí do zábavy k Liškovům,
Buckovům a t.d., kde si udělá zuámost se
svým nastávajícím. Jak se vdá, tak je zní
paní-í-í. Vařit se nikdy nenaučila, ona to ne
potřebuje; od čeho jsou buřty? Domácnosti ne
rozamí, prát a žehliti nedovede; nemá tudíž
celý den ničeho na práci. Mezi tím co muž
dře se v továrně neb na železnici, paní-í- sedí
ušmudlaná na prahu, anebo obcházejíc z bytu
do bytu shání nějaký klep u „paní-ích“ stejné
povahy a dovednosti. Na pilnou, řádnou ženu,
obyčejně bývalou kuchařku neb slažku, která
vařiti dovede a domácnost ve vzorném pořádku
chová, naše paní-í-í patří s pohrdáním. „Ta je

Každá „echt paní--f,“ prolahuje poslední sla
bika do nekonečna, aby každý věděl, že přišla
z Práhýsý-ý. Vypravoje, jak- jsou celí nešťastni,
že museli na venek, „alekdyž pro mýho v Prazéé
nebyla rachotá-ás4.“ K obědu uvaří se nějaká
šlichta jako na potírání

jsou-li peníze — táhne panísÍ-Í s. pánem do
hospody. Na vrchu huj, ve spodu+foj a doma
řve k radosti všech sousedů několik na klíč
usamčených, hladových, umouněných, nemo
dlených nastávajících paní-Í-í a pánů. Ze všeho
viděti, že „paní-í-1“ je tvor ménědobrý-a méně
užitečný. :

Ideál každé takové paní-í je husí pečeně.
Jak výše řečeno, kachyni nerozumí a proto

požádá některou dovednější sousedku, aby jíosu upekla. Dá jí za odměnu peří z t5 husy.
„Já se e tím neumím patlat.“ Jak tedy jsou
peníze, koupí se husa. Na trhu nedávají na
dloh. „Jak můj dostane mílové“, těší se jedna;
druhá zase: „Až můj přijede z pan“ (ze stavby=
vom Bav). Konečně jsou ta, peněz -jako želez.
„Masím mojemo udělat dobrý oběd; v sobotu
koupím husu.“ Do soboty o jiném se nemluví,
než o té house. Konečně sobota zde, naše paní-í
časně vstala, pospíchá do trhu; mýti a česati
bude se, až přijde. Klobouk, podnějž nacpala
roscuchané vlasy, narazí na blavu, „zaheftuje“
Špinavon spodničku několika špendlíky, aby
jí nekoukala ven, obuje rozšmatchané botky
s vysokými podpadky — a už jde. Doma ně
kolik, na klíč ozamčených dětí sedí v umoun
něné košili na zemi a řve, až to nebesa pro
niká. „Děti, buďte hodné, já přinesu busa“,
těší paní 1 svá robátka za dveřmi. Řev mění
se v jásot, a děti vyměňají své náhledy o po
žitku nastávajícím.

"Na trhu je již živo. Starší jakás, slušně
oděná občanka smlouvá právě husu. „Ale to
je drahota, 2 zlaté 80 krejcarů za husn, dejte
ji za půltřetí zlatky, pak ji „vezmu“. Naše
paní-í to slyší, píchá ji oves, chce té měšťance
ukázati, jaká je paní. „Dají sem tu husa a tu
mají, 2 zlaté 80 krejcarů; kdo nemůže zaplatit
basu, ať si koupi housko.“ Odnáší vítězoslavně
huso.; ohlíží se, co tomu říkají ti druzí.

. Konečně donesla busu domů. Frantík
hnedi ji chytl za krk, div že jí neudaosil,Honzík
trhá. jí brka z křídla, a Pepička ovázala ji za
nohu k lavici. Manča zase pro ni přinesla
umyvadlo plné vody. Frantík o umyvadlo
zak opl — voda rozlévá ee po světnici. Naše

paní-í zatím cbodí pyšně po domě. „Jdoa se

podivat, paní-í Voštinová a paní-í Vonásková!o jsem konpila krmníka! Ja z dobrého fatru,
prý ze mlýna, Ta je těžká| Raka mi div ne
upadla, když jsem ji nesla. Paní-f obmatávají
huse „podpažky“ a pochvalují dobrý kup.
Naše paní Í jen září. Sousedky vyšly ven, na
chodbě se zastavají: „No ta koupila krabulce,
vždyť je to sucbé jako pohrabáč.*

„Viděli ty nohy? Uelý kostrbatý; to na
nich chodí nejmíň deset let; starej honuserto
bade.“ — „Mají recht, starej houser je to.“

Za hodinu vědělo veškeré sousedetvo, že
naše paní koupila starého housera, Paní Kostr
báčková, bývalá sklepnice, vynikající obzvláštní
vyřídilkou, nemobla to déle vydržeti, jazyk jí
svrběl; šla se nezvána podívati na husu. „Kde
mají toho ftáka? Co to koupili za jednoho
jestřába, ukážou to, je prý to starý houser
kopuletý?“

„Jdou si domů apravit košili, voni jedna,
žádnej jich sem nevolal.“

„Jaká já jsem u nich jedna? Já mám ko
šile lepší než voni, daj si pozor, aby se jim
děti nepřilepilyk sobě špínou a negrostly jako
ta dvě dvojčata.“

„Inu arci můžou mít fajnovější prádlo,
když byli v kafirně za — —“ padlo slovo,
slovo ošklivé, něco pláclo, výkřik, opět to
mlasklo, řev, vlasy lítají, ano i celý cop.
Honzík pomáhá matce, tluče paní Kostrbáč
kovou pohrabáčem přes nohy, dostal za to
výkop, až vletěl do výklenku u kamen, Manča
za to vychrstla na ni z umyvadla zbytek vody,

a hodil jej Kostrbáčkové na hlava. To konečně
pomohlo. Obě svkyně zděšeně vykřikly, koconr
zeprskal, udělal veliký skok přes hlavy okolo
stojících žen, které do té chvíle marně se na
máhaly roztrbnouti stany bojující; a paní
stály nyní proti sobě, lapajíce vzduch. První
vzpamatovala se paní Kostrbáčková. „Počkej,
ty neřáde, neřádnej; můj přijede s osmatři
cítkou domů, ten ti dá co proto.“

„Já se ho něco bojím! Až můj přijde
večer z fabriky, ten ti zahrál Tvého muže,
tobo cbřástala, roztrhne jak herinka.“ Tak a
podobně zněly vyhrůšky sem i tam, k veliké
radosti ostatních paní.

Večer, když přišli páni domů, začalo to
znovu. Nejprvé pláč a žaloba, pak vzájemné
nadávání, pak vyhrožování a konečně římský
zápas obou mužů. Rámus ohromný, rozdělení
veškerých partají v domě na dvě stravy pro
tivné, vzájemně sobě nadávající, rozchod do

tice,
en na to obapolné shánění svědků, ža

a rašení domácího klidu. Opět veliké pití ve
dvou různých hospodách. Večer doma pokra
čování ve válce řečnické. Na nevinnou původ
kyni toho všeho zapomenuto úplně — totiž
zapomněli odrostlí. Seděla již třetí den smutna
pod kamny v kuchyni bez žrádla, bez pití.
Smutné klonila hlavu, oči se jí zamykaly, ta
i tam bolně zahýkala, což bylo pro Frantu

obídkou, aby páchal na huse nové krutosti.
ytáhl ji ven, chtěl, aby skákala přes stoličku,

do krku jí cpal kaštany někde v stromořadí
nasbírané. Když již husa omdlévala, polévali
ji sourozenci Frantovi vodou, aby přišla k sobě.

Paní-í přišla domů, viděla, že husa dodě
lává, Sousedka, která slíbila, že husu upeče,
přešla do tábora protivného. Co dělat? Vduchu
doznati musila, že by bývalo lépe, naučiti se
troše hospodaření než ztráviti mladý věk vo
fabrice.

„Koukej, starej, ta husa je nějaká smutná;
aby nám snad nepošla! A já to neumím zabit.“
Mož podíval se pod kamna, zdálo se mu, že
je husn v posledním tažení. Vytáhl ji ven. „Eh
co“, rozhodl, „zabiju ji sám“. Nebudeme se
nikoho prosit, však si dáme radu a upečeme
si ji sami. „Franto, drž ji za noby, já jí u
seknu hlavu sekerou,“

Stalo se; krev stříkaia po kuchyni, po
kropila všecky děti, že vyhlížely jako řezníci.
Nyní začala rodina hasu Škubat. Že se paří,to
nikdo nevěděl, Trhali peří i s kusy masa. Hnsa
vypadala jako omačená. Nejvíc práce dalo
chmýří; však muž konečně jednoduše je 0
pražil. „Tak, a zítra ji upec; dej na ni trochu
vody, kmínu.a soli, však ona se upeče; ne
musíš se nikoho prosit.“ Paní-Í se do toho
dala s koráží.

Již byla husa na pekáči, když si paní
vzpomněla, že není vykuchaná. Vykuchala ji
tudíž, jak uměla. Husa začala se péci, děti
stály okolo kamen a čuchaly. Hasa pomalu
začala červenati. Paní1 zářila radostí. Blížilo
se poledne, děti běžely až ku fabrice tatínkovi
naproti. „Tatíoku, už ae peče |“

Sedli ke stolu, začali krájeti. Bylo to

tvrdé, k nenkonusnutí a nějak podivně hořké.
„Takra, ta se masila pásti někde na samém
pelaňka“, prohodil muž. „A co je to vní?

a jm nechalajátra; zdali pak jesivyndalašlač ?*

„Copak má husa žlač ?“
„I ty jedna huso hloupá, sněz si to sama,

Je to neštěstí, má-li člověk takového cho
mouta za ženo.“ — Žena něco odštěkla, Nastala
úádka, ozvalo ge několikráte významné mlask
nutí provázené pronikavým ženským jekotem
a řevem dětí, otevřelo se okno a — na dvůr
vyletělu pečená hosa i 8 mísoa. Za chvíli
kráčel pán do hospody, kde si poračil čtyry
bořty a litr piva. Paní měla odpoledne červené
oči, prý od kouře a trochu zpachlou levou
tvář, prý od průvanu.

+ *.
Na busu skorem zapomněli, když přišla

obsílka od soudu. Smiřovací akce pana soudce
byla marná. Každá strana chtéia druhou míti
v „kreminále“ a „kdyby to koštovalo stojku.“
Pan rada byl milosrdný muž, každá dostala
12 hodin. Paničky se rázem udobřily: „Prosím,
vzácný pane, my si to teda odpustíme.“

„Teď už je pozdě“ řekl pan rada, „teď
zas už já nemohu- odpustit.“

Hlasitě štkajíce opouštěly paní-í soudní
síň. Půjdou prý s tím až kcísaři pána. Tak to
skončilo s paní- —.

Na dvoře zatím tabali se dva psi o ně
jaký temný předmět. To byly „poslední zbytky
nešťastné husy —.

Chtěl jsem tak trochu zaásornit, že není
paní jako paní; tyhle paní-í od Prahy jsou
skutečné speciality.. m

—= ,
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seš. 1.—2.-Za 1 K. Kritický příspěvek k srovnávací
vědě náboženské od Dr. Aloise Borcherta, Přeložil Vojt.
Vávra. — Bytová otázka dělnická. Dějiny a přehled
úkolů reformy bytové. Napssl Dr. Alois Soldát. Cena
1:70 K. Vzdělávací knihovny katolické av. 38. Ve
spisku tom vylíčen nejen historický vývoj této otázky,
ale seznáváme i duševní její stav i snahy, které smě
řují k jejímu rozřešení. Každý, kdo veřejně působí,
najde tu poučenípotřebného. — Sebrané spisy Bohu
mila Brodského. Svazek V. Všední motivy. Seš. 68.—
78. po30 hb. — Český Jinoch. Časopis pro dospělejší

mládež. Řídí prof. V. Můller. Roč. XI.,čís 1. se zají
mavým obsahem, Ozdobou jest několik obrázků. Vy
chází desetkrát ročně za předpl. 1 K. — Svatá Hora
nad Příbramí, Od J. Košnáře. Se 4 obr. Za 20 h.
Podán ta popis naší nejpamátnější svatyně mariánské,
— Zábavy večerní, Roč. 26., č. 6. Mirosl. Jevorník:
Lesní růže. Dílo 147. za 90 bh.Povídka tato jest velmi
poutavá. Na „Zábavy večerní“ předplácí se ročně 4 K.

Křesťanská Škola. Časopis prošíření ideí ná
boženských v českém školství. Řídí V.Špaček. S pří
lohou „Obrana“ pravdy křesťanské ve veřejném životě.
Roč. IV., čís. 17.—19. Vychází dvakrát měsíčně u V.
Kotrby v Praze ze roč. předpl. 6 K.

Nákladem J. Pelela v Praze. Rozhledy.List
pro politika,vědu, literaturu a umění, ŘídíJ. Pelcl.
Roč. 10., čís. 1. Předpi. na rok 6 K. — Finanční věda.
Z němec. dr. K. Eheberga dle 6. vydání přelošil dr.
J. Salabe. Svazek X., seš. 11.—15. za 2 K, čímž v celku
vydáno toto znamenité dílo. — O zajíčkovi. Pro malé
i velké děti. 8 obrazovou výzdobou J.Filipa, Za 80h
Kniha tato okouzlí malé i velké.

Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a po
litice, sv. 10., roč. 26. Řídí V. Vlček. Obsah: Vspo
mínky na dr. F. L. Riegra. Píše V. Červinka. — Václ.
Zelený. Podává B. Augustinová. — Zhýralec. Od J.
Kalnsa. — Jarní stíny. Obrázek z poutiod R. Če
chové. — Denník italské cesty. Od B.Voitlové. —
V zlatém věku mladosti. Povídka K. Klostermanna.
Atd. Roč. předpl. 14'40 K u administrace na Král.
Vinohradech.

Dějiny markrabství Moravského. Stručné
vydání. PíšeR. Dvořák. Seš. 5. a 6. Celé dílo vyjde
ve 12 až 16 seš, po 40h. Nakladatel A. Píša v Brně,

Francouzská SŠkola-Hovorna profesora L.
Schmidt-Beauchez. Vyučovací listy a zároveň cvičební
listy sluchu a mluvidel pro samouky i cerklové vy
učování pro začátečníky i pokročilé. S přílohou: Vy
pracování cvičení. Cena sešitu 1:20 K. Saš, 3. a 8.
Listy tyto hodí se velmí k snadnému naučení se řeči
francouzské, Nakladatel J, Otto v Praze.

Nákladem Unie v Praze. Dějiny umění ná
roda Českého. Napsal F. J. Lehner, Seš. 87. za 70 h.
— Obrazový zpravodaj. Roč. II., čís. 56.—59. Vychází
dvakrát týdně redakcí J. Hejreta. Číslo za 10 h.

Rozhledy po lidumilství. Vycházejí měsíčněre

dakcí F. C. Vlka vo prospěch „Jubilejního ženského
asylu cís. a král. Alžběty“ v Praze. Roč. XIII., čís. 7.
s bobatým obsahem. Předpl. 4 K roč. přijímá pí K.
Baumgartlová v Karlíně, Pobřežní al. 9.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový. Vy
dávají a vedou členové řádu Tovaryčatva Ježíšova na
Sv. Hostýně. Vychází jednou měsíčně za 70 h. roč.
předpl. Roč. I., čís. 7.



Kalendáře na r. 1906. Moravan. Ročník 65.
Uspořádal P. G. Schěssler. Nákladem knihtiskárny bo
nediktinské v Brně. Za 90 h. — Vyšehrod. Nákla
dem R. Prombergra v Olomouci. Roč.V.Za 1 K. Oba tyto
zábavně poučně kalendáře hodí se vším právem pro
náš lid. — Merkur, Informační knížka o cenných
papírech na r. 1906, která o všech losech a jiných
cenných papírech obeshuje důkladnou informaci. Řídí
J. Růžička. Nakladatel M. Nedvídek v Táboře. Za
1-80 K franko.

Anleitung zur Matrikenfiihrung nach den
kirchlichen Vorsobriften. Napsal V. Manifk, kenovník
u sv. Víta v Praze. Nákladem kníž. arcibiskupské
knihtiskárny v Praze. Za 670 K.

Detektivní romány Doyleovy:Pesbaskervillský.
Seš, 1. za 24 h. Nákladem J. R. Vilímka v Praze.

Řeznické Zájmy. První a jediný odborný tý
denník toho drahu, bájící zájmy řezníků, uzenářů, ob
chodníků masem a p. Číslo na ukázku zašle zdarma
administrace Řez. Zájmů v Brně, Ryčlova ul. 6., u jatek.

Továrnar+ar:+r+
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU, Jos. Tomášek
o ve Vysokém Mýtě,
bu dříve sávod na sušitkování ovoce,salošený | Ě
PE r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách
P — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené, wino borúvkové (medici
nalní),vína eladká a vino Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
j koňak a vybornoujakosti velmi lev
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými
nými diplomys právem rašení slaté me ,

Vzorky zdarma a tranke,

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, ul.
Jan Daněk, z; se

J čís.o rohKonviktské ul., ý e
cielné na kakálnlnáčšníe dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vanýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobr: a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrobky a slacená ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chuditn kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

v 00 v

Přijmu dělníka
na celoroční práci, rok
neb dva roky po vyučení.
i Jan Michálek,,

Z (krejčív bis. semináři.

Vína==
ku mši svaté

SPECIALITY:i
777 dokonaléúctě

Koupil jsem již vlcekrát

od Vaší firmy uástroje a

byl jsem vědy úplně spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Bortomaea.

nástrojů

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

CPI X6D HESI XCPI XGODX

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 icizo
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.

Velojemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCBIXGE3XCB3|XCSIX6E2X63X
663XC632XGE[XIO2X663

e

Malbu |
kostelů,|

malby
dekorační, ||
facadní
a treskové

provádí přesně dl3 moderních
pošadavků, s uměleckým při
hlíšením k příslušnému slohu

ANOT ÚÁLONÍA,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.

laSaledněSedmundblalMamadmadAudrěníladyadídodlodníblatanýt
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Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

CBDX GSAKKBDX RODX KBIX | Práce nolidní. Ceny velmi mírné.

+

19 2 Zalošeno r. 1860. Více vysmamenání. Státní cena.

—— firmy——

odporučuje

svůj bojně zásobený sklad
hotovýchpomníkůfi

z různých drahů mramorů, domácích i cizích žul, aienytu, též šréd
ského a norského labradoru k laskavéma problédnatí. — (zím
pánům zákazníkům při nákupu od 100 K počíneje hradím jední
lístek dráhou sem i zpět bez jakéhokoliv zvýšení původních cen
předem již označených. rráce žulové vyznamenávají se zroadlorým
a trvalým leskem i vkusným provedením.



Předplatne na čtvrt roku 2 k so k
Číslo 42. > napůlroku5 —k

Moderní škola.
(3) Již učiněn dávno praktický krok

k úpravě školy, v níž by vyučování nábožen
ství místa nemělo. Škola interkonfessionelní,
škola, jak ji nyní zřímel Hotová zrůda; ani
horká ani studená, ani katolická ani proti
katolická — zkrátka obojetnice. Místo koneč
ného rozluštění školské otázky pouze nvedení
školy do kritického stava, do stavu, jejž ae
baude možno déle snášeti. Domáhali se libe
rálové školy interkoofessionelní snad ze snáše
livosti ke všem vyznáním? Chtěli snad, aby
katolickým dětem jejich vyznání ani za změ
něné školní soustavy bráno nebylo? Nikoliv;
jejich požadavky sahaly dále; a jen proto, že
ještě neuzrála doba ku sklizni, po níž tolik
dychtili, spokojí? 3 některýmústapkem ve
prospěch svůj. Fakticky boj liberálů o školu
jest jedním článkem v řetěze bojů podnikuných
na ubití katolictva vůbec. Zvláště nyní jest to
úplně zřejmo; dědicové těch, kteří interkonfes
sijní školy dobyli, odbazují škraboška pře
tvářky zcela. Počali nejdříve dle příkladu
Francie hlásati, že vyučování náboženství do
školy nepatří; prý ať se vyučuje náboženství
jinde, třebas v kostele. Ta máme ta chytristiku
našich liberálních přítelíčků. Jestliže pánové
chtěli popřáti katolickým rodičům vůbec právo
na vzdělání dítek v dachu katolickém, pak
mohli věděti, že jest přece celkem jednostejné,
kde se dítky katolickému náboženství ačí. Ale
cbytráci nalehali na vyloučení náboženství ze
školy k vůli ubití ;-">lických idel vůbec.

A nyní tato „svobodomyslná“ družina
zcela nepokrytě podniká útok proti svobodě
katolické; povykuje fanaticky, af již se vyu
čuje náboženství katolickému kdekoliv. Pánové
aspoň oyní promlavili přímo, nyní každému i
nejprostomyslnějšíma katolíkovi jest zřejmo.
s kým má jednati. Vřavové schůze. uspořádane
proti dívčímu katolickému gymnasio vinohrad
skému, poučily každého, jakou náboženskou
svobodu by nám hlasatelé svobody a rovnosti
přáli, kdybychom byli odkázáni zcela na jejich
milosti nemilost. Nyní vímez?ela určitě tolik:
až bychom své skrovné posice na školách stá
vajících opustili a asřídili svým vlastním ná
kladem školy ryze katolické, nebudeme ani
v nových školách ponecbáni na pokoji. Pokro

=..
FEUIULLETON.

V Terstu.
Paběrky z cesty do Palestiny. Píše Dr. Jan Hejči,

Uspořádav si všecky své věci, usedl jsem a
myslí svojí jsem zalétal tam, kde jsem vlastně
dnes po celý den v duchu dlel — do vlasti. Viděl
jsem zástupy českého lidu ve svátečním oděvu a
slyšel jsem, kterak od Krkonoš až k Šumavě přes
odumírající nivy, přes hory i dolv nese se vc
Jebný akkord chorálu Svatováclavského. | Ještě i
v noci znělo mi stále v uších:

Ty jsi dědicčeskézemě...
nedej zahynouti nám ni budoucím...

Tím ukončen den 28. září 1904.
Hned časně ráno následujícího dne jsem po

spíchal k moři, ke kterému mě všecko takřka
táblo. Zachmuřený obzor nedovoloval sice papr
skům vycházejícího slunce politi svým zlstem
ani moře, jež tu odpočívalo jak titán po namá
havém boji, ani stěžně nesčetných lodí a lodiček,
jež tvořily jakýsi nepravidelný les. Kde kotví asi
parník, který mě poveze, jaké jeho jméno? Kde
rychloloď, jež dle jízdního řádu odjede dnes v 11
hod. 50 minut do Alexandrie? ©Zdaž tam bude
ještě místečko pro jednoho Hradečane? S těmito
myšlenkami kráčel jsem po »Riva del Mandracchio,«
kolem nábřeží sv. Karla, jež se tu daleko do moře
jsko silná, kvádrová hráz rozprostírá — pak dále,
až jsem stanul u mostu »Ponte verde,« vedoucího
přes svelký kanále, jenž se v tu v délce 333m a
+ hloubce 5 m dere do srdce města, aby na svých
vlnách nosil menší lodi a bárky, jež tu vykládají

ková a socialistická inkvisice bude vší silou
zasazovati se o to, abychom byli vypuzení ze
své nejvlastnější domácnosti. Příklad zednářské
Francie jest tolik lákavý| Tam si také katolíci
zřídili školy zvláštní; musili platiti dále na
Školy beznáboženské, kam dítek svých nepc
sílali, ale přece obětavě platili oa školy obojí,
jen aby jejich dítky byly vzděliny po katc
licku. Ale — „svobodomyslná“ vláda zednářská
zrušila také školy tyto, dávajíc na jevo, že si
vůbec nepřeje, aby se ve Francii katolickému
náboženství vyučovalo. A v Čechách následoval
hřímavý potlesk nad tím násilnickým jednáním
zednářské vlády u socialistů, realistů, židů,
protestantů a u všech našich odpůrců vůbec;
a hned projevováno zřejmě politování, že Rz
kousko ještě uení tolik „osvícené“ jako nási!
nická vláda francouzská.

I dle nových zákonů školských má vy
chovávati škola nábožensky-mravně. Jak si
však představoje pokrokové učitelstvo plnění
této povinnosti, ku které se přísahou zavazuje?
Dělá se to hezky chytře. Na př. z dějepisa
poví se o bladařatvu v Čechách jen to, co mu
slouží ku chvále, při poučování o katolictva
pan vychovatel hezky dlouho se zdrží při stin
ných stránkách církve, odbývaje světlé stránky
činnosti katolictva několika slovy. Kdo může
pak vytknouti učícímu nepravdu? Ale kdyby
bylo jen to; ve školách se už o církvi lže jen
což, ale hezky chytře, aby se nedal pán chy
titi. Podačitel, který svůj nejvlastnější odbor
zanedbává, který dovede vpraviti dětem sotva
slabé ponětí o pravopisu, najednou jest „odbor
níkem“ ve vědách nejhlabších. Místo co by
očil děti aspoň trochu snesitelně počítat, „po
učuje“ je o vzniku světa a' člověka, „vykládá“
články víry, jak to někde četl v prolhané bro
žorce, atd. Svědomitý a zkušený učitel katc
lický ví, že jest potřebí co nejúsilovněji pra
covati v nejvlastnějším odbora a že i při pil
ném studiu často učitel sotva stačí. Pokrokový
mladík však místo těch „malicherností“ sleduje
raději světoborné plány, čte podvodného Haekla,
Renan“ atd. Obrarných katolických spisů si
nevšimne; nad ty je povýšen. A když na děti
při pobožnostech dohlíželi v kosteie musí, čte
nějaký román k ukrácení chvíle, při evangeliu
nevstane, při pozdvihování nepoklekne atd.
Zkrátka děti poznají samy, že jejich výchova

různé zboží, zvláště ovoce a víno. Nezbývalo mi
času pozorovati život lodníků, který tu začínal
se vstávajícím sluncem znova prouditi, jen toho
jsem si všiml, že celá řada lidí tu spala na u
lici na chodoíku, asi jako u nás lidé, kteří se
přepočítali při sčítání skleněných nádob, — učinil
jsem »v pravo bok«, minul jsem druhý most
»Ponte rosso« a za několik okamžiků stanul jsem
na konci kanálu před mobutoou budovou v řeckém
slobu r. 1830 vystavěnou. Veliký nápis v průčelí
mi pravil, že jest to kostel »St. Antonio nuovo«
— vlastní cíl mé cesty. Vstoupím dosakri tie,
rozhlížím se a hledám kněze, jemuž bych před
ložil své »celebrete«. U skříně stál nějaký pán
v modrém taláru žlutě paspulovaném. Kdo jest
to? — Rozhlédnu se dále a vidím, že těchto
pánů v paspulovaných klerikách nevídané dosud
barvy jest zde více a přicházím k poznání, že to
jsou — kostelníci. Vzpomínám, že mají u nás
ministranti na venkově »právo« nositi červené bi
rety a hledím se vzpamatovati z překvapení, že
spaspule má zde tak velikou cenu, V tom se již
blíží knězv normálníčernéklericesvlídnoutváří,
jemuž se představuji a podávám své »papíry«.

»Tedy do Palestiny? A a Hradce Králové?
Mám též v Hradci Král. kollegu z Frintenea.
Jest to pan dr. Šulc, Až se vrátíte pozdravujte ho
srdečně!«

»Milerád. A já mám zase zde v Terstu kol
legu z Frintanea dra, Čikoviče.« »Ano, byl se
kretářem nebožtíka pana biskupa Šterka s nyní
jest professorem na zdejším státním německém
gymnasiu.«

»Kde bydlí, prosím?«
»Po mši sv. Vásk němu zavedu. Mám dnes

zde v sakristii jaspekci, nebude mi tedy žádnou
obtíží na Vás počkati.<

Inserty te počítají levně, ;
Odmovavychází v pátek v poledne. Ročník XI.

není jednotná. Co zasije katecheta, to kazí
často „pokrokový“ mladík. A kdyby tito lidé
vedli děti aspoň k náboženství jinému, kdyby
je někdy napomenali, aby asp. se modlily
k Bohu rády a s povznesenou myslí! Kdyby
aspoň někdy dali na subě příklad řádné mc
dlitby!

A teď ten farizejský nářek, že se mají
ke katolickému náboženství chovati aspoň še
traě! Což tito lidé již před vstapem do stavu
učitelského nevěděli, co na ně čeká? Což ne
věděli, jakými zákony budou vázáni, až budou
vyučovati děti katolických rodičů? Pryč s ta
kovou dvojakou výchovou, jejíž nedůslednost
samy děti rozpoznají, nevědouce naposled,
komo vlastně věřiti. A česť budiž tomu stateč
néma nčitosstvu, které přes všecky ústrky
„osvícených“ kollegů vychovává dítky v dacho
katolickém!

Příklad Francie pohnul protikatolické
živly v Čechách a v Rakousku vůbec přímo
k horečné činnosti za „svobodnou školu“, v uíž
by náboženství místa nemělo. A jest zvláštní,
že hlavní roli v tomto protikatolickém boji
hrají židé a evavgelíci. Ti lidé, kteří si své
vlastní konfessijní Školy střeží, najednou se
rozohňají — pro školu beznábožeuskou. Není
nad chytrost; mráz kopřivu nespálí; židům a
evangelíkům v tom boji se neublíží. Jestliže
dovedli rozsívatelé „čistého evangelia“, lutherští
pastoři, umlonuvati se 8 protinábožeuskými sc
cialisty o společném postupu v besle „Pryč
od Říma“, proč by ze zášti proti kat-lictvu
také nepřispěli k boji o beznáboženskou škola?
Vždyť na schůzích, kde se prudce útočí proti
katolickému Školství, zůstávají Školy evange
lické a židovské ušetřeny všech nájezdů. Raka
roka myje; a až by dosáhli protikatoličtí fa
natikové cíle svého, pak by sv; m židovským a
evangelickým spojencům neublížili. Evangelické
listy na jedné straně stále a stále mluví 0 pc
třebnosti konfessijních škol evangelických, vy
bízejí k zřizování nových, ale na druhé straně
jeví nepokrytou radost, je-li někde náboženství
katolických dítek ze školy vypozováno,

Právě protestantský časopis „Hus“ pc
dává širší zprávu o evangelickém učitelském
ústava v Čáslavi, konče povzdechem: „Hospo
dine, zachovejž již, Hospodine, dávejž již Šťa
stoý prospěch l“ V témže čísle uvádí myšlenky—————ÚUU———————

A Vaše cténé jméno?«
»Josef Bottegaro. Nemám s sebou právě

navštívenky; dám vám za to pásku z novin, na
které jest moje adresa, abyste jí nezapumněl.«

Jak připověděl, tak učinil. Čekal na mně a
asi za hodinku pozdravil mé po mši sv. zde
obvyklým »prosite, a když jsem bral již klobouk
do ruky chystaje se k odchodu, představil mi ji
ného pána: »Dr. Triphon Pederzolli, zdejší farář
a též bývalý frintanista.«

Uslyšev, že jsem z Hradce, ihned mi uložil
po svém návratu pozdraviti svého kollegu
z Frintanea pana dra. Domabyla. Měl jsem ve
likou radost z toho, že frintanista v Rakousku
všude bratry má a tato radost byla tím větší,
když mi dnešní pun inspektor v sakristii pravil,
že se mi může »dopoledne věnovati, pokud budu
potřebovati.«

»Máte velikou farnost?« táži se cestou,
»Neschází mnoho do 60.000 duší.«
»sTedy jako mnohé farnosti ve Vídni — a

kolik jest zde kaplanů $<
>Osm«, zněla odpověd,
Mezitím jsme kráčeli zase podél kanálu, kde

jit život byl v plném proudu. Vlaština a jazyk
slovinský zazníval k nám z úst skládajících děl
níků. Tu a tam některý vlaský slavík zašveholil
svou ranní píseň.

»Kolik jest zde v Terstu Vlachů %« táži se.

»Dle úředního sčítání bydlí v Terstu celkem
180.700 lidí, z nichž 130.000 mluví italsky,
30.000 slovinsky a 12.000 německy.«

Mezi tím jsme se zase blížili k moři. Mlha
byla již značně zmizela, takže bylo dobře viděti,
kterak celé divise různých lodí a lodic se volně



dra. Foerstera « Corycha o beznáboženské vý

chově. Dr. Foerster před oanEeliokými kazateli letos v srpnu dle zprávy „Hasa“ „dovo
zoval na základě vlastních zkušeností nedosta
tečnost vyučování mravouce beznáboženské.
První generace besnábožných rodin — pravil
— žila ještě z ideálů, které si z křesťanství
přinesla. Nedovede však tuto nadšenost pře
nésti na svůj dorost a přesvědčiti jej, še člověk
určen jest k něčemu vyššímu na tomto světě,
než jen vyžíti se. Objevuje se tu nemožnost,
vypěstovati bez náboženství skutečné charak
tery. Ethika (mravouka) beznáboženská jest
namnoze přes všechen její velebený smysl pro
skutečnost plodem studovny, kdežto právě
Ježíš beze všech illnsí povahu lidskou rozpo
znal. Proto odloučení se od něho znamená od
loučení od nejhlubší zoalosti života. Jenom ne
znalost povahy lidské může se domnívati, že
nižší vášně pouhou osvětou se dají překonat.
To dovede jen vášeň vyšší, jakou vštěpuje ná
boženství. Nevykoupená krev člověka jenom
krví může přemožena být. Cesta jde přes
Golgatu.“

Dobře; ale v témže čísle oznamuje Has,
že vyšlo 1. číslo „Volné školy“ s vybraným
obsahem. Tak! Časopie, který horuje na jedné
straně pro náboženskou výchovu (ovšem tu
„ovangolickou“), dělá ua drahé straně reklama
časopisu, jehož účelem jest odstraniti nábo
ženství ze školy. ou, páni si rozumějí; vědí,
že se v skutečnosti jedná pouze o vyloučení
ze školy náboženství katolického. Kdo se za.
chytí za šos mocného Israele, vždycky u nás
v Rakousku dobře pochodí; kdo se však od
váží činiti židovstva výtky sebe spravedlivější
a kdo dokonce chce volně vyznávati své ka
tolické přesvědčení, ten jest zmrskán „vlaste
neckými“ policajty ažběda. Nejrůznější strany
spojují se svorně na vypuzení katolického ná
boženství ze školy. „Evangelík“ spojuje Se
8 židovskými a socialistickými protivníky evan
gelia proti katolíkům, kteří v evangelium věří,
A katolík nemůže se spolehati na žádnou pod
poru vnější ; ta jest velmi nespolehlivá a chabne
čím dále tím více. Ale boj náš daleko ještě
není ztracen. Upřímných katolíků máme ještě
velké řady. Kdyby čeští rodiče nyní svobodně
blacovali, zda si přejí, aby jejich dítky byly
vychovávány v duchu katolickém, poznalo by
se, jak prolhaně se tvrdí, že „český národ
8 odporem snáší jno klerikalisma.“ Potřebí
jen, abychom se sorganisovali k čestnému od
poru a abychom v praktickém boji poznali
svoji vlastní sílo. Výsledky budou zajisté po
těšující.

Volné listy.
(Povážlivé styky s francouzskými zednáři. — Ka

tolické hledisko v otázce ženské.)

(8) Ve stycích našich 8 národem fran
couzským rýsují se dva směry. Jedni, a těch
jest většina, dorozumívají se o české otázoe
u francouzskými nacionalisty, z nichž Henry a
Cheradam, seznamovati Francouze 8 národy
slovanskými a zvláště českým, učinili si takořka
životním programem. Jejích činnost může se
vykázati již pěknými výsledky, neboť podařilo

přístavu, táži se: »Kolik lodí ročně odtud prů
měrně vyjede a sem přijede ?«

»Ročně připluje asi 10.000 lodí a rovněž
tolik jich odjíždí, Mezi těani jest ast 6000 parníků.
Cena zboží dovezeného se páčí na goo millionů
a vyvezeného na 850 millionů korun; převyšuje
tedy v obchodním obledu i Benátky, ačkoliv byl
jednou čas, kdy Terst patřil pod vládu republiky
benátské, V posledních letech, zvláště od r. 1833,
kdy byl založen rakouský Lloyd, pak od doby,
kdy byla vystavěna jižní dráha a otevřen Suezský
kanál, vyšvihl se Terst neobyčejně; a což teprv,
až bude ukončena stavba nového přístavu na jiho
východuměstaa docela ažbude jednouvystavěna
nová dráhu, jež bude spojovati Vídeň s Terstem|
Jak Terst za posledních let vzrostl, patrno z toho,
že ještě r. 1702 měl jen 10.000 obyvatel, r. 1857
již 64.000, r. 1890 157.000 a dnes již nebude
mnoho chbyběti do 200.000.

Když jsme byli v »Café Specchi« nu velkém
náměstí uprostřed zelených vavřínů posnídali a
pokochali se pohledem na orloj věže nové radnice
(municipio), napodobeniny to orloje benátského,
psk studny Marie Teresie před radnicí, zřízené,
šli jsme vyhledat dra. Čikoviče.
-© sA kde vlastné bydlíte ?< táže se mne můj

průvodce.«
>V hotelu Delorme«.
»Jste knížetem?<
»Nejsem, neznal jsem však Terstu a proto

jsem zvolil si tento hotel, abych nevlezl snad do
nějaké díry. Že jest poněkud dražší, shledal jsem
již včera při večeři a pak když jsem četlv pokoji
cenník. Byl jsem rád v té chvíli, že mám jen o
byčejnou Červenou krev a že tedy nemusím si
všímati toho, cv stojí »nourriture d'un chien«,

se jim již ve společnosti francouzské pro věci
české vsbuditi značný zájem. Není také ne
známo, že nejnadanější politik francouzský
Dechane) otázku českou nespouští ze své po
zornosti, protože jako muš velikých rozbledů
a bystré kombinace poznává důležitost její
v Rakousku a ve střední Evropě vůbec.

Jiný zlomek národa českého, socialisté a
ti, kteří jdou posad s „Časem“, odporačají
styky s Francií prý moderní, totiž 8esocialisty
a zednáři. Dle úsudku těchto našich výtečníků
francouzští nacionalisté jeou klerikály. Soad
proto, že nevidí znak duševní hloubky v tu
pení všeho katolického. Čemu všemu můžeme
se nančiti od té „moderní“ Francie, podává
důkaz redaktor „Času“ p. Pelant, který sotva
že pobyl na sjezdu volné myšlenky v Paříži
dva dny, jiš poslal do Prahy ponaučení a rad
plný pytel. V dopise svém v „Čase“ aspoň
volá:„ApotommámeoFranciiflešnýpojem,
říkáme o její vyčerpanosti, o její degeneraci,
o uemožnosti, aby slovanský duch čerpal z je
jího západnického názora na život. Nic faleš
nějšího nad to: my Francii posud neznáme,“

A hned odbrnuje záclouu v dalším: „Že
novomalthusianismem omezuje svůj počet po
rodů, není známkou degenerace, ale zvýšený
průměrný blabobyt, zvýšený standart of life
a možnost snadnějšího uspořádání sociálního.“
Tento omračající objev páně Pelantův zajisté
v ploé tragice dokazuje, jek působí styky
s francouzskými zednáři a socialisty. Nechceme
toto poznání páně Pelantovo karakterisovali,
ale kdybychom řekli, že mluvil chytře, bylo
by to trestu hodnou ironií. Takové intelektuální
neštěstí však nepřipouští mnoho slov, tady je
nutno jen setrvati za hradbou mlčení a vyvě
siti tabulku s nadpisem: „vedle jdonoí prosí
se o tichou s»oustrast.“

Nedávné útoky na dívčí gymnasiam, ve
dené z příčin ženské emancipace, vybízejí, a
bychom vytkli co do otázky ženské hledisko
katolické. Jaou mnozí, kteří domnívají se, že
otázka ženská jest otázkou chlebovou, jiní
mluví zase, že jest otázkou vzdělání. Nemají
však ti ani ti pravdy úplné. Otázkata jest hlubší
a Širší. Otázka ta otáčí se kolem hodnoty a
důležitosti, jakou žena má pro člověčenstvo,
při čemž nesmí se pustiti se zřetele poměr,
jaký dle práva a spravedlnosti ve společnosti
lidské má panovati meri ženou a mužem.
Mlaví-li se dnes o otázce ženské, vysvítá z toho,
že ten poměr jest porušen anebo nesprávně
pojat, že ona důležitost ženy pro společnost
lidskou byla různými vlivy oslabena anebo
setřena. Proto hlavní jádro dnešní otázky
ženské jest, vrátiti ženě onu úctu a vážnost,
která jí náleží právě tak jako muži. Jenom
žena povýšená a ctěná může působiti účinně
na pokolení nynější, předem však na pokolení,
které se pro budoucnost má vychovati. Po
této stránce přísluší ženské otázce ono
veliké místo, ješ dnes ve veřejnosti zaujímá.
Sociální demokratka paní Gižycká praví:
„Ženská otázka není ani otázkou starých panen,,
ani otázkou pohlavní, ani otázkou politickou
ani otázkou ryze hospodářskou, nýbrž otázka
ženská zabírá v sobě všechny tyto jedaotlivé——————],
»nourriture et chambre pour un domestiguec:
31 grand bainec std. Kam jsem měl jíti ?«

»Pro podruhé bych vám doporučoval Vol
pichův hotel »u černého orla.« A kde chcete dnes
obědvati?

»Nevím ještě. Naleznu-li místo na parníku,
jenž v 11 hodin 50 m. odjíždí, nemusím hledati
nic.«

»Nebude-li vám možno odjeti, pak jděte na
oběd do trattoria Bissaldi nedeleko velikého ka
nálu.«

Hledajíce budovu c. k. gymnasia, prošli jsme
několika uličkami, jichž jmen si již nepamatuji;
jen tolik vím, že jsme šli též kolem biskupské
rěsidence,

»>Mobl byste zde odevzdati aspoň navští
venku; bude to našeho pena biskupa těšiti. Možná,
že ho znáte.«

»Ano, setkal jsem se s ním jednou ve Vídni
ve Frintaneu, v době, kdy byl v Římě rektorem
»Animy«. Vím též, že jest rodilý Vídeňan a že
byl dvorním kaplanem a ředitelem Frintanea až
do r. 1889. Kde tu máte katbedrálu /«

»Tamto nahoře, Jest to starobylý kostel sv.
Justa.«

»>Kdybylo zde založeno biskupství?«
sNejstarší známý zdejší biskup jest Frugifer,

který kolem r. 524 nastoupil na zdejší velekněžský
stolec.«

»Vystřídala se tedy již zde značná řada ve
lepastýřů.«

»Ano. Nehledíc k tomu, že jména některých
biskupů ze století VII. a IX. nadobro se ztratila,
možno říci, že nynější arcipastýř jest již devade
sátý zdejší velekněz. V jejich řadé zvláštní zmínky
zasluhuje slavný Enetě Sylvius Piccolomini, který
později se stav papežem, přijal jméno Pia JÍ.

směry, jsouc sama částí, a to částí velmi dů
lešitou, otásky sociální.“

Všeliké zkracování byť jediného právního
nároku ženina jest utlačování ženy a vzbuzuje

nutně touhu po odstranění těchto překážek,touhu po osvobosení — emancipaci. Žeeman
cipace tato od mnohých žen jest přeháněna,
nepotřebuje, tuším, důkazu, a proto hned pro
mlavíme o skutečných právních požadavcích
utlačovaných žen. A jelikož ženy ve svobodě
rohlašují svůj nejhlavaější právní požadavek,
est potřebí pojem této svobody si ujasniti.

Kdy jest nějaký tvor svoboden ? Můše-li
se ve svých mezích pobybovati a úkol mu
vytčený plniti. Ryba na příklad jest svobodna,
může-li se ve vodě proháněti a neraošeně ge
vyvíjeti. Nemá však té svobody, aby přes mese
jí vykázané odebrala se na suchou zemni.A cítí
se snad ryba býti zbavenou svobody proto, že
ji úložen zákon ji obmezující, aby žila jen ve
vodě? Nikoli. Právě tak není ani člověk svo
boden, může-li, nedbaje žádného zákona a vyšší
autority, činiti vše, co chce, a nouznává-li
žádného jiného zákona kromě toho, jejž si sám
dal. To jest avoboda filosofického liberalismu,
který chce člověka u společnost emancipovati
od Boha a jeho řádu, a jenž hlásá autonomii,
to jest svobodné sebeurčování bez všelikého
obledu na Boha a bez všelikého obmezování
lidskou spolecností. Není však pravé svobody
bez řádu a zákona, jak o tom velmi pěkně
pohovořil feuilletonista „Národních Listů“ v ne
děli dne 8. října.

Žena jest tehdy svobodna, může-li jako
individuum (jedinec) a jako člen epolečnosti
ploiti všestranně onen úkol, jeně jí jest pří
rodou určen. Má-li se společenský úkol ženy
určiti, dlužno rozeznávati, 00 jest ženě a muži
apolečno a co mají oba různě od sebe držeti
a zdokonalovati, neboť ve vztahu k žeoské
otázce nesprávnou jest věta, že netřeba 8e
ptáti, zda jde o muže nebo o ženu, nýbrž še
třeba míti na mysli člověka, který jest v muži
a ženě týž. V muži a ženě jest zajisté celá a
plná přirozenost lidská stejně obsažena, alo
muž projevuje tuto přirozenost lidskou jinak
nežli žena. Příroda praví, že muš a žena jsou
různí a rozlišení, protože mají vyplniti různé
úlohy. Povinností ženy jest, aby mohla své
zvláštní vlohy ženské co možno nejvíce rozvi
nouti a zdokonaliti — pak jest svobodna.

Zvláštní vlohou a životní úlohou ženy jest
„mateřství“, kterémuž pojmu však dobře jest
rozuméti. Onen fysiologický chod a děj, jenž
činí ženu tělesnou matkou dítéte, neobsahuje
ještě všeho, co slovem „matka“ nebo mateřství
se vyjadřuje, musí přistoupiti ještě mateřství
ve smyslu mravním. Naplněna-li žena duchem
oné nezištné, obětavé lásky a dobroty, jež sta
rostí svou objímá vše, co její mateřské péči
jest svěřeno, etřeží-li oné mravní něžnosti, jež
chrání život společenský před sprostotou, pak
smíme jí přiřknouti čestného jména matky

s veškerou jeho důstojností ajeho právy. Ovšempo výtce jeví se tento duch u ženy ve vše
stranné starosti o její [vlastní tělesné dítko.
Tehdy jest žena ve svém živlu, může-li tohoto
ducha mateřství, zejména mravního, skutkem
osvědčovati. Sem musí tíbnouti výchova ženská.
Ženu jest tedy svobodna, může-li se projevovati
matkou v nejvznešenějším toho slova významu.===
(1458—1464). Ani na stolci papežském nezapo
menul na diecési, již od r. 1447—1451 spravoval.«

Zatím jsme přišli do budovy gymnasijní a
dali si zavolati dra. Čikoviče, Měl právě hodiny,
sle po jedenácté přijde na přístaviště; dříve než
odjedu, několik slov si pohovoříme...

A teď zase zpět k renaissenčnímu paláci
Lloydu (vystavěnému r. 1883 dle plánů barona
Ferstle). Kanceláře budou již otevřeny, budu si
moci obstarati lístek. Leskavý můj průvodce mě
doprovodil, ukázal dvéře kanceláře atd. a já nyní
začal se o sebe starati sám.

Poněvadž paroplavební společnosti poskytují
slevu ve větší míře než železné dráhy, zadal jsem
si již z Hradce Králové o snížení jízdného hlavně
z toho důvodu, že chci konati studijní, vědeckou
cestu. Žádost byla příznivé vyřízena, sleveno mi
259/,. Měl jsem jen nyní dostaviti se do kance
láře, naznačiti směr a zastávky své cesty a dáti
si napsati žluté lístky pro naznačené routy. Věc
šla dosti hladce; jinak však bylo, když jsem přišel
k pokladně. Poněvadž bylo u pokledny více lidí,
rozblížel jsem se po místnosti a spatřil nejprve
vyvěšený plakát, na němž se oznamovalo, že »>Se
miramise dnes vyjede do Alexandrie, Přibude do
Brindisi v pátek dne 3o. září a v pondělí dne 3.
října v 6 hodin ráno spatříme Alexandrii. Od
poledne o 4. hod. téhož dne vyjedeš dále a ve
středu dne 5. října o 8. hod. přibudeš již do
Jafy! Jaká to rychlost! Brzy již budeš aspoň čá
stečně u cíle své cesty! Na jiném plakátě byly
vyvěšeny telegramy oznamující, že ta neb ona
loď rakouského Lloydu v tolik a tolik hodin tam
a tam šťastné dle jízdního řádu připlula. Vedle
jiné telegramy oznamovaly, jaké klimatické po
měry kde na př. v Alexandrii atd. panují — zds



Chceme-li tedy ženu emancipovati, osvoboditi,
jest nám odstraniti všechnypoměrya okolnosti,
jež jí důstojnost mateřskou a právamateřská
stěžují anebo znemožňují. (Pokračování.)

Obrana.
(5) Státní právo českého lidu. Šest

millionů Čechů má na říšské radě 62 poslanců
a devět millionů Němců 200. Pak mámev říšské
radě domoci se stejných práv s Němocil Dle
spravedlnosti měli by míti Němci 157 poslanců
8 my 105. Pěkné jsme to postoupili od dob
„temného pro nás středověkul“ Za Karla IV.
i ve dvou stoletích následojících odbývány
v Praze říšské sněmy korony České; teď zde
máme jen sněmy zemské. Za Karla IV. každý
rada a 60adce musil býti mocen jazyka če
ského, Němcům přikazováno, aby dávali své
děti učiti jazyku Českému; říšským německým
kurfiřtům přikázáno, aby aspoň své synky dali
vyučovati jazyku českému. A teď?

Ta města, v nichž vládli ka konci XIV.
století a ještě více v XV. a XVI. století Če
chové, jsou nyní namnoze nejtažší baštou Ně
mectva, odkud podnikají se pradké útoky na

pre naše. (Vzpomeňme na Žatec,Prachatice,udějovice a Litoměřice),
Za Karla IV. Branibory daly 8e v pod

danství říše České; Berlín sklonil dobrovolně
hlavu svoji před Prahou. Nyní Berlín zvláště
od časů Bismarkových stále přemítá, jak by mobl
dřívější panovnici svoji, Českou zemi, učiniti
poddanou provincií své vlastní říše. Videň,
která ve XIV, utoletí ani zdaleka nemohla se
rovnati svojí velikostí, kaltarní vyspělostí a
politickým významem Praze, vzrostla v XVIL
století a v stoletích následujících přílivem če
ského obyvatelstva a českých daní. Za to za
chází vídeňská vláda 8 Čechami jako s poohou
provincií, Rozdělila za Bensta roku 1867 země
říše Česko-rakonsko-uherské jednoduše na země
rakouské u uherské, jako by bývalá slavná
Česká říše brla jen poubá malá provincie,
přílepek Dolních Rakone. Hezky jsme to do
pracavali s českým státním právem. A —pro
síme o dobré zapamatování, že Beust provedl
dualismos bez dlouhých rozpaků, co tomu
řeknou Češi; Benst jednal s Deikem o nás
bez nás. Taková byla přikládána důležitost
našemu státoprávnímu rozhodnutí. Že centra
listická správa říše naší škodí nejenom zemím
koruny České ale i vnitřní síle říše samé, o
tom nemůže býti u žádného nestranného po
litika spora. Nechceme pryč od Rakouska; na
opak chceme, aby vláda porozaměla prospěchn
vlastní své říše, aby pamatujíc na slavnou
minolost zemí korany naší, přiznala nám práva
spravedlivá; tak posílí nejlépe věrnou loyalita
národa uašeho. Kdy se k tomu odhodlá?
Z řádků výše uvedených patrno, že státní
právo zemí korony České pracuje od desíti
k pěti. — Daleko jsme to došli.

Politický přehled.
Teď zase zemský sněm království Českého

upjal na sebe pozornost politického světa v Ra*

nebe jest jasno Či zamračeno, moře klidno č;
pobnuto atd.

tu s uspokojením: »mare guieto,« čtu však
též »cielo coperto.«< Zde v Terstu byla obloha
čistá a na papíře stojí cielo coperto! I nad mým
plánem s nad mými tuábami se dnes nebe za
mračilo. Přistupuji k pokladně a žádám lístek do
Jaffy pro dnešní rychloparník,

»Všecka místa jsou zadána v první i druhé
třídě.« Ano několik cestujících, jimž jde o to, aby
se dostali do Alexandrie za každou cenu, nemá
kabiny, musí spáti v saloně,«

»Snad bych mohl spáti též v saloně.«
»Nikoliv; není již možno; nikoho nesmím

už na Joď pustiti,«
Skutečně, obloha mého nitra se zachmuřile,

zsatáhla hustými mraky. Co teď? Kdy tedy budu
moci jeti? Snad až 17. listopadu, jak mi bylo
řečeno ve Vídni? Při té myšlénce se mi zdálo, že
černý, nepronikoutelný mrak, věšcícíhroznou bouří,
hrozí zakrýti celou duši moji. — Než — »mare
guieto< — hladina mého aitru zůstala klidna
v naději, že přece zase se nějak vyjasní — a tak
se též skutečně stalo.

»Kdy tedy bude mi lze jeti do Alexandrie?=
+Chcete-li rychlodí, pak nezbývá než počkati celý
týden; chcete-li se však spokojiti s nákladním
parníkem, můžete jeti zítra odpoledne. Rozdíl
mezi »linea celerce« a »linea dí merci« jest pouze
ten, že v prvním případé rychloloď zastavuje jen
v Brindisi, kdežto parník nákladní delší dobu se
zdrží v Gruži, Brindisi, Corfu a v Patras. Vy
jedete-li zítra v pátek dne 30. září v 5 hodin
z Terstu, přijedete do Alexandrie drubý pátek
dne 9. října. V Alexandrii bude vám čekati do
pondělka 10. říjoa. Odjedete odpoledne 0 4 hod.,
a úterý ráno dne 11. října přibudete do Post

kousku. První schůze dne 10. t. m. byla for
mální, hladká, o učjaké obstrukci německé
dosud ani řeči. Za to vážnosti chmarnou den
tento obestřen v obrovské manifestaci lidu děl
ného v Praze na prospěch všeobecného práva
hlasovacího. S otázkou toato dle těchto úkazů
vážných musí se už přece co nevidět počítati;
dále se odkládat nedá. — Finance království
Českého jsou v žalostném stavu, v rozpočtu
jeví se schodek 13 mil.; přes to Němci nemají
choti vážně pracovati. — Také na sněmu mo
ravském následkem bouří brněnských bade
asi po plodné práci; čeští poslanci chystají tu
obstrukci. K tomu ještě čes. poslanci moravští
všech stran vystoapili ze stálého vyrovnávacího
výboru, kterýžto byl dosad jakousi páskou
mezi Čechy a Němci v klidnější práci. K vy
jasnění situace z bouří bročnských vzešlé také
nikterak nepřispěly případné odpovědi ministrů;
vždyť i také poslanecká sněmovna v poslední
své schůzi, jak si i ministrpresident bar.Gautsch
8 ohledem na Němce přál, zamítla pilnost ná
vrbu na všeobecné právo hlasovací. Pro pilnost
hlasovali ovšem socialisté i křesť. sociálové,
část něm. lidové strany, Jihoslované, Čechové
a několik něm. pokrokovců.

V Ubrách vleče se krise do nekonečna.
S napjetím očekáváno zahájení říšského sněmu
10. října. Ale do zasedání nedostavila se ani
vláda; oposičníci nemobli si proto na kom
ulevit. Sněm pak ještě téhož dne královským
reskriptem odročen do 19. prosince z té pří
činy, že se dosud nepodařilo ustavit vláda,
která by mohla zavésti klidné parlamentární
poměry. Ve Vídni ještě doufají, že si Maďaři
daji přece říci. A Maďaři zatím oslavojí Lajoše
Košuta a hr. Batthyanyho, vůdce to revoluce
r. 1848. — Katolický sjezd, jenž se měl
v Ubrách konati od 15.—18.října, pro politické
poměry odložen na drahý rok.

Smrtí biskupa z Valence stoupl počet osi
řelých biskapství ve Francii na 16. Mimo to
12 biskapům odňaty příjmy, ježto se prý do
postili nějakých přestapků proti vládě. Přes
tento odpor proti církvi nehodlá se vláda fran
couzská dle výroka ministra Ronviera vzdáti
protektorátu nad katolíky na Východě.

V Norsku a Švédsku nejsou dosud vyme
zeny klidné poměry. Nespokojenost s dosa
vadním stavem neutuchá. Velký počet bank
norských žádá na sněmu, aby se s ohledem na
nejistý stav přikročilo co možná nejdříve k volbě
nového krále.

V Rasku propukají zase nepokoje a sice
ve Finska a pak v Moskvě, kde mezi stávku
jícími dělníky a vojskem došlo ke krvavým
srážkám; i na jiných etranách způsobenyaten
táty paumové.— Volby do říšské damy v Rasku
konsti se budou 9. prosince a sněm zahájen
bude 19. února 1906. — Ve Finsku připuštěna
finština a Švédština částečně jako řeč úřední.
— Generál Kondratěnko, hrdinný obránce
Port Arthara, pohřben byl v Petrobradě.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ilse v knihkupecivá p. Františka Hovorky
vŽitnéulicí a vprodejinovinp. M. Vlčkana

Příkopech.

Saidu, odkudž pojede přímo do Beirutu, kde
vás očekává dvoudenní karanténa, takže do Jaffy
se dostanete dne 15. října.

Při tomto »cxposé« bylo mi, jako bych byl
slyše) skučeti mrazivý vichr, který láme nadějné
koruny stromů. Když se mi zdálo, že se poněkud
tento nepřítel tužeb mým utišil, pravil jsem roz
hodným tonem:

»>Tož prosím o listek pro zítřejší loď a to
pro II. třídu.«

»Druhá třída jest též vesměs zadána, můžete
dostati jen lístek třídy prvé.«

»Prosím.«
Pokladník vzal můj žlutý lístek a když byl

chvilku počítal, pravil: >Celá cesta po odečtení
slevy vás stojí 234 koruny.«

Zaplatil jsem, uschoval jsem si lístek a roz
hlížel jsem se po sloupech, až oko mé upoutáno
bylo návěštím, které mi pravilo, že zítra »piro=
scafo« »Electra« pod velením kapitána Mandiche
vypluje z nového přístavu z bassinu č. 3.

Nehostinná Semiramis — proč jsi mě od
mítla? Proč nemáš pro mne místa ve svých útro=
bách? Proč mě odkazujcé na Elektru, jež bude
sem tam jako zbloudilá se potáceti?

S hlavou svěšenou kráčel jsem na místo, kde
mě očekával Dr. Čikovič,»Tož pojedete se Semi
ramidou ?« volá z dálky.

»Nikolive, odpovídám a vypravují celou onu
smutnou historii. Než — blíží se čas k odjezdu,
pojďme se aspoň podívat, jak nemilosrdná Semi
ramis bude se loučiti s terstskými břeby.

Za chvíli přidružil se k nám zase dobrotivý
Bottegaro: »Neviděl jste tu Reverenda Josefa Mo
litora, Američana? Byl dnes též u nás a pravil,
že jede též do Palestiny, kde se hodlé věnovati
biblickým studiím.«

Horlivý předseda Zemské jednety katolického
dachorenstva mrtev] V sobotu dne 7. října povolal
bo k sobě Pán. Jméno stařičkéhbo a při tom do po=
sledních dnů neuoavně pracojícího toboto kněze stalo
se zvláště v posledních letech velice populárním. —
Tomáš Střebský narodil se 7. května r. 1833 v Kyš
perko. Stadoval v Mor. Třebové, Litomyšli a na aka
demickém gymnasia v Praze, kde tebdy působil vla=
stenecký katecheta Štule, potomní probošt Vyšehradský
a jiní vlestenečtí učitelé, Jangmann, Zelený, Aksamit,
Šohaj. — Tomáš pak pobyl jako novic celý rok
v klášteře Františkánů v Praze; ale potom vstoupil
do semináře Královéhradeckého, kdež byl vysvěcen
na kněze r. 1860. Vstoupil do duchovní aprávy nej
dříve v Hrochově Týnci u Cbradimě, kdež byl při
dělen vikáři Prašingrovi; r. 1864 stal se katechetou
na vyšší reálce v Pardobicích, kde také po odbyté
státní zkoušce vyačoval zpěvu. Ačkoli byl svým úřa
dem velice zaměstnán, přece horlivě řídil také pě=
věcký spolek „Ludmila“, e nímž se dostavil ku kla=
dení základního kamene Národníbo divadla do Prahy.
— Roku 1870 stal se farářem v Mikulovicích u
Medlešic. V místě tom působil až do avé smrti. Po
staral se o restauraci starobylého gotického kostela
ze XIV. století v přifařené osadě Tuněchodech a r.
1955 skoro svým nákladem restanroval i farní chrám
v Mikulovicích. Ve třech větších obcích své kollatury
založil hospodářské besedy, knihovny a vzdělával lid
častými přednáškami, — Střebský vyvinul i nemalou
Činnost literární, Sepsal dle Frinda učebnici Apolo=
getiku, větší spis Bible a příroda. Z menších prací
jmenujeme: „Povinnosti státa ke škole“, „Mají-li
rodiče právo na Škola dítek svých?“, „Poměr církve
ke škole.“ Sepsal celou řadu článků do Čecha, Katol.
Listů, Věstníku, Korrespondeozblatto, a j. v. Pilně
sáčastňoval se katolických sjezdů. Má nemalý podíl
na založení Katolického družstva pod ochranou sv.
Jana Nep. v Hradci Král., na založení naší „Ob=
novy“ a zvláště na vystavění velikého spolkového
doma „Adalbertina“, —| Tomáš Střebský vřele se
ojal epolubratří-kněží, nedostatkem strádajících. Na
jeho popud zaslalo kněžstvo rakonské na 6000 petic
k říšské radě, v nichž tlumočen požadavek, aby se
stalo zlepšení v platech za vyučování tří nejnižších
tříd, což dalo vznik známému návrbu Žičkarovu.
Když vstoupila v život velepotřebná Zemská jednota
katol. duchovenstva, postaven jí byl Tomáš Střebský
v čelo a jako předseda její zahájil velice rozsáhlou
akci za slepšení platů kurátního kléru vůbec. Jen
smrt dovedla přetrbnonti tato blahodárnou jebo práci.
— Od r. 1883 zasedal v okresní školní radě chru

„dimské, Za své záslaby obdržel expositoriam canoni=
cale, byl jmenován biskopským uotářem, vikářem a
konečně i čestným kanovníkem Královéhradecké ka
pitoly; jmenován též čestným členem Katol. spolku
tiskového v Hradci Králové a ode všech přifařených
obe svá kollatary čestným občanem. Již r tohoto
stručného náčrtku pátrno, že Tomáš Střebský těžil
břivnou Bobem ma danou borlivě « úspěšně. Čestná pamět
budiž zvěčnělémupracovníkovi!

“ $
+

Pobřeb kanovníka Střebského v úterý dne 10.
t. m. ráuo byl velikolepý. Pohřební obřady započal

»Neviděl.«

»Možno tedy, že ho uvidíme na lodi.«
Když jsme přišli dále, spatřili jsme již hrdou

Semiramis, krásnou velkou to loď se štíhlými
dvěma stěžni, nosnosti 4017 tun. Jest teprv před
5 lety vystavěna, ujede 15 mil za hodinu a po
hostí v I. třídě 82, v II. třídě 40 cestujících, Lodní
můstek byl sice ještě spuštěn, ano i lodní jeřáby
ješté pracovaly, ale vše nasvědčovalo tomu, že se
již spěchá a že loď již odjede.

Ač Semiramis byla a jest rychlolodí, určenou
hlavně pro cestující, nemohla přece jen odepříti
jistou míru zboží. Co zvlášť poutalo, bylo naklá
dání pěkných, mladých, ušlechtilých ořů, jež ma
jitel obchodník dopraviti chtěl do Alexandrie. Měli
zvláštní klece z dřevěných latí, do kterých různým
způsobem na břehu vlákali koně, nejevící žádného
zvláštního zájmu pro turistiku. Když se podařilo
dostati jednoho koně do klece, zavřeno za ním,
s jeřábu lodního spuštěn řetěz, klec navlečena;
kola, hnaná parní silou, začela pracovati, řetěz se
navíjel na lodi na válec, zkracoval se a klec stou
pala do výše několika metrů, načež jeřáb se otočil
tak, že klec se vznášela nad palubou, řetěz po
puštěn, tak že již tato pobyblivá stáj stála na po
dlaze paluby. Kůň vyveden a dopraven na určené
místo.

Krutá Semiramis| — volám v duchu — pro
koně máš místa a pro mne nikoliv? A zdálo se
mi, že teď cení báječná ona žena své bílé zuby
a s královským výsměchem že dí: >Kdo dřív
příjde, ten dřív mele.«

U druhého jeřábu mohlo se před našimi
zraky státi neštěstí, Řetěz, který byl připevněn
na můstku, najednou povolil, celou svou tíží uhodil



vedp. kapitolní děkan Dr. Frýdek za assistence así 80
kněží, nečeš rosvinal s0 imposantní pohřební průvod,
jakého Mikulovice nebyly dosud svědkem. Průvod sa
héjily vedle školní mládeže místní spolky, řada dru
šiček a siloý pěvecký sbor pp. nčitelů s celého okolí.
Za dloubou řadou dacbovních, z nicbě mnozí až s da
Jeka vážili cestu, nesena byla rakev ozdobená odsnsky
kněžské důstojnosti sesnulého. Za rakví kráčely četné
depotace, meží nimiž uvádíme p. místodržitelského
radu Rebonstoigra, barona s Wiederspergů, c. k. okr.
hejtmana pardabického p. Nováka, c. k. okr. bkolního
inspektora p. P. Vepřka; za Cbradim dostavil se p.
Dr. Sýkora, sa patronátní úřad barona Draeche pp.
Aot. Ladvík a J. Benáček, atd. Za Politické tiskové
družstvo v Hradci Králové dostavil se vdp. Dr. Fr.
Rey!. Byli přítomni i členové výboru zemské jednoty
dachovonské Dr. Víšek, Paaly, Dr. Loskot a Šmídt.
Když dospěl pohřební průvod do chráma, vystoupil
na kazatelnu p. arcidékan Dr. Mrštik, jen% přesvěděl
vými alovy dokázal o zosoalém knézi, že byl celým
mužem nejenom v životě, ale i ve smrti, Ze etračného
jenom výčtu vykouacých skotků vysvítlu, že zesnulý
kanovník Střebský byl mužem vzácné energie, pří
kladpébo života a pozoruhodného charakteru. Během
pohřební řeči dostavil se do chrámu ndp. biskup Dr,
Doubrava, jenž ze svého letního sídla přiapéchal, aby
uetil památku zvěčnělého pracovníka na vinici Páně,
Ndp. biskup obětoval zpívanou sádašní mši av. a vy
kropil ve chrámě télesné pozůstatky. Pohřební obřady
u hrobo na břbitově dokončil vsdp. prelát Dr. Frýdek,
Nad rovem proslovil tklivou řečmístopředsoda zemské
jednoty dp. Pauly, poukazoje z četné účastí smotečních
hbosti na láska, které se těšil kanovník Střebský nejen
ve své farní osadě sle 1 v širém okolí s v celém
královatví. Cetné slzy, kterým se nemobli ubrániti
ani sešedivělí mužové, potvrzovaly patrně váhu slov
řečníkových. Odcházeli jsme od hrobu kanovníka
Střebského se zároutkem v srdci, ale zároveň s ko
nejšívoa nadějí, že z výslodků práce Střebského těžiti
bude i příští generace.

Zprávy místní a z kraje.
Zpráv

kooperator v
Waascbiczek, kaplan v Hostinném, za kapl. do Chvalče

. Jaroslav Procházka, kaplan, za administratora do
rhové Kamenice; p. Váci. Vostřel,koop., za administr.

v Kladrabech; p. dr. Václav Pavlík, katech. na realce
v Holešovicích, za katecheta na vyšších realných
školách v Hradci Král ; p. Alois Lorenz, koop., za
administr. ve Forstu; p. Viktor Vlach, koop. v Ou
byslavicích, za koop. de Zbislavi; p. Karel Machnor,
kněz kongregace Miesionářů, sa koop. do Mladkova;
p. Jos. Kuide, kaplan v Hořičkách, sa koop. v By
strém; p. Ed. Kasal, kaplan v Bohdanči u Pardubic,
odebral se do Ameriky. V Pánu zesnul: p. T. Střeb
ský, (V. Vuln.), č. kanovník, b. vikář, čestný konsiat,

diecésní. Jmenování: p. J. Blinka,
jstrém, za katechetu tamtéž; p. Jan;

1905 (naroz. 1883; vysv. 1860.) Uprázdněná fara:
Mikulovice, patron. dr. Riobarda barona Drasche, od
9. října 1905.

NávštěvaJeho Eminencí nejdůstej
mějšího Pána Loona kardinála ze Skr
benských m J. MH.biskupa králové
hradeckého Dra Josefa Doubravy v
Chrasti. Dne 8. t. m. ráčil Jeho Eminencí taví
tati do Chrasti, aby navštívil zde meškajícího ndp.
biskupa Dra Jos. Doobravu. Ačkoliv návštěva tato"—————————
hlavami lodníků i cestujících. Jedna rána do hlavy
řetězem tak těžkým by stačila — k smrti,

V tom Semiramis pískla poprvé; bylo to
znamení, že se blíží chvíle rozloučení. Zvuk byl
tak silný, a tón tak hluboký, že pronikal celým
tělem. Zpívala-li takto ta, jejíž jméno nese lod,
pak věru těžko by byla mohla koncertovati. Ještě
dobře, že se tato »dáma« s basovým hlasem ne“
jmenuje »Siréna«.

Konečně dospěli na palubu i poslední cestu
jící; zboží všecko z nábřeží zmizelo ve velkých pro
storách lodi, zásoby všecky, jsko maso, chléb,
ovoce, víno, pivo, sladká voda atd.

Již zvedá se pomocí jeřábu můstek, který
dělníci dole stojící odtéhnou, načež se zavrou ši
roké železné dvéře na lodi, tak že okraj její jest
všady stejně vysoký. Na palubě jest pozorovati
čilý ruch. Námořníci odvazují silná lana, jimiž
Semiramis byla připoutána k pevnině a navinují
je na válce. V tom přiletí jak střelka malá lo
dička, jež jiným lanem spojuje uvolněného obra
s malým parníkem, jehož úkolem jest vytábnoutí
nyní kolosa na širé moře. Naposled ještě zasténá
Semiramis dlouhým zvukem, jakoby se bolestné
loučila s Evropou a dává se poslušně vléci malým
člunem. Cestující stojí na palubě v povznešené
náladě; mávajíce šátky, ukončují rozloučení se
známými, stojícími na břehu.

»Addio, buon visggio, signoric slyším volati
za svými zády.

Šťtestnou cestu, plovoucí ostrove, na němž
není místa pro mne« — volám i jáa vracím se do
města — k obědu do doporučené Trattoria Bis
saldi v ulici »delle poste veccbie.«

Vstupuji dovnitř. Stoly skrovně obsazeny.
Pije se více víno než pivo. Usedám a rozhlížím
se po místnosti. Sestává ze dvou částí skleněnou
zdí až do stropu od sebe oddělených. V prvé

byle rázu soskromého, osvědčilo město Cbrast důstoj
ným způsobem, že sdílí s odp. bískopem radost zo
vsácné návštěvy primasa království českého a metro=
polity Pražského. V předměstí, jimž Jeho Eminencí
od Pardabic přijížděl, a na prostranném náměstí se
všech domů vlály prapory, a přes nepříznivé, deštivé
počasí připraveno njdp. kardinálovi srdečné uvítání,
V nádvoří zámka biskupského čekali s odp. biskupem
chradimský c. k. místodržiteleký rada a okresní hejtman
p. August Rebensteiger z Blankonfeldů, c. k. okresní
školní inspektor p. prof. Vepřek, celá městská rada
Cbrastecká se starostou p. Em. Kachyskou v čele,
místoí dachovenstvo, sbor učitelský se školní mládeží,
úřednictvo bísk. velkostatku, katolická jednota, spolek
voj. vysloužilců a sbor hasičů, aby vzdali vzoešenému
církevnímu knížeti uctivý bold svůj. Přijav od jedné

hodnostářů, dal si J. Eminencí po uvítání v sámku
představiti přítomné zástupce okrest, městskou rada,
dachovenetvo, abor učitelský, úřednický a sástapce
spolků, s každým jednotlivcem blabosklonně pohovořil
e výraz dal svému potěšení « přijetí tak erdečného,
jež mimo jeho očekávání ma připraveno bylo, V úterý
opastil ndp. kardinál opět Chrast, zanechav v ardcích
všech, kdož měli Čest s ním se setkati, srdečné a
milé dojmy.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 9. říjns 1905neneseno: Na stížnost
p. J. Jarkovského, starosty a statkáře ve Vel. Bělči,

do špatných váh, a rených 0 zdejších trzích sobotních ku vádoní másla, sdělíse témuž, že váhy byly
dodatečně va zdejším cejchovním úřadě zkoušeny a
úplně správnými ahledány. — Odvolání p. Josefa
Stejskala s usnesení městské rady ze dne 36. září t. r.
ohledně zrušení nevěstince v domě jeho čp. 329 po
stoupí se c. k. okres. hejtmanství. — Technickou kan
celáří předložený rospočet nutných oprav v kostele
av. Pavla v Pouchově postoupí se c. k. okres. bejt
manství ku schválení. — Vypíše se off-rtní řízení na
prodej kmenového dříví asi 4000 m z městských lesů
na rok 1906. — Na uprázdněnou porci špitálskou

po Barb. Paulové ke ae konkurs. — Vyborěnojlo žádosti pp. Al, Micbálkaa Kar. Čejky z Kuklen,
nájemců louky zvaná „Malá atrana“, aby rozvésti
směli hlíaa, na tutéž louka z náhoua na pravý břeh
vyházenou. — Účet p. Jos. Kieslicha za práci posla
covačskou v kostele sv. Pavla v Pouchově postoupíse
c. k. okres. hejtmenství ku schválení. — Vsatabyla
ne vědomí zpráva policejního úřadu, že strášníci Fr.
Valášek a Jan Růžička nastoupili dnem 1. října 1905
slažbu v městských sadech. — Ženskému spolku
„Vlasta“ v Žatci udělen byl příspěvek K 10— na rok
1905. — Oznámení policie, še v hostincích čp. 329,
123 a 99 již nověstky nejsou, vzato bylo na vědvmí.
— Na žádost p. Jar. Tichého, domovníka v městském
divadle, poukážese důchodenský úřad, aby témuž
vyplácel K 1-— denně za čištění městského divadla
po -dobu divadelní saisony.

Osobní. Radori sem, soudu p. Frant. Po
tříkovi v Hradci Král. udělen titul a charakter
redy vrchního zemakého soudu.

Jmenování. Kandidát notářství p. ŠL.Mi

no v Hradci Králové jmenován notářem v Hoicfch.
Krátká paměť „Osvěta lidu“ posledně

předbazoje nám, še mezi vybranými jejími lidmi není
žádný Drosd. Chlouba teto spočívá na velmi slabé
paměti, nebot počestná „Osvěta“ zapomíná, že ji za
kládal Láda Knypl, že stranu pokrokovou fedroval
v Hradci Dr. Fultner, še protiklerikálního táboru
olkénakého súčastnil se Dr. Ryba a že mezi stálé
insereoty patřil materialista Sigonnd. Mohli bychom—————————"-— ŽP
místnosti pochutnávají si hosté na rybácha jiných
pokrmech, v druhé místnosti tábnou se po celé
délce středem ohniště, plotny, stoly, zkrátka celé
kuchyňské zařízení. Každý host vidí z restaurační
místnosti do kuchyně a může se přesvědčiti, že
bíle, čistě odění kuchaři a vedle kuchařky svědo
mité pečují o to, aby se dostalo hostům stravy
čisté, úpravné, Celá světnice zvučí voláním sklep
níků, již objednané pokrmy silným hlasem »tele
fonují« do kuchyně »Risolto« (rýžovník, proklá
daný kousky jater neb rybího masa, zamilované
to jídlo italské). »Del vitello« (telecí). »H for
maggio«. Věru, že by se tu mohl naučiti v brzku
celému italskému slovníku kuchařskému,

»Ouanto vi debbo !« táže se soused sklep
níka a platí. Následují jeho příkladu a jsem pře
kvapen malým obnosem svého účtu. Spokojen
odcházím, abych se sešel zase se svým přítelem.
Cestou potkáváme staršího pána, jehož tvář svědčí
o intelligenci. Přítel mi představuje v ném Matko
Mandiče, slovinského zemského poslance, Studoval
v Praze filosofii, byl po néjaký čas suplentem na
kterési střední škole, brzy však pro vlastenecké
smýšlení bylo mu místa toho se vzdátí a věno
vati se — žurnalistice. Mluví též poněkud česky.
Vypravuje o organisaci slovinské v Terstu; bude
prý v. těchto dnech otevřen >»Narodni dome;
přijdu-li podruhé do Terstu, najdu zajisté byt
v jednom z 65 jeho pokojů. »Tamble kráčí váš
zemlák«, praví po chvíli. Přeslechl jsem >»l«ve
slově a se zvědavostí jsem hleděl vpřed, co z toho
»zemáka« se vyklube. Po chvíli jsem poznal, že
chtěl pan poslanec říci krajan a místo toho že
užil slovinského významu. Těšil jsem se z toho,
že jsem se setkal aspoň s jedním Čechem zde
v Terstu. Byl to Pražan, [ilosof, studující román
skou filologii. Odbýval právě dobrovolnickou
svou službu. Dal se přesaditi do Terstu, aby se
zde naučil jazyku vlaskému.

uvésti ještě leckterého pokrokáře, o účhoš .ce srorna
perou v peněšních sávodech zdejších, ale čtyry do
klady stečí k důkazu, fo ve straně pokrokové nebyl
nikdy žádný „Drosd“. Kdo by nerspomaěl na podo
benství o počestném farisen, jenž volal: „Bože, dů

s námi Drozd neměl oikdy nic společného. Když
politické družstvo žádalo o stavební úvěr ve Drordové
sáložně, byl mu odepřen. Což by se jistě nestalo,
kdyby Drozd náležel do tábora našeho. Pau H:ja
u svých stonpenců vědycky nalezne kredit. O svrcba
uvedených čtyrech poctivcích je známo, še byli zvels
rosbodní stranníci etreoy „pokrokové“. Jen žádnou.
praderji, pánové, vědyt známe vaše nitro a vaše kapsy
až do dos! Frásemi o sechovalosti nesmyjetese sobe
podezření, še fedrajete vlastué jenom pokrok staletých
vyssávačů malých lidí. Kdo může odensovati ochranné
zákonodárství živnostenské, bez tobo jen velkým ná
tlakem na vládě vynucené, ten není přítelom lída.
Drosd je učiněn již neškodným, ale vy podporujete
jistou allisne! Drosdů, kteří dosud jsou na svobodě,
To je ten rozdíl mezi „oaším“ Drosdem a vašimí
Drosdy.

Hateřská řeč těžko se sapírá,
Inu, kouká-li ze sebesáporu trochu kšeftu mezi do
bráckými Čecháčky, ta se ještě zdejší didé přemohou
dost. Ala mezi sebou národní českou etiketu trpěti —
to jest přece jenom nad jejich síly. Poslechněte ci je
na př., jak jim plyne z úst lehce „samoapasitelná“,
jdou-li takhle „pohromadě“ ze synagogy! Rázemza
pomínají, de vlastně nálešejí mesi „české, pokrokové
vlastence“. Zvyk drahá přirozenost; ale i takový zvyk
by se dal lehce vyléčiti, kdyby pokrokovýtisk choval
se k židovskému němčení v českém Hradci Králové
stejně jako k jiným přestupníkům vlasteneckých pa
ragrafů. Aspoň tek sondíme z toho: aeznají-li nenu
ceně se bavící židé, že se jim blíží některá osoba,
která jim právěnení nic dlažua nebo která nenáleží
mezi pokrokáře, tu uš drah do draha šťouchae a —
hovor pokračuje v české řeči.

Re re v Kl vě divadle.
V neděli dne 16. října: „Prodaná nevěsta“, mimo
předp. V pondělí 16. října: „Rrservistka“, operetta;
11. bra v přepl. V úterý 17. října: „Salome“, drama
a „Holčička“, komedie; příjem pí. Kacislové; mimo
předp!. Ve středu 18. října: „Libuše“, opera; 18. hra
v předpl. Ve čtvrtek 19. října: „Hubička“, 18. hra
v předp. V pátek 20. října: „Světa pán v šapaou“,
veselobra; 14. hra v předpl. V sobotu 21. října:
„Donna Jaanita“, operetta; příjem p. Jos. Javorčáka;
mimo předpl. V neděli 32. října o půl 4. hod. odpo
ledne: „Jiříkovo vidění“ a večer „Rusalka“, opera. —
Pro nahodilé překášky nebylo možno tuto neděli
odpoledne hráti oznámené „Jiříkovo vidění“

. Divadle sdrušených měst východe
českých- Již drohý týden podává nám p. ředitel
Lacina v Klicperově divadie společností svou požitek
umělecký, který ovšem plyne především z vybraných
oper. Offenbachovy „Hoffaanovy povídky“ objevily so
tento týden dvakráte na jevišti a věru vždy v umělec
kóm svém provedení došly náležitébo ocenění u obe
censtve. Zvláštním kousiem působila opera Carmen,
v niš vdechnoto více živostí, opravdovosti. Také ope
retty a veselohry bývají v pravdě umělecky eebrány,
jenže tu neveliká vnitřní cena v rospora se najde
s uměleckým vkusem. Dámy Karzová, Procházková,
Horníková, Knůpferová, Holoraká, Kneislová, Hasma
nová, Zelenková,*pp. Mansfeid, Perši, Wildner, Ze
lenka, Anersawald, Kneisl, Javorčák, Malý jsou záru
kou, že z divodla bude tryskat vždy nějaký skvost.
Vůbec v celé upolečnosti jeví se ta nejlepší enaba,
která u obecenstva najde jistě uznání. Návštěvajest
ještě dosti slašná, při operách bývá divadlo přeplněno.a—————————2, Ú

- © 3Co znamenají tito |vi na starých domech /«
táži se cestou ke kathedrále.

Jsou to lvi svatého Marka a připomínají
dobu, kdy Terst patřil k republice benátské,

Stoupáme do příkrého kopce. Konečně ob
jeví se ponurá kathedrála. Stával zde na vrcholi
římský chrám, zasvěcený Joviši, jeho »milostivé«
a Minervě, z něhož se tu dosud zachovalo několik
sloupů. Ve století čtvrtém přeměněn v křesťan
skou svatyni. Celá apsis a mosaika, představující
Matku Páně se dvanácti apoštoly, jest historický
skvost z těch dob. O dvě sté let později prvo
biskup Frugifer vystavěl ve slohu basilikovém
podle jinou svatyni, jež měla býti důstojné mau
soleum pro télo sv. Justa a jiných mučedníků
terstských, která dosud odpočívala v nepatrné
kapli za městem. Zvláštní ozdobou této hrobky
jest mossika v apsidě, představující Krista se sv.
Justem a Servulem (+ 273). Ve věku čtrnáctém
obě budovy spojeny v jeden celek, a tak vznikla
nynější kathedrála o pěti lodích.

8 hory, na níž kathedrála k nebesům se
vypíné, rozevírá se krásný rozhled na celý Terst.
Hledal jsem nádraží, vedle něho pomník pětisty
letého spojení Terstu (1382—1882) se zeměmi
babsburskými, pak J33imetrový maják, věže ko
stelů, zvláště nejbohstšího jesuitského >S. Maria
Maggiore«, jenž chová v sobě Madonnu od Sas
soferata a velkou fresku Santi-ho: Allegorie Sta
rého a nového Zákona atd. Však přirozené nejvíce
zrak se nesl do labirintu lodic tu kotvících, aby
vyhledal — možno-li +Elektru«, na jejíž palubě
jsem již zítra měl pokračovati ve své cestě.

Ano, zítra, již zítra na Elektře do sv. zeměl
Myšlenka ta mi svítila jak jasná hvězda ze šera
při návratu dolů a toho dne mi sladce zavřela
očka.



Posví věneček pořádásev neděli
1 vpondělí vež. v u Bařtipánově v Hradci Králové.

Proti obchodu s dóvěaty. C.k.okresní
bejtmenotví dalo sdejší městské radě stran obchodu

eistoí poliole. Obec adejší srašením tří veřejných
pevěstinců vystoupila ovšem rásné proti této moderní
blíze, ale moc její proti tajným podporovatelům
prostitače jest slabá. Zde se Často i nejbystřejší oko
policisty obloadí, nepřispějísli mu na pomoc domácí
páni, jichž mravní povinností jest bdíti nad mravním
pořádkem v domě. Také každé nádraží mělo by býti
pod bedlivým dozorem. Jen takovomto ochotnou služ
"borolností lze i tejné prostitaci a tím | obchodu s
děvčaty položiti Jisté meze.

Těsnopisný kurs zahájitihodlázdejšísto
nografický spolek v měsíci listopada. Zomlost steno
grafie vyžaduje se dnes (vedle schopnosti psáti strojem)
téměř v každém zaměstnání, i mohou se jí naučiti
nebo se v ní sdokonaliti všichni, kdvž neměli k tomu
přílešitosti « některé škole. Vedle diroké veřejnosti
upozorňujeme na tento kura kandidáty učitelství, jimž

skytnate bude ta výhoda, de bude pro ně zřízeu
urs speciální, v hodinách svláště výhodných, při

blásí-li se jich dostatečný počet. Učitelský ústav jest
dnes téměř jediný ústav, který neposkytuje studojícím
příležitosti, aby se stenografii naučili nebo v ní sdo
konalili, třebas jako v předmětu nepovinném, ačkoliv
na měšťanské škole se jí závazně vyučuje ve IV. třídě.
Urážíme-Ji, še školof úřady řídí se pravidelně před
pisy platnýmiv této příčiněprostředníškoly,šetotiž
stenogrofii smí vyučovati síla zkoušená, jest nanejvýš
důležito, aby kandidáti jiš za svých studií na ústavu
stenografií s0 obírali a po zkoušce dospělosti i státní
skoušte zo stenografie se robovali. — | Honorář
v kursu pro všecky účastníky jest mírný. Přiblášky

žijímé a žádaná vysvětlení podá dr. A. Radolf v Hradci
Králové. Zahájení kursa zvláště bude oznámeno.

Protestní schůze. Společenstvohostinských
s Hradce Králové a okolí pořádá v sobotu 14. října
u 2. bod. odp. manifestační schůzi v Živnostenskéje
dnotě v Hradci Králové, kdež tajemník ústřední jednoty

„Hostimil“ v řeči ové Gietoopí proti novému zvýšenízemské dávky z piva. Členové a hosté nechf dostaví
se v hojném počtu, aby takto protestovali proti chy
stsnému zvýšení, které jest s to mnohé malohostinské
Ba existenci zničiti.

Dobrý chlebíček. Naši páni mistři pe
kařští jsou věru starostlivi, aby si na jejich výrobku
pochutual kde který hradecký občan. Dobrý jest někd
jen což, jenže kterémusi Hradečana ten boží dáre
mioalý týden prapodivně zacbatnal. Náš milý občan
sedí u oběda, přikusuje k masu vzácný tento výrobek.
Než najednou v kousku chleba, jejš právě chystal do
úst vložiti, zjevil se ma překrásný exemplář mouč
ného červa. Mrška byl řádač veliký, propečený, te
by sám mistr výrobce dostal laskominy. Tak jest po
staráno o čistota v dílně pekařské Prosívati mouku,
čistiti kde jaké kouty v moačnicích, toť vlastně ne
patří až do obora práce pekařské. Proto by bylo zá
nodno, aby pro pekaře byl astanoven evláštní odbor
ník v bílém hávu jako kominík v černém, který by
vymetel síně čistotného mistra pekuřského.

Není komís jako komím. Přednedáv
nem ponk+:ovalo se na to, še pivovarní komín celé
uuusedetví 'ačasuje. Inu není to tak zlé, aspoň ne
stále. Kor | ten je vysoký, a v tekové výši skoro
všdy bývá větší proudění vzduchu, tak že konf velmi
ztídka níže střech se plazí, tím méně k zemi dopadá,
Mnohem horší jsou komínky všelikých těch pří
semních badov v nádvořích nových domů. Ta do bytů
I s IL patra sousedních domů vniká i při zavřených
oknech dusivý dým, tak že při některém větru nelze
oken otevříti. Zdá so, še obyvatelé nábřeží Františka
Josefa [ mnoho se z toho netěší, když se jim hustý
dým z dílby pana Nevyhoštěného válí před okny.
Že jim také vniká do bytu, sice netvrdíme, avšakpo
chybujeme, že jim to lhostejno. Kouř z „továrny“
páně Singrovy vychází sice z komína nad střechu
dvoapatrového doma vyčnívajícího, poněvadě však
komín je nižší střechy domu sousedního, vítr kouř
aráší a celé okolí začazuje.

Návěští. Kdo měnil nebo poslal měnit mezi
8. a 4. hodinou odpol. předešlou sobotu dne 7. t. m.
na poštovní úřad v Hradci Králové (město) bankovky
za 600 K a dostsl výměnou balíček zlatníků v šedém
papíru, pak sedm balíčků korun (v červeném papíra),
razítkem poštovního úřadu opatřených a jednotlivě
20 zlatníků a 10 korun, á se, aby to |askavě
témuž poštovníma úřadu oznámil.

Hlasy z obeccemstva. Za deštivýchdnů
jest zvláštní podívaná v Hradci Králové u vojenského
parka, jak zástapy lidetva brodí se v bahně, přechá
zejíce od domu p. Krčmářova na chodník k pivovaru.
I bylo velmi naříkáno na nevšímavost městvkéoprávy,
jež jinde nákladné město dlášdí a zde neupraví jedno
dachého přechodu. Uposorňojíce technickou kancelář
na tato vada, očskáváme, de slavná městská rada věc
v úvahu vezme s přechod co nejdříve upraviti nařídí.

Z Malšovie. (Ochranavykonanépráceokraš
lovacího spolku.) Na stíšnost zdejšího okrašlovacího
spolku bylo ustanoveno královébradeckým místním
velitelstvím, že jízda koňmo byla ua stezníku malšov
sko-náhonském zapověsena. Téžzakázán pochod vo
jenských oddělení po téže cestě ve čtyřstapu; dovoleno
pouze, aby při deštivém počasí, kdy na silnici jest
plno bláta, vojenské čety užívaly chodníku k pocho
dům toliko buď v dvojstapu anebo v jednostopu. —
Jak patrno, není na škoda, dovedou-li okrašlovací
spolky bez rospaků svého práva na kompetentních
místech bájiti.

Hudba chrámová. Dne 15. t. m. dávati
se bude v Hořickém chrámu Páně „Missa Bohemica“
pro 4 hl. smíš. sbor a varbany, složena « motivů písní
rorátních od Jos. Foerstra, kapelníka při dómu svato
vítském v Praze.

Svěcení kostela v Pardublejch. chrám
Zvěstování P. Marie v klášteře v Pardubicích dospěl

konečně, díky přemnobým dobrodincům, ku své hotové

přestavbě a úpravě. Starobylá tato svatyné oblékla sejek uvnitř, tak serně v nové, čisté, pěkoé ronohu ová
tečal. Zvláště presbytář na stropě je akvostně vyma
lován a vyslaceň. Na postranní stěně je vyzdoben
pěkoým obrazem sv. tří králů. Hlavní oltář je úplně
nový, z kamene tesaný. Obraz oltářní tvoří tři malo
vaná okna, darovaná dobrotivé p. Dr. A. Formánkem,
starostou města Pardabic, dp. Langkramerem, kate
chetou a rodinou Shejbalovou. Také ostatní částí chrá
mové pojí se v jednoduchý sice, ale ladný s důstojný
celek. Celková úpravaje umělecká a činí příjemný a
vášoý dojem. Pokud finance stačily, dalo 60 apraviti
všecko, aby školní tento chrám vnitřkem i sevnéjškom
odpovídal uměleckému vkusu a půvrodníma slohu a
byl tak opravdovou osdoboa mósta Pardubic. Chybí
tu pouze varbany. Leč také ty přijdou bohdá v brzké
dobé na své místo. I okolí chrámové je čistě apra
veno a nově kolem vydlášděno. Za příčinou posvěcení
tohoto kostela zavítá do Pardubic dne 21. t. m. v 60
botu odpoledne J. M. biskap dr. Doubrava a v neděli
nato posvětí slavně chrám. Slavnostní kázání při ové
cení bude míti veterán pardubského klera vdp. Fr.
Langkramer, katecheta méšťan. dívčí školy v Pardu
bicích.

Vyznamenání. Professorustátníhogymna
eia v Litomyšli vldp. P. Čápovi při jeho odchodu na
odpočinek udělen titul školního rady.

Dívčí Jyeemm. Oboc.zastupitelstvovChra
dimi usneslo se, že příštím rokem zřídí úplné obecní
dívčí lyceum.

Schůze duchovenstva vikariátů vý
ehodočeských konala se za hojnéhoúčastenství
dne 5. t. m. v Humpolci. Shromáždění předsedal vdp.
P. Ráček, děkan z Herálce, k němuž se družili čestní
předsedové vdp. P. Vlach, vikář z Luže a dr. Mrštík,
arcidékan z Cbrudimě, Po uvítání účastníků zástupcem
města p. Smrčkou jednáno o zjednodušení úřadování
farního. V případné resolaci so žádá, aby se Zemská
Jednota u nejd. episkopátu Čes. přičinila o zjednodu
šení úřadování farního. Potom učitel bospodář. Inářské
školy v Hampolci p. Č. Dobrkovský promluvil „O ná
rodohospodařekých úkolech českého kněze.“ Řečník na
značil ta cesty, po nichž se má kněz bráti, aby při
spěl také k hmotnému povznesení svého okolí. Dp.
farář Vlček z Nové Vsi velmi zajímavě zodpověděl
otázku: Co chceme? Na savépůsobení mezi lidem má
so kněz vs věsch eměrech připraviti již v semináři a
jako platný pracovník nechť se vždy opře o organi
saci kněžskou. Po té dovodil řečník nutnost slepšor“
kongray, vystoupil proti farským hostinám a na konec
rozhovořil se o otázce volné kompetence. Jadrná řeč
teto přijata s bouřlivým potleskem. Po případných
poznámkách přijata konečně resoluce, v níž 6e žádá,
aby každý kněz byl členem organisace Jednoty kat,
dachovenstva, dovolává ase spravedlivého rozřešení
otázky kongraové a spolu úpravy patronátních poměrů
a prohlašuje se pro právo volné kompetence.

Včelařská schůze koná se dne 15.října
t. r. o půl 2. hod. odpol. v hostinci p. Josefa Koska
ve Zdělově u Borohrádku. Program: 1. Formalie. 2.
Výzaam novodobého včelaření. 3. Včelařský rok. 4.
Volné návrhy a rozhovor včelařský. Přednášku jakož
i referát obstará jednatel spolku a kočující učitel
včelařství zemědělské rady p. Karel Pazourek. Příznivci
a přátelé včelařetví jsou vítání, Vstup volný,

Ud České Skalice. Posledníčíslonáchod
ských „Lidových Proudů“ přináší správu o tom, že
beseda „Havlíček“ z Č. Skalice podnikla společnou
vycházku do Mezleče, kdež tamější epolek „Havlíček“
uspořádal přednáška „O ovocnářetví“, na níž referoval
pan Jar. Holub ze Zliče, člen „Severočeské Jednoty“
v České Skalici. Hlavně zde natno poukásatina to,
že orginisace Mezlečská nevyhnutelně potřebovala by
podpory a sesflení, neboť zdejší organisace nemá dosti
sil ku povznesení a rozšíření spolku samého. Organi
sace zdejší vede tubý boj se stranou klerikální, která
zde vo vůkolí se dosti značnou jeví, jest to národní
bašta na rozhraní tak sv. uzavřeného území, Před
náška byla dosti navětívena zdejším rolnictvem a pří

tomní e napjekím vyslechli slova referenta, který skutečně dovedným spůsobem a příklady 7 vlostní zku
šenosti ku povznesení ovocnářství avedl. Leckterý
milovník ovocnářství mob! z oné přednášk sobě pro
příští dobu za pravidlo vzíti ona ponančení, kterých
referent ve své obšírné řeči tak hojně uredl, — Zdá
se nám býti potřebno pana pisatele trochu opraviti.
V čem joví se „klerikalismns“ vůbec a ve zdejší kra
jině zvláště, to on ovšem neví sám, chtěl jen něco
Hci, aby řekl. Že nedochází povšimnatí činnost „Ha
vlíčkora“, věříme, ježto jest vůbec pochybenou. Litu
jeme, še i s té příčiny nebyla přednáška p. Holubova,
skutečné slašná, navštívena slašněji, ale tuze, až ná
padně slabě; ale toho vinu nesou páni „vůdcové“ so
„sakladatelem“ S. sami. Považuje-li se „Havlíček“ za
baštu na rozhraní uzavíraného území, proč páni čle
nové nezaložili daleko důležitější a prospěšnější místní
odbor Jednoty severočeské, který by za pomocí celé
jednoty daleko vydatnéji mohl působiti a který by
zajisté s lepšími sympatiemi se setkával, než spolek
nynější? Je-li kde zapotřebí utřediska spolkového, je
toho zapotřebí v Mozleči plnou měrou; ale tu by se
musilo jeho uskntečnění díti způsobem vážnějším,
opravdovějším, než dělo ue dosud. Takové „bašty“
národní, jské máme dosud — nám tuze málo prospějí!

Prvmí česká odborná škola kraj
kářská ve Vamberce vydala právě výroční
správu sa školní rok 1904-56. Zakladatelkou krajkář
ství ve Vamberku byla Belgičanka Magdalena rodem
z Meldeku, vdova po Kašparovi z Grambu, veliteli
vojska císařského, jenž ee r. 1627 stal pánem Vam
berka. Cričila totiš vamberecké dívky paličkovati
krajky, jsouc toho jako rodilá Belgičanka dobře
snalé. Ve hrobce chrámu uv. Prokopa ve Vamberce
pochována jest dobroditelka Magdalena z Meldeka,
majíc pod blavon podušku krajkářskou. Krajkářetví
se nejen na Žamberecku vzmáhá, získávajíc chvalné
pověsti, o což má především velkou zásluhu prům.
museum v Hradci Král. — Škola tato koncem roka
měla celkem 24 choranek. Osmnácti chadýms pilným
šákyním udílena byla po celý školní rok denní pod

pora 12b. Mímo příspěvektento nálešel každé šúpnii výtěžek z prodeje vypracovaných krajek. Během
školního roku vyrobeno 712 m krajek a vložek; o
statních paličkovaných prací přes 600 kusů. Úhrnná
cena těchto výrobků činila 2286 K. Průměrně si jedna
chovanka za rok ve škole vytěžila asi 100 K. O vý
borné jakosti výrobků svědčí pak čím dálo tím větší

pontáv a a odbyt. Správkyní a učitelkou jest el. Al.ubissová. Nový školní rok sapočal dne 1. září t. r.

aeonější místnosti nabyla škola v nové školní buově.

Z Úáslavě. (OdpověďDuškově„ČeskéStráži“.
Píšete: „Pomalu abys se bál jít a krejcarem v kapse
kolem velebných .. . Není divu; výchova lidaj zalo
žená na slkoholu a balamucení, nemůže vésti přece
jinam než k naprosté bezcharakternosti a sločinné po
vaze. A jinou výchovu páteři neznají“ Tak se píše
prosím v orgánu „atiskovaných českobratrských po
hrobků“, v orgánu lidí „evangelicky reformovaných“.
Po tomto sprostáckén výpadu se tážeme, který kněz
čáslavský komu co ukradl, že tak hanebně mlavíte o
kněších, k vůli případu, kteří oni nezavinili. A že al
koholem vzdělávají lid nikoli kněží, ale Vámi chrá
nění židé, to snad taky víte, rozblédnete-li se tak
trochu po okolí židovskými kořalnami obšťastněném.
A když uš o kradení a alkoholu píšete, připomeneme
Vám něco jiného. „Reformovaní“ čeští pastoři a kněží
husitští k vůli zvýšení svých příjmů si drželi v XVI.
století farní šenky, v nichž se nejednou se sadláky
poprali. A co toho v kostelech nakradli a jak lid vy
dřídušsky vydírali, o tom podávají četné doklady
soudní akta koneistoře kališné. O tomhle ovšem „re
formovaní“ od svých pastorů nikdy poučení nebudou.
Tu se dají raději „poučovati“ pastorským překladem
podvodného spisku „Pogiova“. A že zvláště v po
sledním čase jest příkladů pastorských defraudací dost
a dost, o tom tez „Čes. Stráže“ také nic nedovíme;
to si raději „Čes. Stráž“ vymyslí sas novou ležo „pá
terské výchově“

Z Králové Dvera m. Lab. Dík horli
vémo působení zdejších židů zapsáno do zdejší ně
mecké školy celkem 260 žáků. „Zvičino“, jen honem
na vlasteneckou etráž a sekni do živého| Nevymlusej
se jako chlapeček, že židé jsou odpuzování od na
rodní práce „klerikalismem“ občanů Dvorakých| Kdc
pak vyčítá židům jejich dlouhý den, obřízku a koše
rování? Nikdo žida k přestupu ke katolictva nenutí;
ale židé, kteří jsou většinou od českého lidu živi,
mají rozhodnou povinnost chovati se šetrně k české
národnosti.

O velechrámu sv. Barbory ma Ho
rách Kutmých. — Napsal GustavToužil. Když
zříme časnou zoru o křidličné, štíhlé věže velechrámu
avatobarborského šípy jasu jejího se opírati, vzbuzen
v srdci našem blažený pocit vznešené naděje, byť i
duše naše lopotami i atrastmi pozemekými sebe více
ujařmena byla. Když pak nebes Pán vyšle slunce, to
oko věčnosti, v celé velikosti jeho nad hory a papreky
jeho se tlumí a lámou v nádberné směsi fial, kružic,
pilířů a oblouků a tonou v překrásných formách to
Jika oken velesvatyně té, pak zdá se nám mimoděk,
že celá ta budova pohádková stojí v jednom posvátném
plameni čarovném. A dlonho, dlouho trvalo, nešli chrám
svaté Barbory na Horách Kutných dočekal se svého
vzkříšení a nynější báječné krásy své. Tré dob moci,
slávy a samostatnosti českého státu je na velechrámu
svatobarborském přímocharakteristicky ejevno. Třetího
pouvěcení svého dočkáse velechrám ten dne 16. října
1905. Velechrám Notrdamský v Paříži je tolikéž po
třikráte vysvěcen a tamní průvodčí i mnichové pouka
zují na okolnost tu jako na anikum v církevní historii
katolické. A jako Da nádherné gotice v mnohém, i
v tom má náš starohorský český velechrám svatobar
borský e praotcem chrámů francouzekých letopis spo-.
lečný, stejný. A přece v jednom nevyrovná se tak
hned který stánek Boží našemu českému gigantu.
Je to vroací láska a upřímná zbožnost, 8 nimž
horliví katolíci, měšťané a bavíři starohorští počr'i
to dílo velikolepé a Bobu milé, založené nákladen,
jaký sotva kde mohli nésti králové, A to vše činěno
ku cti a slávě Boží. — O původu velechrámu nerí
dat arčitých, ale spadá kolem let 1300. Stavitelé jeho
byli Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Rejt a Mikoláš
mnicl.. Prvé období velechrámu spadá v konec XV.
věku za panování Jiříbo z Poděbrad a Ladislava Ja
gsilovce, pak téhož krále a syna jeho Ludvíka, kde
dostavěn byl presbytář, nejskvělejší díl velechrámu.
V bouflivých pak dobách práce na starbě chrámové
několikráte ustaly, až v XVII. věku velechrám na zá
padní straně jalovou zdí jako na rychlo přikryt, use
čen. To byla perioda smutná, neboť zašla sláva stříbro
nosných bání katnohorských a s ní zapadl i zdroj
někdejší obětavosti a bohatosti města, Po bitvě bělu
horské zakusila Hora Kutná děsně následky povatán.
pánů českých, přišla o své statky i o velechrám svato
barboraký. Tento předán r. 16:2 řádu Tovaryšstr..
Ježíšova; ježto před tím byl přejat erangelíky, byl
pozaovu vysvěcen; avšak na správa nebo obnovení
chrámu nedalo 6e mysliti. Koncem sedmnáctého sto
letí postavili Jesuité v Hoře Kutné velikolepou kolej,
nynější kasárny; potom přistavěli z koleje své k velo
chrámu chodbu o jednom patře, kudy cbodili do
chóru. Roku 1732 za rektora Fabiána Veselého byly
chatrné již věže stánové i střechy pod nimi strženy
s zcela novou, sedlovou věží, prejzy krytou, o třech
vížkách sanktusových nahraženy. — Když napotom
v době josefinské Jesuité Hora Kutnou opustili,
připadlvelechrámochuzenýa opuštěny—do ochrany
matice náboženské a tím propadl zapomenatí a zkáze
téměř neodvratné. Avšak řízením Božímdočkal se
svého vykapitele. R. 1877 založen na Horách Kutných
sbor vlastimilů, kteří si obrali za úkol pěstovati místní
památky starožitné; dáno mu jméno slovutného ro
dáka a zakladatele archoologie české: „Vocel“. Vedle
jiných úkolů vzal na sebe „Vocel“ péči o zachování
vnější přísdoby velechrámu svatobarborského, pokod
na to skrovné prostředky vystačiti mohly. Bylto
podnik odvášný, než staročeské heslo :i Člověče,přičiň
so a Bůh ti pomůše“, osvědčilo se i sde v míře ne
tušené. Roku 1881 svolil sbor obecních starších kutno
horských oblíbeného a vášeného kaplana dp. Karla



Vorlíčka srciděkanem; a nyní počela ve „Vocelu“ in
tensivní a čilá působnost, neboť pomýšlenopodniknouti
energické kroky na záchranu bynoucí budovy velo
chrámu svatobarborského; bez něho byla by pře
slavná kdys avatyně ta za našich dnů jiš jakous in
teressantní zříceninou. Dalo nesmírných proseb, vyšá
dalo bezčetných potic a intervencí, než-li r. 1888 na
restauraci chóra chrámového povoleno 50.000 zl., při
čemš vláda ustanovila své stavbyvedoncí, pp. vrch.
staveb. radu prof. Mockera a inženýra architekta L.
Láblera, nyní staveb. rada v Praze. Oba pánové za
počeli s pracemi rokem 1884, Avšak nepatrné vládou

Poebynníé prostředky dlouho nevystačily, a tu bylorál. Českému, t. j. velesl. zemskému výbora, kr. hor.
a svob. města Hoře Kutné, jeho „Spořitelně“ a arch.
sbora „Vocela“ poskytovati příspěvky další. Během
prvého období prozkoumán celý stav budovy, při čemž
poznáno, že záchrana starohborské velosvatyní jest je
nom tehdy na snadě, bude-li budova v celém rozsabu
svém důkladně opravena. Jmenovitě poukázáno na
sadní jalovou zeď o chatrných a nepatrných zákla
dech, která co chvíle hrozla sesutím, tak že se ma
silo pomýšleti na definitivní zakončení v těchže místech.
Ale kde na to vzíti peněz? Po nových šetfeních a žá
dostech, po častých bojích proti nepřísnivýmfaktorům,
k nimž žel Bůh často i naši čeští lidé ee připojovali,
docíleno, de konečně vysokou vládou povoleny pro
středky na celkovou restanraci a dokončení stavby ve
lechrámu. Neš prostředky řečené nepostačily a byli
to opět výše zmínění faktorové autonomní, „Spoři
telna“ a sbor „Vocel“, kteří nedostatek nákladu opa
třili, Proto příslaší všem faktorům těmto, jmenovitě
ale pp. poslancům obou zemských národností za jejich
blahovůli vůči věkopamátnéma velechrému av. Barbory
v Hoře Kutné co nejoddaněji poděkovati. (Dokončení.)

Jak se chovají němečtí obchodníci
k českým zákazníkům. VídeňskáfirmaF. A.
Sarg 4 Sohn Co., která přece inseruje v českém Ra
tibora, odpověděla na žádost o českou korrespondenci
tekto: „In běbmiech bedanren wir nicht correspondi
ren zu kónnen, da wir dieser Sprache leider nicht
máchtig sind.“ — Neproste tedy, pánové, českým 'n
sertem o české peníze. — Pan Josef Dvořáček, zdejší
kloboačník, napsal firmě „Josef Toch, Wien I., Jaden
platz 5, která se mu sama nabízela, objednávka svoji
česky a to písmem zcela zřetelným, jak jsme se sami
přesvědčili. Milá firma odpověděla: Sie schreiben mir
einen uadentlichen Brief in einer Sprache, die ich
leider nicht unterstehe. Ich bitte mír im Interesse
eines „glatten Verkehres deutach za schreiben.“ Pan
Drořáček tedy odpověděl po německu a hezky Hzně,
že tedy své obchodní spojení s Tochem přerušaje. A
ejhle! Hned přišla pokorná omluva — v jasyku če
ském. Týž pan Dvořáček sdělil, že jedna firma z vo
likých firem vídeňských posílá své agenty tři a čtyři
krát ročně do všech koutů Čech již dlouhá léta, při
čemž zaplavuje české kloboučníky spoustou německých
tiskopisův a doporučení; účty vystavoje toliko ně
mecké. — Kde hledati příčinu této vyzývavosti? U
zákozníků samých. Coš si dobří Čecháčkové za své
vlastní peníse nemohou poračiti, aby s nimi bylo vy
jednáváno mateřštinou? ©Kdybychom si vlastního ja
zyka vážili víc, měli by před ním větší respekt také
Němci. A zajisté, še by se vídeňské firmě scela dobře
vyplatilo, kdyby si držela českého korrespondenta.
Kdo chce bráti české peníze, ať o ně žádá po česku.
Stůjme všichni při uvých jazykových právech a to
zvláště při té příležitosti, kdy — naše vlastenectví
vlastně ani obětí nevyžaduje. bové v uzavíraném
území vedou obětavý boj a my bychom ani při ná
kupa neměli ušívati svých jasykových práv?

Rozmanitosti,
Kdo udržuje na Horavé němectví?

Olomoucký „Našinec“ píše: „Německost Olomouce
nejlépe dokumentují (dokazují) židovské obchody.
V pondělí na Dlouhý den (dne 9. října) bylo jen na
Horafm náměstí, v Ostrašnícké ulici a Eliščině třídě
41 obchodů usavřeno.“ — Ovšem že tito obchodníci,
náležející k blavním kapitalistům Olomouce, statečně
napomáhají udržovati německý ráz města — jako
jinde. A kdo má peníze, ten dovede vždy s větším
úspěchem v národnostním boji se uplatniti než nějaký
český dělník, který bývá svojí existencí odkásán na
milost šidovského, germanisujícího kspitálu. Kdyby
moravští didé zachovávali se k oběma národnostem
aspoň nestranně, rázem by stratilí na Moravé ně
mečtí nacionálové hlavní posice.

Příspěvek k provádění hesla „svůj
k svému“ po bouřích brněnských. Lidové
Noviny se dne 5 t. m. píší: V důsledcích německé
zpupnosti vysýváme veškerý český lid, aby zahájil
boj proti německým firmám, které na den 1. října
osvědčily se veřejně jako nepřátelé Čechů. Bademe
soustavně uveřejňovati tyto firmy a žádáme Českou
veřejnost, aby věnovala této rubrice náležitou pozor
nost a prohlásila jim boj aš do krajnosti. Na prvním
místě jmenujeme „Vzájemnou moraveko-elesskou po
jištovna“, která ověšena byla se všech stran všeně
weckými prapory. Tento ústav šije z 750, českých
peněz, přes to však nevadí mu avi v nejmenším, aby
se neprohlásil veřejně provokativním způsobem za
ústav německý. Musíme konečně přikročiti od slov
k činům a zabájit proti němeotví brnčnekéma bes
obledný boj pranýřováním oněch obchodů, živností a
vůbec firem, které jakýmkoli způsobem posilují ne
přátelskou posici Němců. Mnohým klientům postačí
ostatně jiš to faktum, že předsedou této moravsko
slezské pojišťovnyjest pověstný slodach českého lida
a celé Moravy— Robrer. Za peníze dávané cizím

jišťovnám by bylo sivo věkolik českých ústavů,
toré by mobly zaměstnávat sta českých lidí. — Doba
od 1. do U. září 1906 jest nejpříhodnější dobou k sa
bájení odvety moraveku-slezuké pojišťovně, poněvadá
Ise ve smyslu atanov vypovídati jí pojištění.

V paměť boje © českou universitu
v Brmě vydala Národní Jednota v Brně (Solniční
tř. č. 13.|) vkusné pohlednice ©podobisnou savra

citáty. Cena stanovena velmi nísko, aby se rozšířily

při odebírání nejméně 100 kusů po 6 h, při objednávce
nejméně 1000 kusů po 4 h s 839, slerou. Zamlonvají
se jednak svojí vkusnou a čistou výpravou, jednak
ovojí lácí, zvláště věsk tím, Že svými sentencemi
mají cena trvalou.

Německá kultura v Brně zapzávémi
nolých bouří ukázala se nejen vé vytloukání oken
českých obohodů, v probodení českého pokojného děl
níka rěmeokým vojákem, ale projevila se i tím, že
s III. posobodíjednoho domu na české zástupy dole
hromkšd
děti i se svými učitelkami mávajíce praporečky v race
Praly na český lid „hoili“ Tak jiš od maličkých sáří
německákultura.

Podání žaloby. Ústní čelobapodáváse u
soudu ve dnech veřejná k tomu označených proto
kolárně. Žalobu písemní možno poslati soudu kdykoliv
též poštou; v tom případě počíná podání teprve v tu
dobu, kdy daloba souda byla dodána. Při důležité
žalobě třeba dáti si potvrditi příjem rabrikou podecí
(bez kolka). Pokud se týče bydliště a příslušnosti
soudní, pošívají řemeslníci a šivnostníci té výhody,
že mohou na avého dlašaíka podati šeloba v dří
vějším jeho bydlišti, kdyš se jinam odetěhoval, avšak
toliko tehdy, jestliže od dodání předmětu nenplynalo
více než 90 dní. Tato výhode příslaší femesinfkům,
živnostníkům, dělníkům, kramářům, hokynářům, s0a
kromým učitelům, hudebníkům, hostinským a povoz
níkům. Jedná-li se o docílení emíra, mohu předvolati
dlažníka jen u tobo okresního souda, kde dlažník
bydlí.

Novímy miste čítamek. V Aastraliiači
něn počátek s odstraňováním školních čítanek a na
hrazováním jich novinami, vydávanými jednou z8
měsíc. Noviny tyto dostávají se každému žáku zdarma
a obsahují v podetatě vše, co 60 V politickém i vě
deckém světě nejnověji událo a co se hodí k pocho
pení dětským mozkům. Tyto školní noviny vydává
zvláštní komise, která koná užší redakční porady a
každý z článků, jež uveřejněny býti mají, podrobně
uvažaje. Noviny takové rozdávány jsou ve Viktorii a
v městech jišní s západní Australie. Za důvod odetra
nění čítanek uvádí se, še je žáci brzy přečtou, takže
obsah jich stává so pro ně později naprosto nezají
mavým.

Hledání pitné vody proutky vrbo
výmal. Nedávno přineslo několik listů ironické po
známky o tom, že následník trůnu dal na svém
panatví konopišťském hledati pramonitou vodu „kou
zelníkem.“ Ve skatečnosti má se však věc jinak. Již
ve starých egyptských památkách mluví se 0 „magické
hůlce“, kterou bylo pátráno po pramenech, a také
Římané s jiní národové mají o tom záznamy. Ještě
na počátku minulého století prováděli Italové Campetti

a Amoretti na mnichoveké akademii pokasy, še mmocí zvláštního kývadla hledali voda. Od těch ob
však považováno pátrání po pitoé vodě pvmocí vrbo
vých proutsů za pověra Aateprve * poslední době,
přes odpor učenců, pozornost na ně obrácena. Žeje
na věci skutečně mnoho významu, dokázal nedávno
stavitel stadní Passel, který přes to, še dvě vrtací
epolečnosti pommersképro jistý pivovar marně bledaly
pramen:té vody, zač jim ovšem slašné obnosy zapla
ceny byly, sám během jednoho dpe pomocí vrbových
proutků nalezl místo, kde se nalózá stídlo vody. Pří
čina toho je, še vrbové proutky, blížíme-li se s nimi
k zřídelní vodě, k semi se aklání.

Proti vypadávání vlasů jost nejáč'n
nějším prostředkem časté mytí blavy vodoukopř:
vovou, která se připravuje tím spůsobem, že rozřezané
listí kopřivové močíme v měkké vodě a sice ve skle
nici, kteroa oa sluuce postavíme. K vůli dodání vůné
možno do vody této přidat: něco růžového oleje, kdyš
jeme tekutinu filtrovacím papírem procedili. Tímto
prostředkem zbavíme se I obtížných lopů.

Millomový homorář. Zoámý virtuos na
housle Jao Kubelík, jenž si jiš s úspor svých koupil
velkostatek Býchorský na Kolínsku, nastoapí v li
stopadu uměleckou cesta do Spojených států amo
riokých, kdeš se mu v 6 měsících sa 100 koncertů
dostane honoráře na 1 milion korun. Na to nastoupí
cesta do Australie, kde 42 koncertů vynese mu přes
800.000 K.

Korkový dub roste v severní Africe, ve
Španělska, méně v jišaí Francii, na jihu Italie a
v Řecku. Kůra jeho jest snámý korek, vítená to hmota,
potřebná v průmyslu. Když korkový dab dosáhne věku
alespoň 16 let, může se s něho již kůra sloupnonti.
Toto olapování Ise všdy po 8—10 letech opakovati,
a protoše dob vytrvá 100—160 let, poskytne uditka
značného. Sloupaná kůra se suší, sbaví se drsného
povrchu a potom se zpracuje k různým účelům.
Zátky řezsly se dříve nožem, nyní se však zhbotovojí
na strojích. Z korkových pilin a rosdrobených odřesků
dělá se látka velmi pevná, svaná linoleum. Koberce
s ní jsou neobyčejně trvanlivé. (Noviny mlád.)

Noví výrobel vosku. U nás dávajínám
vosk včeličky, v Číně však také svláštní hmyz červcové
„voskovci“, žijící původně na avídé neb ptačím sobu,
ns nichž však vosku nevyrábějí, až teprve na zvláštním
druhu čínských jasanů, kamž se koncem března za
noci larvy přenášejí v kornoatech z listů jasanových,
aby útlý bmys sluncem Škody nevzal. Larvy tyto
rozlézejí ne po stromech, živíce se čťavou s listí;
při sakoklení obalí se pouzdrem voskovým. Bílými
voskovými kokony obaleny jsou pak větve 1 poě jasenů
jako bělostnou korou sněhovou, jež se pak počátkem října
seškrabuje a sváří. Roční výtěžek vosku v prorinati.
Sečnana činí oa půldrohého milionu koraa,

Z výstavy nábytku v Král. Oboře.
V ústřední aíni výstavního paláce vystavuje sochařsko
fesbářeká firma Josefa Krejčíka v Praze bobatý blavní
oltář pro nový chrám v Rybářích u Karl. Varů, jená
poutá ve snačné míře pozornost obecenstva a dochásí
pochvalných úsudků. Plán na oltář onen navržen jest

stsorem Ant. Cechnerem, býralýedlouholetým collaboratenrem svěčnělého arch. Moakra
při velecbrámu ov. Víta; jest držen ve sloba román
ském jako celý nový chrám v Rybářích. Oltář sám pak
jest proveden s maesivního dubového dřeva, jest bo
batě zdoben řezbou ornamentální na zlacené půdě a
tabernakl ozdoben jest v kovu tepanými dveřmi od
ciseleurské firmy Houdek v Praze. Třisochy na oltáři
umístěné provedl umělecký závod Krejčíkův se dřeva

lípového. Při jich výzdobě po bkéno bylo od obvyklépolychromie, jak obyčejně podobné sochy se prorádějí,
ale vyvedeny byly ze dřeva přírodního, tak že výrazy
tváří, malebné záhyby draperil a techuika zpracování
a řezání dřeva přichází úplaě k platnosti jako u jiných
podobných prací plastických na př. z pískovce neb
s mramora. Náklad na oltář hradí rytířský řád kří
žovníků s červenou bvézdou v Praze, jehož velmistr
F. X Marat, člen panské enémovny, stavbu nového
obráma v Rybářích, předměstí Karlovarském, provádí.
Závod Josefa Krejčíka znovu dokázal, še netřeba pro
podobné omělecké práce do ciziny se obraceti, jak do
nedávna se stávalo a bohažel i dosud, ač snad již
v menší míře než dříve as někdy děje. V pravém křídle
paláce vystavuje týž závod velkou kollekci plánů a
návrhů oltářů a kostelního zařízení, z nichž zejména
plány pro kostely ve Vysokém Mýtě, Píska, Tábořea
j. bohatostí projektovaných objektů pozornost poutají.
Rovněž některé modely ku pracím figaráloím, pochá
zející od našich ak. vochařů Fr. Horgesseila, J. Stra
chovského, svěčadiého Fr. Procházky a j. jskoš i od
domácích modelenrů, absolventů aměleckých a odbor
ných škol v závodě zaměstnaných, jsou zde vystaveny,
aby obecenstvo mělo příležitost sezoati alošitost a po
stup podobných umělých prací. Jak nám bylo lze se
přesvědčiti, nalézají práce firmy Josefa Krojčíka vlíd
ného přijetí a dobré pověsti i v cizině, v Jev. Ame
rice, Bulhareka, Hercegovině, Ruském Polsku ano
i v Řecku, což jest opét novým potěšitelným dů
kazem naší zdatnosti na poli uměleckém a umělecko
průmyslovém,

Časepisy na prodej. Časop. čes.Musea,
Vesmír, Zapova Českom. Kronika, Schloseer: Welt
Geschichte jsou levně na prodej. Kde, sdělí redakce
„Obnovy.“

Mládež v zahradách vatikánských.
Zahrady vatikánské, ač jinak bývají tiché a opuštěné,
dne 6. t. m. oživeny byly mládeží z více než 30 škol
a ústavů katolických v Římě. Za přítomnosti ev.
Otco prováděny hry a cvičení v zápasech za dozofu
cvičitelů. Sv. Otec ei přál, aby vítězí byli odměněni
slatými a stříbrnými medailemi vedle darů ceuných,
věnovaných kardinály a jinými hodnostáři. Po celou
dobu her byl přítomen kard. Merry de Val, který
procházeje se moši mládeží měl pro každého slova.
chvály. o

Ráj žebráků. Die jednohlasnéhovýroku
žebráků je Paříž jejich rájem. Tam jsou nejštědřejší
lidé s celého světa. V Paříši je poměr žebráků 10: 100.
Žebráci z celé Francie nemají žádného jiného přání,
neš sby jednou mohli přijíti do Paříže. Jsou pevně
přesvědčení, že tam zbobatnoa.

Pan Gay poslal nám v příčiněčlánka v 39.
čísle Obnovy přípis, v němě prohlašuje, še nepronesl
slov, na základě kterýchž „Čas“ mu imputoval „kle
rikalismas. Omyl ovšem jest možný, neovládá-li táza
jící se jasyka francouzského perfektně,

Čtěte nejnovější číslo Časových Úvah, ješ vyšlo
pod titalem: Jest úcta Panny Marie oprávněna? Ob
sažný ten spisek jest snamenitou odpovědí na prote
stantské s bezvérecké útoky. Prodává se po 8 haló
řích; při hromadných objednávkách veliká sleva. Ob

jednávky vyřídí Administrace Časových Úrah v Hradciové.

(Zasláno z Ameriky.)

V uplyoulém dvacetiletí počet Českc-amerického»
duchovenstva se více než sdvojcásobil, řady naše se
každoročně rosmnožojí Česko-americkým dorostem;:
avšak přece na všech stranách ještě dnes se pocifaje
nedostatek dělníků na vinici Páně,

I ve zdejší diecési nemáme přebytek Českých.
kněží, Nutně potřebujeme drou mladších českých.
kočší. Dva nebo tři čeští bohoslovci také mohou se

blásiti o přijetí.
Jsem splnomocněn nejd. p. biskupe postaratk:

se o dva české knóze e očkulik theologů, kteří z lásky
k Boha ochotni jsou nastoapiti cestu do Ameriky a.
starati se o duchovní potřeby zámořských krajenů.

Kdo tedy chceš zasvětiti život erůj Bohu a.
opáse svých spolorodáků v dálné cisině, račiž svou.
tádost a odporačojící listiny sasleti vidp. Dr. Jaou:
Jiadrovi, prof. kněžského semináře v Hradci Králové,
který se postará. aby žádosti přisly na pravé místo.
v pravý čas. Výsledek udělí

F. Kolář, čes.-amer.kněs.

(Zasláno.
Nemám více než 200 výtisků „O darwinismu“ ;:

toto nemohu všem p. t. pénům a dámám vybověti,
Etetí jich ode mne požadají. Avšak pořídím drahé
rosmnožené vydání a odovzdám knihkupci. — Odesí

lání těch 200 výtisků era asi 6 dní; proto prosímo poshovění. — Uctivé díky vzdávám sa přízeň, pře

hojným pošadováním výtisků mně projevenou. —Doufejme, že stoupenci Derwinovi přisvědčí důvodům,.
darwinismus vyvracejícím.

Na Kr. Vinohradech, 10. října 1906,

Pb. dr. Eug. Kadeřávek.

(Zasláno.)

Sděluji všem veleváženým přísnivcům, ds mám

stále ne skladě v nejhojnějším výběru prov Hrodnívína všech druhů: uherská, dalmatská, rakouské,



Šampaňské, burgundské, atd. Jako dlouholetý odborník
v obchodu s vípem obslouším kašdého k úplné apo
kojenosti. Upozorňuji zároveň ové volovážené zákaz
níky, že větší objednávky na venek dlužno obatarati
pyní co nejdříve, ještě před zámrzem, poněvadě ="
simního mrasu není možno vfmo traneportovati. Do
vzácné přísně poroučí se v hluboké úctě oddanýAdolf Bařtipán,

hotelier
v Hradci Král., Adalbertinum.

NUovaikůmkakas a čokolády odporučuje 8600 nejlépe:
Jane Hoťfa

Kandol-Kakao
obsahuje nejméně tuku, stráví 86 00 nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy zácpu a jest při nejjemnější

libé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen se jménem| . Jan Hoff

30) a s oohrannousnámkou»ive«.
ť Balíčkypo'/%kgza90hal.
A > > > 3 BO >

l inde k dostání.

"Cržní zprávy.
„V Hradci Králové dne 7. října 1906 I

dl plenice K 13-90—13*00,HitaK 10:60—10'80,ječme
meK 1000—10*60, prosa K 11-00—12'00, vikve K 11:00
—00-00, hrachu K 23:00—00*00, ovsa K 6*80—6%40,
čočky K 32-00—0000, jahel K 20:00—00:00, krap K
18:00—36'00, bramborů K 3-40—0*00, jetelového be
„nene červeného K 90*00—96"00, jetelového semene
bílého K 00-00—00:00, růšáku K 00'00—00'00, máku
K 36 00—00'00, Iněného semene K 1400 —16*00, 100
kg titvých otrab K 1260—00*00, 100 kg plen.otrab
K 13'00—0000, | kg másla čerstvého K 240—000,
1 kg sádla vepřového K 146—000, I kg tvarobu K
©82—0000, 1 vejce K 0-06—000, 1 kopa zelí K 5'00
—6-00, 1 kopa cerele K 1:20—1-40, 1 kopa kaposty
'K 180—200, 1 hl cibule K 8:60—4'00, 1 kopa drob.
-eleniny K 100—%00, 1 pytel mrkve K 120—1860,
1 kopa petržele K 1:00—1'20, 1hl hrašek 6'00—10 00,
1 bečka švestek K 3:60—3:00. — Na týdenní obilní

-trh v Hradci Králové dne 7. října 1906 odbývaný

přivoženo bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 184, žita
111, ječmene 262, ovsa 105, prosa 00, vikve 3,
brachu 00, čočky 1, jahel 10, olejky 0, jetel. semínka

«0, Iněn. semene 2, máku 11. — ?.) Zeleniny: selí
180 kop, petržele 140 kop, kapusty 60 kop, cibule
-26 hl, drobné seleniny 120 kop, mrkve 80 pytlů,
brambor 249 hl, cerele 110 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 hl, bradek 10 hi, švestek 400 bečok.— 4) Drobného
dobytka: vepřů 3 knay, podsvinčat 819 kusů, kůzlat
0 kusy.

Malinský křen
zasílá v nejlepší jakosti
a levně

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

Posvícenská
zábava

bude uspořádána dne 15. a 16. t m.

v hotelu Bařtipánově
vo droraně Adalbortina. | Začátek © 7. hodině.

Uctivě zve

Adolf Bařtipán, hotelier.

KRÁSNÉ
OBRAZY

ve vkusnýchrámcich, “í

zrcadla, sochy, kříže
a různé umělecké výrobky,
vše ve velkém výběru doporu
čuje nejlevněji

umělecký závod a výroba rámců

J05. KTEDLICHÁ
——v Hradol Králové. ——

Paramenta.

lgnáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Yýprachtiolch)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového náčiní.

se na požádání franko zašlou.

práv(dnáŠuvěněne64.000

C. a k. dvorní fotograf

Při rozsahu závodu, který dle prvních
světových atelierů zařízen a opatřen
úplným nejmodernějším | komiortem
z oboru techniky i pomůcek, provádí
firma veškeré do oboru fotografie -pa
dající práce v provedení čistě umě
leckém při cenách nejpříznivějších.

Tableaux
Svatební skupiny

Zvětšení
v každém provedení (platinovém —
pigmentu atd.)až do formátu 80X 150
cm.; vhodné
cenách ku každé

příležitosti.
P. T. páni amatéři obslouží se vyvo
láním filmů a desek co nejspolehlivěji.

V řadě prvních
evropských závodů.

při svlášt levných

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporačujeKarel Zavadil

zlatník a pasíř
v Hradoi Králové, Čís. 83

Palackého třída
svůj hojně zásobený

slklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

učesilněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno téš ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
sašlou se již svěcené Beatvr
zením Jeho biskupské Mi

Dont a závodmůj nese ti četnými pochval
ným) přípisyP. A dkazníků

a odporučujesetedy k sakoupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na av. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciákál, schránek na Nejavětější,patenek atd. co nejvice.

EBS E208
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, 8ob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

B0869808
Erodá se

any kulečníkzachovaný
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobní ceny.
Bližší sdělí administrace t. 1.

Podnikatelství staveb

stavitele

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku

počtů, jakož i veškerých prací
v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

B.
Telefon č. 17. Psací stroj.



Akciovýkapitál K 2,000.000-—.

Záložní úvěrní ústav VAdel ŘDÁLOVÉ,-r m3EFeeePE“ Založeno roku 1808.
Vklady na vkladní knížky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědi 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímeze svého,

Úvěry všeho druhn. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —

Akreditivy. — Koupě aprodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. —Revisečísel losů. — Safesové schránky. — Devisy,valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohyna uložené zboží.
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i Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

OR“ české i jinojesyčné"JN
má stále na skladě a může okamžitě

dodati

A nlkzupostníz autikrart

víl i vzdání.
XBMGU
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V hlubokém našem bolu nad ztrátou naší milované stařičké matky

Barbory Paulové
dostalo se nám mnoho projevů upřímné soustrasti. Proto vzdáváme
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nejupřímnější, srdečné díky === )
RA) | Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Velký výběr dopisnic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot
lávých i celých knihoven. — Výměna
knsh. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve | skvostných
vasbách sa ceny levné. m,

Seznamy knih a první sešity vycházo- VIDjících děl na ukásku sdarma. Pk

WB-Denníprodej novin. "B jj“
DVA= 737 ETOYCDOIECMÉJCČOCIC
R ZPS VATANVA NARVÁNMG0) SEMO RD SMEVÁKS:

všechněm, kteří svými soustrastnými projevy i hojnou účastí při pohřbu

veliký náš zármutek dobrotivě zmírnil, BO
(E

GEh]h
RE)

NODNZ

ABO NÁváVšem zaplať Bůh! iM
20

EPVAVSONÍMarie Paulová, Vojtěch Paul,
dcera. c. k. zemský rada a předseda

c. k. okres. soudu v Karlíně. ŮWŇ; CIEIC

Poděkování.
Jménem příbuzenstva a osiřelé farnosti Mikulovické dovolují si v úctě podepsaní vyjádřiti za vzácnou

účast při úmrtí a pohřbu vys. důst. pana

p.Comáše Stířebského,
čest. kanovníka, bisk. vikáře, předsedy zemské jednoty katolického duchovenstva českého, děkana

v Mikulovicích atd. atd.,

svůj hluboce procítěný dík
Jeho MilostiDru. Josefu Doubravoví, biskupuKrálovéhradeckému,JehoMilostiDru.A loisu
F'rýdkovi, generálnímuvikáři,vdp. arciděkanuChrudimskémuDru. Josefu Mirštíkovi,
deputaoci zemskéjednoty katol. duchovenstvas místopředsedoudp. Th.C.Janem Faulym
v čele, p. t zástupcům c. k. úřadů zeměpanskýcha patronátních jakož i samosprávných,p. t. pp.
professorům, p. t. sl. učitelstvu za účasta dojemnézpěvy,všemslavnýmspolkům
a dálevšemúčastníkům a dároům skvostných věnoů nejenz osiřeléfarnosti,ale
i z širého okolí. Zvláštní pak dík náš platí p. t Auohovenstvu, které v tak imposantním počtu
z celých Čech se slzou v oku se loučilo se svým milovaným předsedou, neohroženým zastáncem a zářným
vzorem.

V Mlikulovioíoh, 10.října1905. Jménem příbuzenstva:

Josef Vaněček, Josef Jílek, © Jan Střebský, Karolina Střebská, Panla Spanelova,
ň kaplani. bratr. sestra. neteř.

Majitel: Kolitické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtemím Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.
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Příloha

Většina lidí pracuje pro přítomnost, jen me
mnosí budoucnost. Moudrý člověkpracuje pro
obě. Tajemství všelikého wdaru spočívá v tom,

chom si dovedli odpárat. Jestli jsme se naučili
ládě, sasluhujeme mnásvuvsdělanců; bee sebe

vlády vsdělanost nemá skoro šádné ceny.

Smiles: Moudrost šivota.

Náš nepřítel.
Ta social. demokracie! Co již jen mohla

pro dělný lid vykonati, jen kdyby to myslila
opravdově, věcně a vážně a tak i konala! Ale
takto jest jen nepřítelem věci dělnickél

Cílem a0c.-dem. jest: dnešní společenský
řád zvrátiti a na troskách jeho vybudovati
nový, zoela zvláštní t. zv. „budoucí sociální
stát“. Dle ní možno však dnešní řád jen re
volací zvrátiti, proto se musí k tomuto čína
lid soustavně vychovávati; ten musí dříve se
surovět, aby pak jeho vášně neznaly mezí, 8
ke všema byl schopným. Rovněž se musí
v prvé řadě přihlížeti k tomu, aby byly massy
lidové stále více zbědačovány, roztrpčovány,
neboť v takových společenských poměrech mají
podvratné revolační plány nejúrodnější půdu.
Lid ve svých úzkostech hledá v nich jedině
možnou spásu. Proto snaha pracovati pro do
časný prospěch dělnictva protivuje ce zásadám
sociálně-demokratickým, veb tím stal by se
lid spokojenějším a od revolace oddálenějším;
přičiňoje-li se však přece soc. demokracie o pro
spěch svých, činí tak jen pro své nekalé zá
mysly. Toť vlastní účel, za kterým soc. dem.
má spěti, pro který vlastně byla v život uve
dena.

Tento směr hnutí vyvolali židé Marx a
Eogls v Německa na počátku st. 19tého a
uvažojeme-li o věci celkově, shledáme hned,
že jen pro židovské záměry. Správné o tom
napsal nedávno „Meč“: „Dobře si to ti židé
narafičili. Jedni zotročají lid hmotně a mravně
a druzí doševnd. Oni během několika let
pěkně si nabromadili milliony, proto se právem
obávali, aby se proti nim jednou neobrátila
nevole ošizeného a ožebračeného lidu. Proto a
jedině proto postaviti se v čelo sociálního
hnutí, aby tak pojistili sebe a své souvěrce
proti výbuchu rozhorčeoosti a nevole lidn.“
Í jinak vztažmo na slova žida Cremienr-a
možno říci, že nadvláda nad křesťanskými ná
rody je cílem Israele a soc. dem. jsou jeho
nádenníci, dopomáhajíce k tomu u menšího
lidu, u inteligence zase zednáři.

Celkově tábor soc. dem. dlužno děliti na
hlouček vychytralých vůdců, ugitátorů a 7e
daktorů a na armádu nevědomého a nemyslí
cího, na slovo oddaného lida dělného. Vůdcov“,
vesměs to židé, pěkně namlouvají svým pod
daným: Tady dnes trpte, mlčle, však až v tom
budoacím státu budete se mít dobře. Takto
"dávají opravdu hodně tučné směnky svým
věrným, splatné až v státu budoacnosti. A na
druhé straně kapitalismus židovský hezky po
bodlně lid dře nerušeně, až se tento prohýbá;
ale lid ani nemaká, spokojaje se planými ilu
semi o bájeném státu a příčina všÍ dnešní mi
serie svaluje jea na klerikaligmas, jak jej tomu
vlastně židé také naučili.

Vůdcové vhánějí lid v boj proti majetka
všech tříd, vyjímajíc majetek židovský. S tou
revolucí je tomu zrovna tak. Chytráci, hledí
se zmocniti majetku drahých, z čehož by chu
dina jako vždycky jindy ničeho zase neměla.
Známo, jak to chodilo ve Francii roku 1871.
Tenkráte komunistická laza drancovala a lou
pila zbésíle chrámy a kláštery, ale u 250 domů
žida Rotschilda stála tatáž komanistická laza
na stráži a Rotscbild nepřišel ani o haléř.
Tenkrát před C) lety revoluční laza dala židu
Simonovi nevinné dítko krále Ladvíka XVI., a
tento jej pak mezi krysy ovrhnul a tak umačil.

V tom budoucím státu by to nechodilo
také jinak. Křesťané oddaní měli by se nač
těšiti. Marx a Eogls sice tato illasi o budou
cím státu vytvořili, ale dosud nemohou jejich
následovníci 8 hotovým plánem vyrakovati
protože by sklidili jen posměch a pak by ne
mohli verbovat tolik lid k svým úmyslům. A
vůbec theorie Marxovy pozbývají obdivovatelů.
Není zde nikoho, kdo by je prováděl, kdo by
udal, jak si je v praksi vlastně představuje.
Theorie tyto zůstávají poabými theoriemi. A
není daleko doba, kdy program erfartský za
řaděn bude do zaprášených foliantů kaltarní
bistorie.

Strana protirevolační v sociál. dem. se
netašeně vzmáhá, tvrdíc, že dnes theorie pro
roků Marxe a Eoglse již nestačí a že je pc
třebí podrobiti je dalekosáhlým změnám a revisi,

ba i hlásají, že hlavní ze zásad, na nichž celá
badova spočívá, nelze adržeti, ježto byly běbem
doby úplně vyvráceny a proto prý 8e musí
změniti taktika ve snahu evoluční, Uvedu i
příklad. Sám soe. dem. časopis „Odbor. Sdru
žení teseřů“ píše: „Nedá se apříti, že nejdů
ležitější theoretické učení naší strany 800.
demokratické ve skutečném životě jeví se ne
pravdivým. Ve skutečnosti neosvědčila se the
orie o krisích, úpadková, o zbědování, o chro
nické nadprodakci“ — a píše dále „Theorii
věří snad ješ'ě dělníci, vůdci však nikoliv a
naše politické listy také ne. O theoriích má
naše massa buď nejasné, buď nijaké náhledy;
příslušníci strany theoretické věci uečtou, ji
nejlépe chutnají z němčiny přeložené protest.
pamflety proti církvi“ — Soc. dem. E. Fischer
v Žitavé v Soc, Monatshbefte dokazuje, že pc
stavení ženy, jak má vyhlížeti v státu budou
cím, je snem z dětských let soc. demokracie.
Píše: „Dokud to neuvidím, budu 8e pouhým
slovům smáti. — Soc. dem. poslanec Bernstein
v Německu dokázal, že Marxova theorie o ko
nečpém ožebračení řemeslnictva je nesprávnou,
podobně odůvodnil i posledně český učenec
prof. Bráf. — Na sjezdu německých 80c. dem.
v Jeně v září řečeno, jak málo mezi dělníky
se čte vědecký orgán strany „Nene Zeit.“
Tamže soudrah Briogmann řekl, že „Social
theorie je loď, která se kymácí.“ — Tak jasně
vidíme, kterak socialistická věda praská v nej
vlastnějším táboře.

V mnohých státech evropských upustili
od snah revolučních a vetupují více v boje
politické, berouce účastenství v pracích parl.
mentárních se stranami měšťáckými. — Sucig
lismus francouzský vzdálil se od politiky ná
silí a stal se stranoa na podkladě zákonitém.
Socialisté angličtí jsou dalecí podvratných snah
soc. dem. Dělníci jsou tam státními konstituč
ními socialisty, nikoliv soc demokraty. — Soci
alismus ve Spojených Státech stává se také
den ode dne prakticky reformním; živlů revo
ločních v sobě již netrpí. Po Auglii nejmíruěji
si vedou soc. dem. Švýcaršti, svorně pracojíce
v některých otázkách s křesťanskými sociály.
I v samém- Německu, kde již od Marxe stojí
socialismus na půlě revolučuí, jeví se stále
větší obrat ve siměra konservativně-reformním.
Vůdce Vollmar utvořil stranu, s níž chce pra
covati na půdě dnešního společenského řádu
k žádoucím reformám. Tito pracují o každou
sebe nepatrnější reformu ve prospěch dělnictva
Drahý radikálnější prond soc. demokratický
přísahá na každé slovo Marxe a Englse, a i
důsledně zásady ty praktikuje. Tak hlasovali
tito na říšském suěmu proti pojišťování děl
nickému a vůbec proti všem potřebným ochra
nám ve prospěch lidu malého ku schválení
navrženým. Tak sociální demokracie ve
svém vývoji. (Fzl.) (Pokrač.)

Buďme svoji!
Brněnské krvavé bouře z 30. září do 2.

říjoa t. r., způsobené vlastně Němci, jimž zá
leží nu tom, aby česká universita v Brně zří
zena nebyla, vůbec aby čeští lidé v Brně i na
dále byli v područí něm. brněnské radnice,
rozproudily zase trochu českým životem, ná
rodní vědomí se opět trochu vzpružilo. V Čes
kých listech moravských a zvláště brněnských
vyzývají se našiaci, aby nekupovali potřeb
svých u Němců brněnských. [ u nás v králov
ství objevily se v městech na nárožích plakáty
vyzývající: Nekopujte od Němců brněnských
A právem! Nač podporovati ty, kteří ještě za
to, že jim peníze své sypeme, nemilosrdně
nám dávají cítiti svou nenávist? Jen kdyby
mezi námi v ohledu tom bylo více dobré vůle
a národní hrdostil

Přečasto už slyšeti bylo volání: neku
pujte a Němců, židů, dopisujte si jen česky
s Němci, kteří vám potřeby své prodávají. Ale
kde pak! Jako když hrách na stěnu házíte. Vla
stenectví a národní sebeochrany máme plná
ústa, skutek však utek. Nedivte se pak, že
v Praze tolik Němců, že v Brně, Olomouci,
Jihlavě a jiných městech s českým okolím vlád
nou Němci. Bez podpory se strrny česl:é již
dávno by vymizela vyvýšenost německá z oněch
míst. Taková jest naše národní uvědomělost!
Židům nemohou mnozí našinci přijíti ani na
jméno, ale jen se podívejte, jak právě ti plní
jejich krámy, zatím co křesťanští obchodníci
bídně živoří. Což český křesťanský člověk ne
zasluhuje, když ne větší aspoň stejné podpory?
Takto ovšem německo-židovský kapitál roste,
oaše hospodářská opozdilost vyhání pak lid
náš z našich chudých krajů a vhání jej do
průmyslových krojů německých, kdež se po
němčaje a německý podaikatel i z krajů ryze
českých pokoaší se dělati německé.

Proto aspoň vy, křesťanští dělníci, se
vzpražte a ukažte kruhům zámožuějšíma inte
ligenci vůbec, že máte více národní hrdosti než
oni. Snažte se, aby dle možnosti všechno, co pc
žíváte, čím se odíváte, co vůbec v domácno
stech svých potřebujete, bylo původa českého.
Vlastenectví jest láska, ta pak nikdy boz sebe
menší oběti osvědčiti se nedá. Vzhůru tedy a
i v trampotách svých buďme vždycky svoji!

Sociální rozhled světový.
„V poslacecké suěmovněve Víduizamítnuta

pilnost návrhu ua zavedení všeobecného bla
sovacího práva; pro pilnost hlasovali ovšem
také Čechové.

Soukromní úředuíci v posledním zasedání
říšské rady domáhali se, aby návrh zákona
o starobním a invalidním pojišťování co nej
dříve byl projednán. Ale dána jim pramalá
naděje v brzké vyřízení, jako u pojištění děl
nického.

Na Plzeňsku založili si rolníci organisaci
„staronsedlíků“ na ochrana práv svých proti
— domkářům, kteřížto se domáhají, by užitek
z obecních statků plynul do obecních pokladen.

V Berlíně zahájena stávka elektrářského
dělnictva. Vedle 30.0C9 vyloučených zastavilo
práci i zbývajících 3090 dělníků, jež si za
městnavatelé ponechati chtěli v závodech; cel
kem stávkuje na 38.000 osob.

Anglické spolky odborové tak zvané „trade
unie“ konaly svůj výroční sjezd, na němž za
stoupeno přes 1'/, mil. členů. Přijaty návrhy
o 8hod. době pracovní, o sestátnění drah, dolů
a průplavů, o rozšíření ochrany dělnictva atd.
Návrh na sloučení 8e socialisty, kteří by 80
rádi aoií zmocnili, zamítnut.

VMoskvě stávknje zase na tisíce dělníků,

nezl nimiž 4 vojskem došlo ke krvavým srážm.

Na mezinárodním trhu práce pom'ry Se
porpalu zlepšají. Zejména v Německu stoupá
zaměstnanost průmyslu a ovšem pak i dělnictva.
V srpnu t. r. připadalo na 100 nabidek zamě
stnavatelů pouze 107 poptávek dělníků. Ve
Franciii Anglii rovněž se zlepšily pracovní
poměry. V Rakousku připadalo posleduě na
100 nabídek 151 poptávek. U kvalifikovavých
dělníků mužských byl poměr mnoher nepřízni
vější — na 100 nabídek připadalo 195 poptávek.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 1. řijna.

Podpora v nezaměst. 6 K udělena J. Maierovi
v Praze; nemoc. podpora Barb. Černé v Čá
slavi 12 K (14) a K. Prchalovi v Čáslavi 6 K (7).
Přijeto 5 členů. .

Schůze užšího výboru M. října.
Podpora nemoc. udělena Fr. Pirklovi ve Lhotce
6 K (14), Jos Špičkové v Rychnově 6 K (14).
Přijato 21 nových členů.

Upozornění. Konference dělnictva pro
XI. volební okres nobude se konati, jak pře
dešle oznámeno, v Nov. Městě |n. M., nýbrž
v Červeném Kostelci. Neopomeňte tedy na
prospěch oznámených konferencí agitovati. Co
kdo máš na srdci, napiš a zašli uám. — V pc
sílání zpráv neochabujte. Pište, jak umíte, my
si vše sami upravíme. Vaše dopisování uplatní
se v našem Časopise, jehož daleko účelnější
úpravu uchystárme počátkem nového roka. —
Bílých karafiátů máme ještě dosti; hlaste se
tedy o ně. — Revise ve skupinách a odbočkách
má se konati svědomitě; nechť si také revisoři
dají předložiti stvrzenky poštovní spořiteloy
od složníchlístků. — Už asi po šesté při
pomínáme důtklivě, aby 8e záleží
tosti sdružení se týkající zavílali

ouze na adressu: Všeodborovésdru
žení křest. dělnictva v Hradci Král., a ne
na jednotlivé funkcionáře. Dle toho
jest vidět, jak jsou kde dbalí. — Kde
mají členské knížky po členech vystoaplých,
prosíme, by nám je do Ustředí zaslali; užijeme
jich. Výlohy za to hradíme.

Nový život ve Sdružení. Nové sku
pioy zřizují se právě v Chrudimi a Českých
Budějovicích a řada nových členů přibyla
v Proseči. — Mile působí na členy, že na něko
lika místech na prospěch sdražení pracajíi
dpp. kněží. Vroucí dík jim za to. — Prosíme
opětně lidi dobré vůle, aby nám laskavě o
znamovali osoby ze stavu dělnického, které by
ochotny byly v okolí svém, kde se naše Sdru
žení dosad neujalo, na prospěch jeho aspoň
trochu agitovati.



Barsa práce. Přijmou se: knihař
v zakázkové práci obeznalý, obuvník, dobře
obesnalý krejčí na dámské žakety a kovář, —
Práci bledají: Zkoušený strojník a topič,
bývalý montér, obezoalý v elektrickém osvět
lení, s nejlepšími vysvědčeními z velkých zá
vodů, absolvent průmysl. školy; obsluhoval
parní stroje o 1200 HP. Jest ženatý ale bez
dětný. — Hodný hoch rád by se učil knihař
ství. — Tovární dělník (snovač a přetahovač),
holič, kolář a zahradník a pak mladší zračný
cukrář, 1'/, roků po vynčení, hledají práci.-=......——

Veřejné schůze. Politický klub křest.
sociální pro polit. okresy jilemnický, semilský, jičínský
a novopacký pořádá v neděli 23. t. m. veřejnou

schůzi epolkovou v Lomnici n. P, v hotelup.
Řeháčka o 3 hod. odp., na níž p. Jar. Astr z Hradce
Králové promlaví o starob. a invalid. pojištění a ood
borovéorganisaci. Na schůzi v Rychnově 39. t.
m. pojedná p. J. Astr o odborové organisaci,

Dopisy.
Stávka mádražního dělnictva v

Hradci Králové. Ve svátek 28. září předlošilo
dělnictvo nádražní správě železniční žádost za zvýšení
mzdy a stanovení maximální doby pracovní. Dělnictvo
zde muselo pracovati někdy až 15 hodindenně za 80
kr. Ač požadavek dělnictva byl co možná nejmenší,

řece železniční správa se zachovala zcela odmítavě,
kdyš totiž deputace dělnictva podala své požadavky,
tu osopil se na dělníky p. inspektor slovy: „můžete
jít, za jednoho deset.“ Povoláno dělnictvo z jiných
tratí a nádraží. Avšak zde ukázala Sev pravém avětle
dělnická solidarita. Když se přibylí dělníci dověděli,
ze jakým účelem byli sem povoláni, ihned se vrátili.
Za těchto okolností byla železniční správa nucena vy
hověti dělnictva. Mladší dělníci obdrželi denní mzdy
1 zl. a akordní 180 zl; pracovní doba stanovena od
',/7. hod. ráno do 1/,7. hod. večer. Gratulojeme děl
nictva nádražnímuk jebo vítězstvíz plnasrdcel Zde
80 nejlépe ukázalo, že ve svópomoci jest naše afla.

Jak by to s námi dopadalo! V Dolcích
u Přeštic pořádali v neděli 24. září soc. demokraté
agitační schůzi, po které vyzýval jeden ze soadrahů
dělníka Joa. Hodana zaměstnaného a firmy Můller a
Kapsa v Plzni, by přistoupildojejich organisace. Když
se však tento zdráhal, předhazuje jim zároveň různé
švindle, ta onen „šlechetný“ soudrah prováděje do de
tailů hesla „volnost a svobodu“ vyhrožoval dělníka
Hodanovi, že jestli se nedá do jejich sdružení, že do
Plzně nesmí přijít dělat a při tom mu hrozil holí.
Z tohoto obrázku vidno, jak by to s námi dopadalo
— kteří nemáme choti plnit kapsy židovako-demokra
tických vůdců — až by se dostala soc. demokracie
k vládě, jak by pak své zásady holemi vtloukala lidem
do blav. Dělníci, přátelé! Otevřte jednou již svůj zrak
a přemýšlejte, zdali je radno stále odkládat a organi
sováním se v organisaci naší křesť. sociální, ve adru
šení všeodborovémdělnictva křesťanského|

K másledování. (Z Libšic n. Vl.) Dnem
1. října nastoupila v obci naší činnost svou záložna
Raiffoisenova. Myšlenka k založení evópomocného to
hoto spolku vznikla mezi členy skupiny všsodborového
sdražení křest. dělnictva, kteří ji také provedli skut
kem za laskavého přispění několika přátel dělnictva.
Jest si jenom přáti, aby podnik doznal té podpory,
jakou zasluhuje, aby byl na prospěch blavně malým
našim lidem, dělníkům. — Správa zdejší železárny
ns přání dělnictva zavedla počátek práce od sedmé
hod. ranní a 20minutovou přestávkou odpolední. Po
něvadž přes zkrácení doby pracovní mzda denní zů
stela táž, bylo tím těžce pracajícíma dělnictvu žele
zářekému poněkod uleveno, a soudíme, že ředitelstvo
činem tím jenom získalo na vážnosti a oblibě u svého
dělnictva. Dá Bůb, že nezůstane jenom při tomto a
že i jiné palčivé otázky dělnické takto dají se provásti,

Z Chrudimě. V neděli 1. října konala se
za dosti četné návětěvy v místnosti p. Rychlíka
v Chrudimi důvěrná schůze křest, sociál. dělnictva.
Po zahájení schůze a uvítání návštěvníků svolava
telem p. J. Sokolem zvoleni za předseda p. J. Zeman,
za místopředsedu p. F. Petr, zapisov. p. J. Zkonmal.
Nato p. Jar. Aetr z Hradce Králové promluvil o od
borové organisaci s o významu všeodbor. edražení
křesť. dělnictva. Řeč jeho sledována s živým souhla
sem všech návštěvníků. Po ukončení schůze konal se
zápis členů, Další činnosti Zdař Bůh! — „Výohodo
český Obzor“, orgán atrany sociálně-demokratické, má
stále mnoho zbytečných starostí. V 2, a 3. čís. v do
pisech z Chradimě otírá se o všeodb. sdružení křesť,
dělnictva. Radíme mu, by xametal před svým prahem,
smetí má tam dostatek. Místo Skrbenskéma a ostat
ním ať věnuje raději péči „svým sloupům“ Rothechil
dům, Beblům, Singrům, Adlerům a celému tomu isra
elskému plemeni, bez něhož by eociál. demokracie
nemobla existovati. S tím pasením břich měli by se
vlastně sami na sebe obrátit předáci sociál, demokr.
Vědyť na redaktora „Vých. Obzoru“, ač dosud letně
nevypadá, nouzi není nikterak znát; a co platu mají
předáci tito jako Adler atd.! O tom by místo špinění
drahého měli své členy uvědomovat, kteří z těžce
vydělaného groše platí 60 hal. týdního příspěvku a
béřou přímo mizerné podpory. Ovšem, kde předáci a
agitátoří všecko spapají, tam se věru nemůže mnoho
dostati těm, kteří toho nejvíc potřebují. A konečně
s tou spásou dělnictva v sociál, demokrat. organisaci
by to též bledě vypadalo. Vědyť jejich stoupenci
v „soc. osadách“, jistými přemrštěnci v Americe za
lošených, zanechali raději svoje podíly, jen aby 8e
dostali z tobo „pozemského ráje nociáÍ. demokratic
kého“. Drozd jest uš dávno hotov, ať také uveřejňuje
Vých. Obzor spronevěry ve své straně; možná, že by
nemaeel daleko.

Z Proseče. V neděli dne 8. října svolala
zdejší Sv. Josefská Jednota důvěrnou schůzi dělnictva.

Ač bylo celý den počasí nepříznivé, osaty plné beze
dného bláta, přece sešlo se velké mnošetví dělnictva
s celébo okolí, ba někteří přišli s míst přes dvě ho
diny vzdálených; hlavně byli sde zastoupení obavníci.
Krátce před 8. hodinou odpol. zahájil schůsi horlivý
křesť sociální pracovník dp. Martinek, farář Prosečský,
načeš p. Jaroslav Astr 2 HradceKrál. promlavil o or
genisaci dělnické. Břítce tepal ueapravedlivé jednání
gaměstnavatelů s dělnictvem, hlavně co ae týče děl
nictva obuvnického; dále vyložil přítomným prospěch
organisace křesť sociální a vyzval, by vetoupili v řady
našeho adražení. Že nemlavil nadarmo, toma nasvědlo
val bromový potlesk, jímž 300 mužů dávalo na jevo,
že soublasí s vývody fečníkovými, Ke alova přihlásil
se také sociální demokrat Novák, který však byl p.
Astrem tak odbyt, že ma podrahé aci přejdechuť ob
bajovati šmejdy socialistických » tátorů. Dp. předseda
na to vyzval přítomné, by byli bedlivýmiharcovníky
naších zásad. Přihlášky do Sdružení předčily všecko

naše očekávání. Vzbůru, bratří, do práce, nechťpocelé Českomoravské vysočině zavlaje prapor křesťanské
odborové organisace| Zdař Bůh|!

Blahobyt dvacátého stoleti. Stoletíci
vilisace, osvěty a kultary, tak hlásá ae dnos všady.
Skutečnost praví nám však opak toho. Malý obrázek
z Úpice: Dělník, který maje živiti 8člennou rodinu,
měl denní mzdy 70 kr. a žena jeho 60 kr. Z toho se
musí platit byt, palivo a světlo a co zbude, z toho se
má 9 lidí živiti při dnešní drabotě. Ráno trochu černé
kávy, což jest pouhý odvar z cikorky,k obědu několik
bramborů a k večeři úkrop t. j. evařená voda s chle

sytiti, šel v noci na cizí pole, by kradl z hlada. Byl
přistižen a k smrti stlnčen, tak že do týdne zemřel.
— Dělníci, pracující u firmy Eluard Morawetz, kteří
bydlí v továrních bytech, byli od svého zaměstnaratelo
obdaření příplatkem bytovým Kteří platili dříve60K
z bytu, mají platiti 58 K. Když se proti tomu obra
dili, ta jim bylo řečeno, že prý těch několik krejcarů
týdně neucítí a že jestli se jim to nelíbí mohou jít.
A jaká zdravotní zařízení jsou u těchto bytů! Vodu
si musí každá rodina vždy večer takřka ukrást z ji
ných studní, jelikož voda v stadni domácí jest naprosto
neupotřebitelná, stékají do ní všecky možné odpadky
8 i močůvka. Nestane-lí se v tomto náprava, zakro
číme na příslašném místě. Věndybyl.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Pouchova. 17. září uspořádalijeme spol
kovou achůzi, na které přednesl vp. J. Sahula zají
mavé doklady, jak Otec vlasti povznesí politický vý
znam zemí koruny České. Řečník poukázel, že rozloha
nynějších zemí korany Svatováclavské netvoří ani po
lovinu tehdojší ulavné říše České; dovodil, že tehdy
země koruny Svatováclavské byly netoliko státem sa
mostatným, svrchovaným, ale že nadto Český král měl

právě zaračený veliký vliv i na osudy říše Německé.yto a jiné vývody přijaty od poslachačstva velice
vděčně. Schůze aúčastnili ae i někteří členové kato
lické jednoty královéhradecké. Vzdáváme jim dík za
milou soudražnost a přízeň. kterou projevují čilým
účastenstvím téměř při každém našem podniku. Pra
cujme všichni horlivě dále.

Z Černilova. Ne svátek sv. Václava konal
u nás přednášku dp. Jiří Sahula z Hradce Králové o
českém etátním právu v XIV. století. Návštěva byla
velice Četná; živý zájem vzbudilo mezi shromářděnými
zvláště přirovnání bývalé českéalávy k státoprávníma

poměru Čech nynější doby. Po přednášce rozdával dp.ynařík, kaplan, členům různé památky, které byl
s pouti do Palestiny přivezl. Na to přečetní účastníci
schůze v povznešené náladě domů se rozcházeli.

Z Třebechovie. KatolickáJednota zdejší
pořádala na ev. Václava dne 28. září t. r. v hostinci

pl Kat. Jarkovské přednášku o „životě a učení M.una Husi“, kterou laskavě přednesl vidp. konsistorní
rada a professor Dr. Frant. Šalc z Hradce Králové.
K přednášce sešlo 8e převeliké množství obecenstva
z města i venkova, takže prostranný sál byl přeplněn.
Věcná, poutavá, skoro 2 hodiny trvající přednáška
pana doktora zajímala všechny posluchače a vzdává
mu zde výbor za jeho tato opravdu výtečnou před
nášku srdečné díky. Po přednášce následovalo několik
zábavních čísel, při čemž všichni účinkující členové
a členky velmi dobře úlohy své sehráli, ač některé
2 nich poprvé na jeviště vystoupily. Těmto všem a
odbora zpěváckému, který rovněž s velikým úspěchem
vystoupil, děkuje výbor ardečně. Kéž tato veliká ná
vštěva pl. t. obecenstva a přízeň jeho k epolku na
šemu povzbudí členy k další horlivé činnosti a vytr
valosti, aby byl i na dále spolek náš sídlem vážného
poučení a ušlechtilé zábavy! Zdař Bůh!

Z Libštátu. Dne 17. září pořádalazdejší
Katolická Jednota avoji měsíční nohůsi, spojenou
s přednáškou sl. Frt. Jakubcovy, kteráž promlovila:
„O kultu Mariánském se zřetelem na katolické děl
nice.“ V krásné, procítěné řeči představila nám Pannu
Marii jako příklad všech žen. Chudá byla sice na
statky pozemské, zato však bohatá cnostmi, vznešená
rodem i životem. Na Ni mají hleděti všechny dělnice
jako na jasný vzor evůj, od NÍ ačiti se mají pevné
víře, stydlivosti a pokoře, ješ se všsk nesmí zvrhnouti
v otrockou zbabělost; i chudé dělnice nechť se vzdě
lávají, neboť vzděláním povznášejí se k matce své,
Panně Marii. Za krásnou a poučnoupřednášku od
měněna sl. F. Jakubcovadlouho trvajícím potleskem.
Zdař Bůh! — Dne 24. září sehrál náš div. odbor:
„Černý kříž v lese“. Obraz se života vesnického ve
4 odděleních od Elišky Peškové. Návštěva byla neo
byčejně četná a hosté v očekávání svém zklamáni
nebyli, neboť jak souhra, taki výkonyjednotlivoů
byly znamenité.

Z Lomnice m. P. Na den sv. Václava,pa

trona naší Jednoty, účastnil se spolek náš hojnýmpočtem členů s praporem velkých slušeb Boších. Slav
nostní kázaní proslovil dp. J.Macák, člen jednoty,

národního světce; ponkásev na rozháranost v osšem
národním životě, vybíal ohromášděné k následování
sv. Václava. Slova dp.kazatele působila na každého
mobutným dojmem. Mšiev. aloažil předseda dp. Jen
Dvořák, při které vapor enuto bylo zemřelých členů
vroncí modlitbou. Odpoledne po 4. bod. odbývána byla
po letní přestávce zase členská schůze. Předseda dp.
Jan Dvořák ovítav sbromážděné,? objasnil několika
slovy účel kat. apolků a-vybídl zároveň členyk hoj.
nému navštěvování epolkových schůzí. Potom předne
ena byla členem Fr. Harcubou báseň Ad. Hejduka
„Falešným prorokům“, načež následovala přednáška
dp. Jos. Macáka o „církví a vědě ve středověka“. Dp.
řečník v přednášce avé skoro hodina trvající ponkázal
na zářivé vzory v církvi katolické ve všech oborech
lidského vědění a umění,s přesvědčivými„doklady do
kázal, že církev katolická nikdy nestavěla se v cestu
pokroku, vyvrátiv liché námitky odpůrců. Dp. řečníka
dostalo s £e jeho výbornou přednášku bonřlivé po
chvaly. Po přednášce obvesolili nás členové záb. od
boru zábavnými čísly, ješ s aspokojením přijaty byly.
Na konec schůze zazpívala solovod píseň Členka sl. M.
Cermanora, která rovněž s pochralou přijata byla.
Další spolkové činnosti: „Zdař Bůhl“

Z Nové Paky. Naše Katol. vzděl. Jednota
sabájila letošní divadelní sezonu v neděli dne 3. září
r. 1906 obrazem ze života vesnického „Diblíkova
dceraška“ od E. Peškové. Přes nepříznivé počasína
plněn byl prostorný sál pana V. Nálerky doposled
ního místečka. Drahé představení: „Před ajezdem“,
veselobra ve 3 jedn. od E. Součka; hráno bylo dne
24. září a těšilo se taktéž slušné návštěvě, ačkoliv
bylo více různých zábav v místě i okolí. Soubra u
obou předetavení byla velmi zdařilá. Vůbec Jednota
naše utěšeně vzkvétá. Za dobu 3 let rozmnožena
knihovna naše 0 220 evazkův, vesměs vybrané četby,
čítajíc nyní celkem 509 avazkův, založen řečnický
kroužek, který pořádá časté přednášky, rozšířeno velké
množetví brožur a Časopisův, zřízeno nové jeviště,
koapeny nové dekorace, zakoupen velký početsedadel
do divadla a'd., krátce na všech stranách spolkového
šivota našeho viděti jest blahodárnou činnost, Proto
vroucí dík našemu p. jednateli. Zdař Bůh!

Jednota katol. mnžů v Pardnbicích
konala valnou hromada dne 1. října t. r, odpoledne.
Po zahájení schůze vykonána volba nového předsedy.
Tato fankci na místo p. katechety Grégra, meškajícího
na delší doba v Merana, převzal a laskavou ochotoa
vip. Čečetka. Po volbě pronesl případnon krátkou pro
mluva o povinnostech členů jednoty a akcentoval
zvláště důtklivě, aby všichni členové byli opravdo
vými katolíky nejen dle jména, ale i životem a skutky
svými. Nezbytnou povinností všech členů jest, aby
všichni všech echůzí horlivě všdycky ae súčastnili.
Učte se od našich nepřátel!

Různé zprávy.
Velká manifestace pre všoobecné

právo hlasovací. Praha v den zahájení zem.
sněmu království Českého 10. t. m. byla svědkem
velkolepého projevu sociálně demokratické strany i
jiných stran ve prospěch všeobecného rovného, přímé
ho a tajného práva hlasovacího. Toho dne prašské i
okolní dělnictvo nepracujíc, ohromným proudem, číta
jícím přes 40 tisíc osob, přivalilo ue před sněmovnu,
kde depatace sociál. demokratické i národ. sociální
strany přednesly nejvýš. zemskému maršálkovi i místodr
žiteli přání dělnictva, aby zavedeno bylo všeob. rovné,
přímé a tajné právo hlasovací. Oba hodnostáři přislí
bili ovšem, že budou podporovati enaby dělnictva.
Na to se ohromné zástupy v klidu rosešli, že nebylo
nikde třeba zakročení policie, četnictva ani vojska,
jež ve velkém množství bylo v Praze pohotově.
Divným dojmem působily zástupy valící se bez všeli
kého hlasu a klidně v před. Na všech stranách zaví
rány krámy z obavy před výtršnostmi, ovšem na
darmo.

Soclálně demokratický pokladník
odsouzem. Karel Hrdý, pokladník spolka sociál.
demokratů v Brixenu, byl porotou dne 13. září t. r.
odsouzen na 6 roků do vězení. Hrdý byl obžalován,
že dne 4. Července 1904 ukradl jisté hostinské Stras
serové 2000 K a různé staré mince a 6. srpna 1905
kavárníkovi Valentinovi z uzamčeného stolku 160 K.
Čistý pokladník! Ale my přece neříkáme, že jsou ta
kovými sociální demokraté všickni.

Černá kmiha dělníků. Organisovaními
stří pekařští ve Vídní sestavili svým Časem seznam
oněch dělníků, kteří neměli býti přijímámi do práce
od členů mistrovské organiuace. To znamenalo, že do
tyční dělníci byli na vědy vyloučení z práce u oněch
mistrů pekařských, kteří přináleželi k organisaci. Děl
níci, cítíce se býti ohroženými ve své existenci, podali
žalobu na náhrada škody, ale byli odmítnuti u obou
nišších instancí. Obě řekly, že uzavření mezdní smlouvy
a vliv, který toto uzavření vykonává na třetí osobu,
závisí od svobodného uvážení každého jednotlivce a
že následkem toho není v jednáních pekařských mistrů
Dio nesprávného. V tomto případě pomocníkům pe
kařským nepřísluší prýpodle rakouského práva dádný
nárok ua náhrada, Nejvyšší soudní dvůr byl však ji
ného náhledu — vyhověl žalobě postižených pomoc
níků pekařských. V odůvodnění pravil, še šivnostenaký
řád nedovoluje, aby do vysvědčení pojat byl bez vý
slovného přání dělníka úsudek o jeho mravním cho
vání nebo o hodnotě jeho pracovních výkonů. Na
dádný způsob pak nedovoluje, aby do pracovníknížky
pojata byla nepříznivá část vysvědčení.Z toho vyplývá,
že nákon o živnostenském řádě chtěl zabrániti, aby
dělníkovi byla stěžována možnost najíti práci a ob
živu. Sestavení seznamu nepohodlných dělníků jeví
se jako obejití zákonných ustanovení šivnostenského
řádu, následkem toho jedná proti právu a zavasuje
k náhradě vzniklé škody. Tímto roshoduatím nejvyš
šího soudního dvora budou odstraněny černé kniby
dělníků, pokud snad uš byly tu a tsm saloženy. Od
porují sásadě divnostenské svobody,
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grádie za ceny lovné zasílá

Světoznámý pravý

malinský křen
—mmmse zaručením m

zásílá proti dobírce neb dle dohodnutí

OBP od 5 do 10 kg. poštou
„ Iaa výstřelek . . . .
„la » .
. obkladové kořeny.
. slabší „ ea
. prostřední —„ ...
ORP drahouod 10 kg výše: “J

10 kg. diverse a sice: 3 kg. křenu, 3 kg.
cibule, 2 kg. mrkve, 1 kg. česneku, 1 kg.

petržele, vše 4 K 50 h.
Objednávky od 30 kg výše účtují se levněji.

J. M. Jireček,
nejstarší vývoz výhradně prav. mal. křenu

v Kutné Hoře.
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Jednou s důvěrou zkuste a posuďtepřírodní 5 kg

pražená vljem. K 14—, 18—
a 16—. Cenníky zdarma.

franko dobírkou všude.

Pochvalné dopisy z celé říše.

zelená, vichut. K 11:60, 12-50,

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32.Čechy.

Prrní český katolický závod ve Vldní

František ŘuberDílna 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,
VI. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sastlá
se vše franco.
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

diradalníoblek
všech druhů.

Uposorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků -historických.
Antonín Měkota,

Hradoe Král., Pětidomy, č. 288.
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a C
Založeno 1853.

© Proredeno přes 500 oltářů a
hrobů.

o "
Božích Č

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec.závodsochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
O počty zdarma. G

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.„E L

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
8 j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvěryhodnýmedsilky na výběrtéš i nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranoou známkou.

FHSOTITEPom91812

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!

„+MONOPOL.“
akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Intelligentní

hospodyně,
dobrá kuchařka,

přijala by místo ve farním domě. Místo takové
jis k plné spokojenosti zastávala.

Adressu sdělí administrace Obnovy.

PT. milovníkůmVÁL
slušně nabízím

propodzimníazimníobdobí
krásné zdravé květiny
ve květináčích dle odborných method pěstěné,
jako: chrysunthemy, cyklamen, primule, karafiáty,
fialy ranní, a mnoho jiných ozdobných rostlin
nejlepších drubů pro květinové stolky, okna 8
sklenníky,hodící se též na hroby “ijk slavnosti dušičkové.
Zasílám je též drahou nebo poštou do každé

vzdálenosti na dobírku.
10 kusů různých drubů . . . . za 4 koruny,
20 kusů též různých druhů . ©. . za 7 korun.

Obal účtuji za ceny původní.

Speciální nabídku a ceny na požádání zašla franko.

Ujišťuje solidním a vzorným obsloužením,
znamenám se ve veškeré úctě

Jaroslav Tuček,
uměl.a obchod.zahradnictví,Předměřicen. L.

„

dodavatele na biskupský 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,

BYLY—

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku
cbyní, zařízen.

=—mi lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
inned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradci Král.,

u Pražského mostu.

ý umělecký závod S80
chařský a řezbářský.

MY o

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
klové , jesle, Bošá hroby, kříše, kasařelny,

zpovědnice , křístelP Bono , lustry, pul
y dyr mRe Only 1 rjmenaObrazy,emie, fotografie a děp , j nábytek a

F řůsné předmětyhodící se sadárky.
Párodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Benovace starých oltářů a kostelních sařísení.

BURN „J. ŠPALEK.
—Pevné ceny.



Čermákovyhousle,struny m
a veškeré hudební nástroje jsou nejlepší a nejlevnější, neboť |
co odborný znalec a zkušený hudebník chová na skladě jen .
zboží prvého řádu — Mnoho pochvalných dopisů. Koupil jsem již vícekrát

SPECIALITY: ——————=———. od Vaší firmy uástroje a .

Pravévlašskéa veicholdskéstruny,pá- 9 ku mši svaté
zaručená jen přírodní jakož.Hžské smyčce a pouzdra. —. Vše se pro- | Dyl Jsem vědy úplně epo

dává se zárokou, výměna dovolena. —

Veškerésprávkypřesnéa rychle. kojen. l jemná tabulová vína atd.

V dokonalé úctě V Hradci Králové. — daporončí — |
Jan Čermák, V. Jurkovič vý. »

« ástroj . ,
S radi Hrdové: vicerektorBorromaea. JHdolf B ařtípan $

Hradeo Králové, Adalbertinum.=
Veledůstojnému

duchovenstvu!
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramontů
prádla, praperů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejetaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

VAVANAVANAVANAVANALB LIMA, RAZÁZNÍ

Jan Sfaněk, 46,
Konviktskéulově ýpaslě"moeonviktské ul., © p .

cielné na kostelnínáčiní dovolnie
* doporněiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílné račně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,ampr, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádob: atd, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

inteuci a jen © ohni slaté a střídří. 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 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v plecení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

kostelů,
malby |
dekorační,|
facadní |
a treskové

|

provádí přesně dle moderních |

|

|

požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušuému slohu

Alon (LOUDA
dekorační maliř

v Chrasti u Chrudimě.
" Rozpočty sestavují zdarma.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

GPX692KGOIXG2XGPX|
Jan Horák,?:

soukenník X
v Rychnově nadKněžnou ©

zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlaslní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z 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.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté,

—— POS7IZITIVITIZY PTPZI7Z777Z7ZÁÍŮ dámské, dívčí ak A PAKA E o Klobouky dětské,
— s všeho druhu pro

Uměl ké Kožešiny dámy,dívkya děti,m eo
Přezůvky pravéPetrohradské,

řezbářské prÁCE ||Pszněe=:
, v, kladě májako:kříže, rámce, ozdobné MASKA m

předměty prodomácnostatd.provádí Jos. Dvořáček,závod řezbářský

PÁRARARARARARASAAAZAAAAKARAAKAASKAKAAAAAAAAAA VIZYVIZLIIISZYLYKYXZIVKYvVYYVLYYUZIPIZLI7BPIPLVA“,
yy:yvyy :ídi,

svě

cís. a král. státem vyznamenaný

Josefa Soudila || chodKoočncýr HradciKrál
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116. Palackého třída č. 83.

CPI X X2 KGSIX BI XCPI | Práce solidní. Cenyvelmimírné. Tamtéž přijme se učeň.XPIX662XCEI|X|CEIXC3X663X
CBIX663XGSI|XI663X

Továrnaer >
Založeno r. 1860. VícevyznamenáníStátnícena.| 6 na zpracování ovoce, |

Nejstarší a největší zárod sochařsko-kamenický || pálenkakoňakua výroba likérů|
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V demokratickém století,

(8) Teď je pomalu všecko „lidové“; a čím
více demokratický duch bortí hráze stavovského
kastovnictví, tím více hledí loviti pro sebe
v moderním proudu kšeftaři všeho drahu. Dřív
na př. dály se úspěšné atentáty na kapsy lidu
chytrými „výprodeji pod cenu výrobní“, v nichž
se dali napáliti zvláště venkovští dobráčkové,
kteří koupili třebas i lacino — ale bezcenný
brak. Nyní zase jiný, modernější manévr; za
loží se lidový nákup Šatstva, postaví se lidová
kavárna, prodávají se lidové obědy, lidové
pečivo, lidový nábytek atd. Ačkoli nelze viniti
takové podniky z kšeftařství Šmahem, přece
jest jisto, že s demokratickou ideou 8e kramaří
čím dál tím okatěji, jako se dálo téměř se všemi
myšlenkovými proudy. Pomalu bude se slovu
„lidový“ důvěřovati jen asi tak, jako se důvě
řuje všednímu, frázovitému nápisu nad krámem:
„Ceny levné.“

Který časopis nenese zřejmou značku „li
dový“ a lidu bodně nepodkořaje, pryč 8 ním!
Takový list dle moderních názorů nestará se
o blaho lidu. A tak máme záplavu „lidových“
listů; kterákoli politická strana „lidová“ po
stupoje stkvěle, i kdyby balamatila a poškozo
vala důvěřivý lid sebe více. Lidový štítek, li
dový titul, zkrátka formalita stačí — i bez
práce vskutku lidové.

Kolik prostých lidí má takový bystrozrak,
aby viděli, jak za sponston „lidových“ tiskovin
a za hradbou „lidových“ stran skrývá se usmí
vající se žid s plným měšcem v ruce? Koli
krát lidoví redaktoři a vůdcové lidových stran
zahřímají přímo proti židovským — ovšem že
také „lidovým“ — kořalnám a proti úhlavním
vydřiduchům chudého lida? Kolikrát řeknou
otevřeně, beze všeho zamičování, lidu, jak
obrovské úroky musejí státy platiti židům
z millisrdových státních výpůjček? Kolikrát
se lidu upřímně řekne, kteří lichváři jsou hlavní
příčinou stále se množících lidových exekucí?

FEUILLETON.
Fane Sádlo, přidají!
Nedivte se, že před lety lokálka spojující

Květnov z Křebákovem dopravovala pasažéry stejně
opatrně, rozvážně a pomalu jako uhlí, mrkev,
krupici a jéhly. Opatrností nikdy nezbývá, a ta
starožitná lokomotiva, hodně upracovaná, často
opravovaná, Čínila se na své síly ještě dost. Tábla
vždycky jenom tři voaíky, ale pachtila se při do
pravě dost a dost; vadil jí zvláště kopeček u La
škova, na který vyjela chudinka stará vždycky
celá udýchaná, s namáhavým funěním. Když vál od
zadu silnější vítr, jelo se jí to vždycky pohodlněji
i do toho kopečka. Takovému ctihodnému stroji
se musilo rozumět; štěstí, že dobrácký strojvůdce
pan Sádlo s tou lokomotivou jezdil už hezkou
řadu let a dobře uměl předejíti jejím rozmarům,
které z dlouholeté prakse už dobře znal. Kdyby
se postavil na tu »mašinu« nějaký strojvůdce od
státní dráby, nesvedl by s ní nic. Jenom panu
Sádlovi nevypovídala poslušnost.

Jelo se vždycky hezky po sousedsku, jako
by lokálka dopravovala samé rozvážné zedníky. A
jelo se teprv tebdy, když si pohodlné usedli i
opozdilci a nikoli, kdy volala pane mašinfira
k jízdě určená bodina. První zastávka byla hned
asi tři čtvrti kilometru od nádraží — u silnice.
K této štaci jelo se zvlášť pomalu; také u silnice
nebyly ani zapadací závory, A nač také? Však vlak
nikomu svojí rychlostí na tom místě ublížiti ne
mohl. Proto i výstražná tabulka s obvyklým »Pozor
na vlak < byla z polovice zbytečná. Jenomjednou
se přece jistá neboda přihodila; lokálka zajela
příhš troufalého pejska, který před ní vytrvale
obskakoval a horlivě poštěkával jako před for
manským vozem. To bylo ovšem hlavně proto,
že nerozvážný pejsek si neuměl přečísti tu vý
stražnou tabulku. Dejte takovému mladému a ne
zkušenému zvířátku rozum|!

Kluci z Květnova se vždycky těšili na vy

Péro poutané závislostí na Israeli vyhne se li
dovému, upřímnému poučení šikovným způso
bem; aby se odvrátila pozornost od stále ro
stoucího židovského kapitalismu, poukazaje se
na jmění katolické církve. Neuplyne jednoho
týdne, ahy se nelhalo o „obrovských“ příjmech
papežových, atd. A konečně chytráci nemasejí
se ani atíkati k zřejmým prolbanostem, chtějí-li
poštvati lid proti „klerikálnímu“ kapitalismu.
Udělá se to jednoduše takhle: vypočítá se, co
má jmění katolická církev v jednotlivých ze
mích a — dost. Prostý čtenář celý žasne nad
tím velikým majetkem. Při tom 8e zapomene
tázati, co vlastně ty všecky statky pro osobní
učitek kněží vynášejí; zapomene na to, že do
toho jmění jsou započítány kostely a jiné ne
movisti, z nichž nemá kněz ani groše a na
jichž opravu sám často masí platiti. Prostý
čtenář nenalehá na to, aby se porovnalo, co
plyne z těch všech statků do kapes jednotli
vých pracnjících kněží a jak veliký příjem
mají židovští milliardáři bez práce z kapitála
jednotlivým státům zapůjčeného. Proto —
chytrost žádné čáry; „lidoví“ žurnalisté vědí,
že zfanatisované davy spokojí se 8 poučením
jednostranným. Ale teď otázka: jest to upřímná
lidová práce, bonří-li někdo proti kapitálu
pouze frázovitě a hlavní držitele kapitálu ne
chává bez poznámky?

Ovšem — celkově vzato — lidový ruch
našeho století, jenž má napraviti sociální zlo
řády zaviněné rozbředlým liberalismem, má
také mnoho stránek avětlých. Muž pracaojící
rnbama počíná si dobývati té vážnosti, jaké se
těšil v „temném“ středověku; a to jest jistě
pokrok chvalitebný. Necbf však český lid ne
svěřuje osudy své kramářským haobařům,kteří
hledají dobrou obživu v hnasném pochleben
ství a patolízalství k lidu vůbec. Nechť náš
lid dá se vésti těmi, kteří dovedou říci plnou
pravdu v pravo i v levo, a kteří bez ohledu
na svoji popularitu vytknou i lidu otevřeně
jeho vady. Není svatým jen prolelář a nejsou
nešlechetní lidé jen mezi těmi, kteří něco mají.
=-=-=-=-=----—-————————————————————————

jížďku k té první zástavce. Měli lacinou hračku,
Někteří se s lokálkou předháněli; ale ke cti toho
vlaku musíme říci, že sotva jednou za měsíc po
dařilo se některému zvlášť mrštnému běžci do
běbnouti k cíli dřív. Takové dostiby byly pro
kluky tak peprným oříškem, jako pro vvnikající
plavce přeplutí Lamanšského průlivu. Jiní — ti
pohodlnější — si zase myslili, že přece někdy ne
platí pravidlo: pěšky jako za vozem. Chytli se
u zadního vozíku nárazníků, kousek se zdarma
svezli a pak hupky vesele dolů. Ale jednou zase
se přesvědčili, že za vozem bývá někdy člověku
daleko hůř než tomu, kdo kráčí pěšky. Když totiž
se jednoho dne vlak od nádraží pravidelně roz
dýchal, uslyšel pan Sádlo pokřik dvou cizích
hochů: »Chytají se jim! V zadu se jim chytajíl«
Pan Sádlo rychle zastavil; dva mladí pasažéři
z laciného kraje, kteří se v zadu přilípli, ovšem
uznali hned za dobré místo dlouhých řečí ustou
piti silnější moci a pokusiti se o útěk. Ale sotva
učinili několik rychlých kroků, již držela kostnatá
ruka strojvůdcova jednoho za límec a druhá ruka
beze všeho soudu vlepile pasažéru-amatéroví dva
poblavky. To přece každý uzná, že aní pan stroj
vůdce květnovské lokálky neměl příliš času na
zavedení písemného protokolu. »Patří mu to«,
schvalovali pasažéři, sledující okny krátký proces;
»ještě nás takoví kluci zdržují v jízdě.« Pan Sádlo
po vykonané exekuci vskočil rychle na své místo
a pára sykala pravidelným tempem znovu.

Po první zastávce odfukovala si lokálka oby
čejně už bujněji, nečekala-li nábodou některá ba
bička na cesťě u kolejí s rancem na zádech nebo
strejc s nůší. Bodrý pan Sádlo totiž zastavoval
laskavé všude, kde se pasažér u kolejí ukázal, at
již tam byla zastávka úředně ustanovené čili nic.
Byl to lidumil od kosti. Kdykoli se některý chodec
bnal čerstva s rancem, aby dostihl kolejí dříve než
mu vlak přejede, kýval pan Sádlo dobrotivě'rukou
směrem k pospíchejícímu na znamení, že ještě
právě nehoří, že počká, až chodec pohodlné dojde.

Starý strejc Moláček nedovedl si vynachvá
liti dobrotu pana mašinfíra.

Imserty se počítají levmě. i ,
Odmovavychásí v pátek v poledme. | Ročník XI.

Jen si poslechněte učkterého řečníka sociali
stického, který jest z dělnických peněz dobře
živ a tedy s největší ochotou svým živitelům
zapochlebuje. Poslauchač-proletář, který jakživ
si nevzpomněl, že by si měl nějaký krejcar
ušetřiti, ale který probije všecko a konečně
sám někdy uznává, že zavinil svůj neblahý
stav, najednou „přichází k názora“, že jest
vlastně člověkem nejhodnějším, že nezavinil
nic; za to však prohnaná boržoasie jest sama
vinna jebo zbědovaností. Teď teprv „otvírají
se mu oči.“ Počne se horšiti na vlastního
druha, který v dřívějších letech vydělal daleko
míň než on a přece spořivostí zachoval si ně
jaký majetek. Zkrátka každý „měšťák“ jest
mu stejný, i kdyby cestu křížovou se propra
coval k slašnější existenci. Přidá-li se takový
šálený proletář k sociulistům, již se mu po
chlebaje o překot, že jest dělníkem uvědomě
lým, i kdyby týž člověk ani programu své
vlast- ( strany nerozaměl. Běda tomu, kdo by
o socialistickém lidu smýšlel jinak!

Kdyby sám Číňan podkuřoval tolik mau
darinovi nebo rask, wužík knížeti, jako pod
kuřaje list socialistický soudrahům, stali by
se tací patolízalové nesnesitelnými u vlastních
krajanů. Ale u soudruhů to platí za ctnost.
A k tomu všema farizejské chytráctví: vytkne-li
třebas sebe větší lidumil socialistům chybu,
prohlásí se jednoduše za „nepřítele délnictva“.
Socialistická dražina vůbec píše a mluví tak,
jako by mimo Socialistickou stranu dělnictva
nebylo. Chytrý to nápad — očeroiti člověka
svobudně myslícího a nestranně mluvícího jako
nepřítele dělnictva vůbec. Zesnulému biskopu
Brynychovi, který dělnictvu a oa jiné lidumilné
účely rozdal všecko, připevnilo „Právo lidu“
titul „nepřítele dělnictva“ ještě po smrti na
rakev. Dělej pro lid co chceš; jakmile neu
trousíš několik zlatek do pokladoy socialisti
ckébo štábu, budeš v novinách zmrskán jako
nepřítel proletářstva. Jestliže si však vezmeš
na blava Široký klobouk a nějakým grošem
na socialistickou propagandu přispěješ, pak-===

Vypravoval: »Jel jsem jednou v létě do Li
ško-ic a k večeru jsem se zaš chtěl vrátit vlakem
do Květnova. U Liškovic vlastně zastávka není,
pravda; ale pan Sádlo mi slíbil, že u Liškovic za
staví a že na zpáteční cestě do Květnova počká
na mne zas, jen prý abych tam čekal s rancem
u té košaté lípy. Teda jsem mohl u Liškovic po
bodlně vystoupit, Vracel jsem se ze vsi ke košaté
lípě v pravou chvíli, aby mi mašina neujela nebo
abych daremné pana mašinfíra nezdržoval. Sednu
si na ranec a čekám — ale vlak pořád nikde.
Zapálím si tabáček, bafčím už hodnou chvíli, ale
pořád nic. Položil jsem si hlavu na ranec a ho
vím si. A co tak přemýšlím, kdy už se konečně
mašina přihrne, pěkné usnu. Začalo se mi zdát,
že přicházejí ke mně loupežníci; mě to moc za
razilo, chci se hnout z místa, ale nohy jako olo
věné, Jeden ničema už mi vytahoval z pod hlavy
ranec, Křiknu: »Pomóócl« — Ale už jsem se
probudil. Nějaký pán mne držel za ruku a volal:
»Fotrle, vstávajíl Už jedeme aazpátek.« Já jsem
mu začal pěkně děkovat; ale šelma mašinfir křičel
z vlaku: »Jo, teď už je, starej, pozdě, My mu“
síme dál,« A už mašina bafala. Neptejte se, lidičky,
jak jsem za ní uháněl, křičel a prosil, Pan Sádlo
pěkně zastavil, všecko se smálo; mašinfir nejvíc,
Povídá, že mne chtěl jenom postrašit; prý žert
je žert. Já jsem mu začal zas pěkné děkovat, ale
on na mne: »I nechte, strejče, řečí a radši sed
něte.« A tak jsem se dostal do Květnova jak pak
pěkně la

Tenkrát zpozdila se lokálka přes půl hodiny
jenom ze zvláštních okolností. Pan mašinfír zpo
zoroval před laškovským kopečkem svoji švagrovou
blízko kolejí na louce. Ta křičela dobrácky: >L
pozdrav Pán Bůh, švagře; jak se pořád máte a
co dělá naše Manča?« Pan Sádlo tedy musil za
stavit, aby si švagrová nemyslela, že je k ní ne
všímavý, Pohovořil s ní ostatné jen malou chvilku,
aby nezdržoval. Ale když jel kolem jedné zahrady
laškovské, zastavil zas. Právě tam totiž česala ho
spodyně s dětmi švestky. Může si jich pan Bádlo
trochu koupit ; jsou stejně v Květnové velice drahé,



můžeš býti třebas fabrickým karabáčníkem a
stržníkem; budeš mít pokoj. Slova, uniforma
— to platí teď víc než nejprospěšnější lidové
skutky.

Místo co by se proletáři pomohlo, bere se
mu prolhanými články a brožurami nábožen
ství, vymáhají se na něm příspěvky na dobré
bydlo pánů nudsoudrahů a na jízlivou tisko
vinu. Nechť se jen nestranně srovná na příklad,
jaké hmotné výhody poskytaje skrovné dosud
„Všeodborové sdruzení katolického dělnictva“
v přirovnání k široce založenémo svazu děl
níků socialistických. Nechťsi tokaždý nestranně
promyslí, a potom se mu rozbřeskne, nač
vlastně socialistický dělník platí. Radíme, aby
při úvahách sociální mizerie probraly se ne
stranně a důkladně všecky příčiny stávající
bídy beze všeho zamlčování. Pak teprve možno
doufati, že po vytrhání všechněch kořenů 80
ciální zbědovanosti nastane důkladná náprava,
Pak můžeme míti naději, že i „měšťáci“, kteří
se drží od hnutí dělnického stranou, badou
podporovati roch upřímně, nezištně a nestranně
vedený.

A k tomu všemu ten farizejský nářek na
utiskování socialistické strany! Slza v oku —
a při tom třímá plačící v rnce nelítostný ka
rabáč na všecko „měšťáctvo“. Na příklad v den
veliké demonstrace za všeobecné hlasovací
právo chodili inkvisitoři po dílnách na in
spekci, zda někde „zrádní“ dělníci pracují. Ale
to by ještě nebylo tak odpuzující, jako násilné
zastavování práce v den 1. května. A s tím se
socialisté ve svých listech ještě chlubí. Tážeme
se: má-li dělník opravdu požívati osobní svo
body, kdo smí nutiti stojícího mimo sociali
stický tábor, aby slavil svátek socialistický?
Kdyby obcházeli po domech ve svátek kato
lický n.ši lidé a nutili násilím svudrahy, aby
zároveň s námi svátek slavili, strhl by se roz
hodně veliký protest proti takovému nucení.

Proto, dělníci, pozor! Není všecko lidové,
co 8e du uniformy lidovosti obléká. Nejsou
všichni lidé demokraticky svobodomyslnými,
kteří stále svobodomyslností se honosí. Ne
dejte se klamati patolízalskými pochlebníky,
kteří hledají v podkuřování dělnictva na
předním místě pěknou exi.tenci vlastní a po
polaritu! Sobeckých proroků bylo vždycky
dost. Nyní se jimi naše země jen hemží. Svéřte
své osudy lidem upřímným, nezávislým a ne
zištným, aby to demokratické století nemělo
jenom lidový nátěr, ale bylo demokratickým
skutečně|

Volné listy.
(Rozhovor o všeobecnéma rovném právu hlasovacím)

(12) Politika posledních dnů jest označena
všeobecným hlasovacím právem. Neříkáme
rovným, protože jakmile by se musilo uvažo
vati o zásadní rovnosti, vynořily by se hned
námitky, pochybnosti a výbrady, jak byly
v celkových obrysech tlumočevy řečuíky n.
říšské radě. Zejména předposlední scůůze

Pasažéři jeli jenom čtyři a ti mu na požádání
povolili mimořádnou zastávku zcela ochotně,

-| »Kolik dáte, panímámo, těch švestek za tři
krejcary 7a

»[ to uděláme, psne Sádlo, podle tobo, jak
máte velikou čepici. Máme letos moc pěknou
úrodu.«

Když to slyšeli pasažéři, sami slezli a ku
povali také; zásoba dole složená nestačila a tak
bylo nutno ještě trochu švestek přičesávat, Výprava
se tedy zdržela — ale nebylo to nikomu na škodu.
Pasažéři ještě panu strojvůdci děkovali za šťastný
nápad.

Jindy zpozdila se lokálka tak dlouho jen
tehdy, když se v Křehákové nakládalo mnoho
pytlů anebo když se čekalo na pasažéra, ktesý den
před tím požádal, aby na něj chvíli pen Sádlo
druhý den počkal, že přijde o chvilku později.
Taky se ovšem někdy vlak vyšinul z kolejí, když
si stará lokomotiva trochu víc poskočila. Ale to
se stávalo jenom jednou nebo nejvýš dvakrát do
roka; a při tom ještě zkušený pin Sádlo vysadil
za pomoci tří, čtyř lidí laškovnou lokomotivu na
koleje v krátké chvíli. A jelikož jel vždycky opa
turné, nestal se při takové nehodě úraz ani jednou.
Kdysi nalezli lidé starého Vondru za laškovským
kopečkem na kolejích mrtvého. A hned se rozší
řila hanebná pověst. Prý ten chudák chtěl se dát
přejeti vlakem; čekal dloubo a dlouho a tak než
lokálka přijela, umřel prý chudák na marasmus
— sešlosti vékem. Ale tohle byla bídná pomluva,
směřující proti cti lokálky i proti reputaci pana
strojvůdce.

Však nadešel jednou čas, kdy pan Sádlo do
kázal, že jeho lokomotiva dokáže tak zrychleným
tempem ujížděti, jského se nikdo nenadál.

(Dokončení.)

říšské rady ovládnuta byla dojmem idee vše
obecného práva hlasovacího, kteréž myšlence,
ovšem za rozdílným úmyslem, dali výraz dva
vynikající řečníci“ posl. Krámář a Daszyňský.
Polský řečník mluvil hlavně pro právo to ve
smyslu a cílech programu socialistického, český
mluvčí mimo momenty sociální viděl ve právu
tom spravedlnost národního zastoupení ve
sborech zákonodárných, ováděje zároveň vý
brady poplatnosti pro státní potřeby, v kte
rémšto ohledu pobouřili se Poláci. Jakmile dr.
Kramář připustil, že těm zemím, které méně
platí, jest vyměřiti poměrně menší počet po
slanců, uvolnil cestu Němcům, kteří na račest
tvrdili, že jim náleží poměrně více poslanců
pro kalturní sílu a dějinný výzuam. Již tato
ukázka dostačí k míuění, že rovnost ve všeo
becném práva hlasovacím jest pojem, který
ještě dloubo bude diskntován, nežli bude vy
jádřen právní formulí a nelze tedy hned tak
beze všeho tvrditi, že rovné právo volební
přísluší každéma občanu, jenž vyhovuje jistým
podmínkám věku, zachovalosti a státního pří
slušenství. Má-li se mlaviti o spravedlnosti,
pak rovnost ve volebním právu musí býti vý
razem rovnosti v životě sociálním, čehož však
není. Hlásají-li tedy socialisté rovnost všech
lidí, mají pravda potud, že všichni lidé jsou
si rovni lidskou přirozeností. Z toho také ná
sleduje, že podstatná práva a povionosti, jež
lidské přirozenosti jako nutné věno náleží, pro
všechny lidi jsou stejny. Každý má tedy vždy
a všudy právo, aby se 8 ním nakládalo jako
s člověkem, každý má právo na nutné pod
mínky životní. Má-li tu býti podklad pro rov
nost v právu volebním, pak podklad ten může
býti scbystán jen stejnými životními podmín
kami. Jakmile však lidi pozorajeme,.jak ve
skutečnosti jsou, praví Cathroin, setkáváme 86
hned s největší rozmanitostí, z níž nutně vy
plývá rozmanitost práv a povinností. To také
dobře vědí i socialisté, neboť o naprostou rov
nost sociální pracojí odstraněním tříd, a jest
na bíledni, že snahy ty nemohoa býti askuteč
něny, neboť řády společenské utvářejí se na
základě tisícerých náklonností a potřeb. Jen
velkou dělbou práce mohou lidé svým potře
bám dostiočiniti a k vyšší kultuře se povznésti;
dělba práce žádá nutně rozdělení společnosti
v různá povolání, jež různé náklonnosti a
schopnosti předpokládají a každému poskytají
příležitost vhodný stuv si vyvoliti. Vždy budou
tu lidé, kteří se zabývají zemědělstvím, ob
chodem, průrmyslem, vždy budou lidé, kteří
se různí svým vzděláním. Z toho jde na jevo,
že tu rovnosti společenské není a že rovnost
ve volebním práva není požadavkem sprave
dlnosti. Naopak požadavkem spravedlnosti jest,
aby parlament náš byl obrazem skutečných
poměrů společenských a obrazem početnosti
národů říši obývajících, což může státi se
hlasovacím | právem | všeobecným, v němž
musí zřeno býti také ku právům stavů vzdě
laných a vůbec ke všem živlům, které přispí
vají ke kulturnímu a hospodářskému pokroku
společnosti. To asi také na mysli měl prof.
Horáček, jenž ve schůzi obecních starších
v Praze ve všeobecném právu volebním vy
tknul výhradu vzdělání. A jako dnes vedou 86
nářky, že v parlamentě nejsou zastoupeny vše
cbny vrstvy lido, které po právu v něm zá.
stoupeny býti mají, tak při rovném právu mo
hlo by se opakovati vyloučení podobné. Že
pak r "še pochybnost není neodůvodněna, ově
domí sobě každý, kdo v agitaci pro rovné
právo hlasovací vidí vystapovati jisté my
šŠlenkysocialistické a dovede proniknouti až
k jejich důsledkům. Slovem, jest nesporno, že
parlament má býti zastupitelstvem veškerého
lidu ve státu. Uzná li se tato zásada, a nelze
ji se zdravým rozamem zamítnouti, pak musí
se přijati její logický důsledek, že všechny
stavy a všechny zájmy poměrně k počta svých
příslašníkův a své mravní váze v parlamentě
mají býti zastoupeny, nebof jenom tímto způ
sobem poslanci mohou zastapovati všechny 8vé
voliče a jejich zájmy. Toho však rozhodně ne
možno dosábnooti volebním právem rovným.
Či jeat to správné, když na příklad Berlín jest
zastupován poslanci socialistickými ? To není
spravedlnost rovného práva hlasovacího, nýbrž
znásilnění ostatních vrstev lidových, které ne
mají ve sněmovně žádného zastoupení. Není
jiné pomoci, jen trochu pečlivější úvaha o
rovném právu hlasovacím k těmto obavám
přirozeně vede,

Z vředchozích řádků však nikdo nevy
vozuj upírání práva volebního lidu dělnickému,
jehož požadavky po zastoupení vlastních zájmů
uznati jest bez výhrady. Lid byl dlouho již
kapitalistickým systémem hospodářským utla
čován, nespravedlivým zastoopením třídním ve
svých právech zkracován, než aby mohl věčně
mičeti. Lid dělnický, jenž prací svou tolik ka
blahu státu přispívá, musí míti svůj podíl ua
zákonodárství, aby lépe opatřeny byly jeho
podmínky životní, neboť nelze popříti, že
moobé potřeby sociáloj při dosavadním za
stoupení zůstávaly bez povšimnatí. Zákony

dané jednou částí občanů dle přirozenosti věcí
i lidí mohou býti jen odrazem myšlenky, tužeb,
žádostí oné části, nepředstavující celou společ
nost, nýbrž jen část společnosti. Zákon má
vyjadřovati všeobécnon snahu, podporovati
prospěch všech, odpovídati tlukotu srdce celé
státní společnosti. Všechen lid tedy přímo nebo
nepřímo musí býti zákonodárcem. Postoupí-li
se toto poslání jedné nebo několika vyvole
ným třídám, klade se sobectví těchto tříd nad
zájmy celku, který jest přece spojením tříd a
stavů všech. Tak jako nemůže se udržeti ab
solutism, v němž občanstvo vydáno jest v libo
vůli byrokracie, rovněž tak neudrží se vláda
právě tak nespravedlivá, kde menšina lidí
privilegovaných, menšina peněžního žoku, men
Šina tříd vyvolených panuje vad velkou vět
Šinou.

Soahy po všeobecném blasovacím právu
jsou voláním po spravedlnosti, aby dosavadní
sociální život byl ozdraven bez revolučních
záchvatův a násilných změn. Má tedy zákon
v tom smyslu znějící za cíl nejen hmotné po
lepšení vrstev lidových, ale také svůj význam
mravní. V tomto bodě však rozchází se veliká
většina občanstva se sociální demokracií, která
se zákonem spojuje své nazírání filosofické:
„Dechceme žádného života věčného, chceme
miti své nebe na zemi.“ Rovněž netají 8e 80
ciální demokracie, že rovné hlasovací právo
jest jí prostředkem k badoucímu socialistic
kémn státu, jeuž stanoví nový řád věcí ná
silím. Heslo socialistické o výlučném nebi zde
na zemi, jakožto prvém předmětu života, jest
však zásada nemravná, protože činí z lidí sobce
a zbožňovatele hmoty, kteří by vnesli staré
náraživosti v nový řád a zkazili by jej v ně
kolika měsících. Sociálví demokracie ovšem
zaběhla tak daleko necitelností kapitalismu a
vlivem způsobu života těch desíti tisíců vrch
ních. Strasti chudého jsou známy, aspoň čá
stečně, třídám zámožným, známy, ale ne cí
těny. Při všeobecné lhostejnosti, vzešlé z pod
kopávání křesťanských základů společenských,
při sobectví, jež jest nevyhnatelným násled
kem stálého a od tolika let hlésaného blabo
byta hmotného, noavykli si znenáhla ti, kdož
netrpí, pokládati ony strasti jako smutnou ne
zbytnost řádu sociálního. Jejich otrlost a ne
dostatek křesťanské lásky ku blišníma živily
nespokojenost dělného lidu a posilovaly pod
vratné cíle socialistické.

Jest tedy usilovati o všeobecné právo
hlasovací z důvodů spravedlnosti, zdravého
sociálního života a za příčinou náležitého za
stoupení všech národů rakouských vzhledem
k jejich početnosti, čímž ve všeobecném právu
volebním vystupuje i moment národní. Vhodně
poslanci vaši zachytili do svých plachet mocný
ruch, jenž živelní silou dere se ko předu a
jenž nejpřímější cestou může opatřiti slovan
ským národům spravedlivé zastoapení ve sbo
rech zákonodárných. Posavad dlouhá leta úna
vně smlonvali jsme s vládami a Němci; ve
všeobecném právu volebním však naskytá se
prostředek, za nímž stojí ohromné massy li
dové, jejichž požadavkům dloaho vsdorováno
býti nemůže.

Obrana.
(3)Jak se chovají vídeňětí seciali

sté k českým soudrubům. Chce-likatolík
bájiti mimo svoji národnost i svoji víra, hned
jest zrádcován, jako by nebyl žádným vlasten
cem; hoed se ma vyčítá, že tíhne jenom
k Římu. Když však evangelický pastor začne
chváliti protestantské Německo, to už se mu
odpustí! Jako by příchylnost k Říma snad
naposledy náš národ povlaštila a jako by na
druhé straně úzké styky s Berlínem měly při
nésti našemu lidu — ozdravění české národ
nostní idey

Ale při socialistech přimhuřovala uuše
„protiklerikální“ společnost oči ještě více.
Jestliže některý socialista aspoň někdy neo
broženě se přihlásil k své národnosti, již to
bylo vytrabováno do všech stran České země
jako makavý doklad, jak sociální demokracie
vůbec upřímné smýšlí. Národnostní taktika 88
mého socialistického štábu však se nekritiso
vala. Kdepak zkazit si dobrou vůli se sou
draby! Ti by ukázali takovému smělci, zač
je toho loket! A tak naše „protiklerikální, po
kroková“ společnost trpělivě — třeba že ae
sebezáporem — trpěla rozmary vyhýčkaného
mazlíčka. Sociální demokraté čeští, jichž počet
jest tak značný, poslouchali poslušně komanda
vídeňské centrály. Socialistická strana česká
stala se přílepkem nacionálních socialistů ně
meckých, poslahovala jim ochotně bez důraz
ného žádání, aby byla také její národnostní
práva šetřena. Nedivme se, že při této české
povolnosti rostl vídeňským socialistickým mag
nátům hřebínek. Tak na př. Vídeň rozhodla na
známém sjezdu berliuském, že bylo odbor. sdru
žení českoslov. vypuštěno z mezinárodního 86
znamu. Při loňském sjezdu amsterodamském



2ase bylo odepřeno českoslovan. sdružení právo
na samostatné zastoupení na sjezdech strany.
To byly už přece důkladné políčky; ale naši
soodrasi snesli všecko. Mluvíme stále jenom
o centralisační soostavě vídeňské vlády, ale na
panovačnon cevtralistickoú taktiku vídeňských
socialistů — Němoů zapomínáme. A přece ví
deňské vedení socislistické zrovna tak ber
ohledné k našemu národu si počíná jako vláda.
Konečně čeští sondrazi se počali přece trochu
stydět. Začali psáti do svých listů i některé
články o útisku českého národa; vědyťchytráci
věděli, že to zároveň prospěje jejich propa
gandě i mezi prostomysinými vlastenci. A po
několika dosti opatrných vlasteneckých proje
véch začali ploým hrdlem vykřikovati, že vlastně
oni jsou pravými vlastenci a nikoliv ti „topí
měšťáci.“ Vždyť přece sami peali projevy pro
některá práva lidu českého.

. Ale když již jednon vykročili v před, po
zvali, že těžko jen tak- se zastaviti; česká
společnostdobřepozorovala,jak sedí soudrozi
uk' dvou žídlích. A — vídeňská centrála chtěla
míti jasnd' také, Naposled měla se státi dohoda
na konferenciv Brně dne 15. října t. r. Ví
deňští soudruzi divili se požadavkům českým
a — čeští snad ještě více rozhodnutí svých
vfdeňských poručníků. Vídeňské vedení odpo
vědělo totiž na požadavky českých soudruhů:
„Říšská odborová komise trvá bezpodmínečně
na centralisaci, neuznává organisace, jež se od
loučí založením vlastních zemských neb říšských
organisací od centrální organisace. Schva
Juje se stanovisko zástupce říšské odborové
komise na konferenci v Awmsteodamě proti
připuštění zástapce českoslovanské odborové
komise k mezinárodní konferenci. Soahy če
skoslovanské odborové komise, rozšířiti činnost
svou nad českou část Čech a vytvořiti ji v Če
skoslovanskou říšskou odborovou komisi, bude
vídeňské vedení se vším důrazem potírati, je
likož tyto snahy Stojí v rozporu 8 usnesením
všeobecných odborových sjezdů a poškodily by
odborové hnatí všech odborů.“

Podivné prohlášení. Taková zeměpisná
centralisace má prý více socialistům prospívati
než svazy organisované na podkladě národ
nostním !Počítejme,kolik socialistů jest vskutku
německých a kolik českých! Kdyby vydala ví
deňská komise poctivý statistický přehled, kolik
procent příslušníků rakouské sociální demo
kracie pochází z krve české a koiik z německé,
pak by se ukázalo, že vlastně Čechů jest víc
než Němců. Na př.v německých krajích alpských
zemí socialisté mnoho bejlů nenachytali a
v samé Vídni dobrá třetina soudrahů pochází
s krve české. A nyní mají nejenom čeští, ale j
Jiní slovanští socialisté poslonchati režima ně
meckého. Kdyby se svazy sorganisovaly dle
národoostí, bylo by v Rakousku rázem po
panství německé kliky ve Vídni. Vždyť by
moh!o dokonce dojíti k širšíma slovanskému
svaza, a pak by bylo teprv zle! Vídeňská klika
bude pomáhati dále v udržování německého
nátěru Rakouska vůbec. Vytýká se nyní často
Luegrovi — z části i spravedlivě — že vídeňské
Čechy odetrkuje. Když však vídeňští socialist“
spřežení 8 vídeňskými židy neučinili nic pro
dobro Čechů vídeňských, u když nyní vídeňská
socialistická centrála, ovládaná židovskými
vůdci odpírá přirozené právo i Čechům v ze
mích korany České, tu již bylo a jest dosud
ticho tichoncíl

Politický přehled.
Sněm království Českébo celkem klidněj;

pojednává, ježto se Němci usnesli, že prozatím
nebadoa rušit jednání sněmu obstrakcí. Ovšem
požadavky německé bouří stále českou krev.
Tak návrh něm. professora posl. dra Bachman
na. jenž žádá, aby zemský výbor sestával
2 10 členů volených sněmem. Dva přísedící
volila by velkostatkářská kurie (Čecha a Němce);
korie česká a německá volily by po 4 příse
dících. Zemský výbor byl by rozdělen na dvě
pekce: českou a německou. České oddělení
vyřizovalo by agendu České části země, něm.
německé části; záležitosti okresů ne smíšeným
obyvatelstvem vyřizovalo by plenum zem. vý
boru. Něm. tento útok na rozdělení království
Českého náležitě odbyt posl. dr. Dvořákem a
dr. Pipichem. Vedle toho podali Némci návrb
na změnu voleb. řádu, zřízení nové všeobecné
kurie, které bypřipadlo 36 mandátů. Usneseno
pak, aby všecky návrhy na změna řádu voleb
ního i zřízení zemského odkázány byly zvlášt
níma výbora. Důležitý návrh podali poslanec
Krejčík a soudruzi, žádajíce zřízení živnosten
ské rady pro království České. — Na zem.
sněmu moravském jest už bonřlivěji. Čeští po
slanci boařlivé žádali, aby zem. hejtman i mí
stodržitel mlovili napřed česky; bouřlivou
byla i schůze, na níž jednáno o pilností ná
vrhů týkajících se událostí brněnských. Pozo
ruhodno, Že se na sněmu morav, všecky tři
české strany dohodly o společném postapu.
Také v Brně jako v Praze při zahájení sněmo

ospořádali sociální demokraté a nár. dělníci v
počtu přes 80.000 demonstraci pro všeobecné
právo hlasovací. Továrny a obchody zavřeny,
pokoj nikde neporušen.

Uherská krise opětným jmenováním bar.
Fejérváryho minister. předsedou postoupila
v před. Tím ovšem přijal mocnář program
Fejérváryho, v němž nalézá se i zavedení všeo
becného práva hlasovacího, jež vlastně není
právem rovným, ale pluráloím, dle něhož na
př. budou míti dva hlasy všichni, kdo odbyli
nižší střední školu.

Švédský říšský sněm schválil konečně
předlohu, kterou se uznává Norsko samostat
ným státem. Norským králem prý se stane princ
Karel Dánský.

Válka rusko-japonská konečně i úředně
skončena. Car i mikado podepsali totiž smlouvu
o mír. — V Rasku dovod ještě není ticho,
zvlášť v Oděse a Petrohradě bouří to dále
stávkami dělnickými.

Cit sebeúcty ukládá každému muži povinnost,
aby hleděl uživit sebe i svou rodinu bez cizí pomoci.
On jest středem svého malého světa s jeho nadě

jemi, obavami, ke kterému jsou jiní více nebo méně
lhostejní. Nejchudší člověkjest středem dvou věčnosti,
mud kterými se vznáší Stvořitel a nejskromnější
bytost má podíl na věčných zájmech. Proto nechť
každý člověk chová úctu k sobě, ke svému tělu, ke
svému duchu, ke své povaze. Sebeicta pobádá člo
věka, aby pohlížel výše, aby hleděl zdokonalit svého
ducha a polepšit svůj stav. Sebeúrta jest kořenem
mnohých ctností — čistotnosti, cudnosti, uclivosti,
poctivosti a střízlivosti. Bez sebeúcty člověk může
klesnout až na dno hanby.

Smiles: Moudrost života.

Zprávy místní a z kraje.
A přece mestejmý leket. V „Ratibora“

se dokazuje, že pozemek pro synagogu byl proto lev
něji prodán, ježto na něm měla býti postavena bu
dova eloužící náboženskému účela. „Vždycky prý
dosad, kdykoliv se jednalo o prodej pozemků pro

vzdělávacím, humanním nebo nábočenským, městské
zastupitelstvo boď je věnovalo aneb scuválilo nižší
jejich cena.“ Pokad běží o prodej pozemku pro sy
nagoga a pro příští evangelický kostel, se tak stalo,
jakož i pokud jde o jiné mnohé budovy městské a
okresní. Bylo by to trochu podivné, kdyby městská
rada prodávala jestě uvé vlastní obci pozemky. V tom
s „Ratiborem“ sonhlasíme, a také jsme o tom nikdy
nepochybovali. Nevidíme však žádnou zvláštní výhoau
při prodeji pozemků katolickým zdejším ústavům,
které všecky slouží veřejnémuproapěcbu. „Rudolfi.a“
prodán eice pozemek sáh po4 zl. 20 kr., ale pozemek
tento patří z dobré polovice labské jarní vodě a každý
potřebný sáh pozemku se navážkou hlíny důkladně
prodražil. Několik kroků vzdálený pozemek byl prodán
pp. Pilnáčkovi a Steinovi tušíme po 2 zl., ačkoliv nic
kultorního na něm novy tavěli. Preaent „Rudolfina“
věnovaný obec mnoho nebolí. „Borromeum“ a pensi
onát koupily si celá bloky, pročež se jim vyměřila
cena 10 zl za sáh, ačkoliv mnobým kupcům 80 pro
dávaly v blocích váh po 6 asi zlatých. Tedy ústavy
zmíněná nemohou ei také naříkati, že maji býti
aa něco obci vdřěny © Koupil seminář pozemek pro
zahradu © zaplatil sáh po 70 zl.; koopilo družstvo
„Adalbertina“ pozemek a platilo 26 zl. Z toho se zdu,
že teprv pozvoluým vývojem dospělo zastupitelstvo
obecní k mírnějším cenám, když ae kupovalo pro ne
klorikáluí podniky. Uvedli jsme jen proto tro iu za
pomenaté historie o konpi pozemků, aby 8e nŘzdálo,
že dopouštíme so nevděku azávisti, když veřejněkri
tisnjeme odchylky od nestranného stanoviska. Nemáme
nestejné lokty, můžeme veřejné přeměřovati. Že Be
židům u nás nekřivdí, pozná každý z uvedeného.

Přednáška. V neděli dne 22. října bude
přednášeti v jednotě katolických tovaryšů (dvorana
„Adalbertina“) p. Dr. Reyl „O cestě po Haliči, Ta
trách a Slovensku.“ Začátek ve 2 hodiny odpoledne.
Va.np volný.

Výstraha. Kdo měnil v sobota 7. t. m. od
poledne na poštovním úřadu v Hradci Král. 500 K,
žádá se, aby ve svém vlastním zájmu všecky pe
níze přeplacené vrátil. Byl několika svědky viděn a

poznán, bylo by tedy zadržování zbytku jemu jen naškodu.

Repertolre v Kileperově divadle.
V neděli 22. října odpol.: „Jiříkovo vidění“ (lidové
ceny). Začátek o půl 4. hod. u večer „Rasalka“. —
V pondělí 23. října „Automobilista“, veselohra; 14.
hra v přelpl. — V úterý 24. října „Carmen“, opera;
15. hra v předpl. — Ve středu 25. října „Vagabundi“,
operetta; příjem pana Marka; mimo předpil. — Ve
čtvrtek 26. října „Nora“, drama; 16. bra v předpl, —
V pátek 27. října „Eagouij Oačgin“, opera; 17. hra
v předpl. — V sobota 28. října „Radaz a Mahulena“,
slovenská pohádka od Zeyra, 8 hudbou od J. Suka;
příjem al. Hasmannovy; mimo předpl. — V neděli
29. října odpol. „Prodaná navěsta“ (lid. ceny). Začátek
o půl 4. hod. a večer „Zakletý zámek“, operetta.

Z Klicperova divadla vHradel Král.
Wildova „Salome“ octla se na našem jevišti ne tak
pro svoa zvláštní vnitřní cenu, nýbrž proto, če hoví
nynějšímu zkaženému vkusu a že profanuje biblickou
posvátnou osobn sv. Jana Křtitele. Autor dramatu
Wilde byl za své perveraní nemravnosti na 2 leta
uvězněn v káznici, proto ovšem kde který přítel per
versity progaguje jeho spisy. Kdo z naší divadelní
komisse ve Wildeho„3alomé“ spatřoje něco pozoru

: výběr kusů nezávadných, protože na udržení Lacinovy
společnosti také platíme z obecního svého jmění. Ko
miasa divadelní byla snad zvolena proto, aby hájila
kulturní zájmy obecenstra a ne k vůli tomu, aby
uplatňovala své výstřední kulturní názory. Neměli
jsme dosud příčiny k protestům a tabé obrací se náš
protest k dozorčí komissi, od níž čekáme plný ohled
ku křesť. obecenstvu. — Vikové-Kunětické „Hólčička“
věra nemá té ceny, která se v ní vkládá. Paní Knei
slová ovšem dala „Holčičce“ výraz nejlepší. - Hal
beův „Proud“ zasluhoval větší pozornosti se strany
obecenstva. Ona rozervanost rodinná s procítěním
projevována; zvlášť p. Javorčák (statkář Petr Doorn)
uchvátil a s ním p. Auersewald, jehož starý Reihold
Ulrich nemohl býti lépe podán. Také p. Uxa (Jakub
Doorn) byl na svém místě. — Smetanova „Prodaná
nevěsta“ působí dále stejně svým kouzlem; radost vy
zařovala ta z každé tváře. A na jevišti ocitli se vo
svém živlu, ačkoliv tu bylo pozorovati jakýsi spěch.
Paní Karzová (Mařenka) zpívala přelahodně a esní
rozezpíval se v plné kráse svého hlauu p. Lebeda
(Jeník', jak jsme ho dosud ještě neslyšeli. Také p
Peršl v Kecalovi rozvinal plně své nadání. I p. Mana
feldův Vašek postavil se po bok předešlým. Ovšem
že i p. kapelník Holeček jako jindy i tehdy byl ob
ratným dirigentem. — Smetanova „Libuše“ 8 ne
menším zdarem opakována za hojné účasti obecenstva
ve středu. — I ve čtvrtek v Smetanově „Hubičce“ vy
kouzlen na jevišti kus českého života, jenž v el, Pro
cházkové zvlášť při ukolébavce našel jistě náležitou
interpretku. Ovšem že i Lukáš vdovec (p. Lebeda),
Paloucký (p. Peršl) a Tomeš (p. Wildner) patřičně se
na svých místech uplatnili. Že i Barča (pí. Kurzová)
vynikla svým jasným hlesem, samozřejmo. Jen ti pa
šeráci měli asi strach.

Schůze proti zvýšení dávky pivní
a pro všeobecné právo hlasovací konala
se 18. t. m. večer v Sokolovaě. Že už jest zdaněno
pivo víc než dostatečně, nikdo nepopře; proto jest
zcela vysvětlitelna akce bostinstva i pivovarů proti
zamýšlenému novému zdanění, Potfebnje-li atát zvláště
na vojsko stále více peněz, může si zdaniti automo
bily, přepychové obleky, drahá vína, nádherné ekvi
páže atd. Chudší člověk platí již i nepřímých daní
příliš mnoho. Socialista pan Svěcený z Prahy využil
příhodného okamžiku daleko víc pro zájmy své strany
než k ochraně hostinských. Konečně dosud nevymi
zelo hostinským z paměti, jak prává socialistická
strana v Praze i jinde vyhláševým, hromadným boy
kotem odpovídala na zvýšení ceny piva. Pan Svěcený
mimo jiné hlásal s vervou, jak se každému stane po
právu, až zuvládne u nás režim Bocialistický: bankéři
a jiní boháči přijdou o své sociální výhody. No —
nevíme, stane-li se právě něco bankéřům židovským;
o ty sepoň sociální demokracie sotva kdy perem za
vadí, natož aby jim kdy ublížila skatkem! Prý také
sociální demokracie srovná dobře všecky spory ná
rodnostní, — Pane Svěcený, vždyť tyto spory ne
mohou socialisté arovnati ani sami mozi sebou.
Jestliže nám popřejete tolik národnostních práv, kolik
jich popřává socialistická centrála vídeňská českým
soudrabům, pak za to srovnání pěkně děkujeme. —
Myslíme tak , že nebyla právě místná p: známka zá
stapce hostinských o dobré situaci stavu selského.
Kdo myslí, že tomu stavu není tak zlo a že rolníci
většinou sami ai svoji mizerii přivozují, měl by jíti
aspoň na rok zkusiti tu práci a etarosti vám. Utíká
se z gruntů nejenom k vůli pohodlnějšíma živobytí,
ale i proto, že ae nalezne leckde jinde i při menším
kapitálu lepší existence. —©Rokování bylo celkem
dosti věcné a skončilo svorným přijetím resoluce
proti zamýšlenému zvýšení pivní dávky a pro všeo
becné přímé blasovací právo.

Pamorama Národní Jednoty Sove
ročeské v bývalém klášteře za kostelem ev. Dacha
v Bradci Král. vystaví příští týden od 21. do 28.
října t. r. 50 krásných obrazů „Císařské manévry“:;
Císařský malý stan. Žapouský a francouzský ataché,
Srážka jízdy. Střelba z polních děl. Ruský, turecký
a uěmecký atecbé. Císař jele k stanovišti, Slavobrána
v Štekni. Strakonice za pobytu císařova atd.

Počasí minulý týden bylo v pravdě psím.
Déšť, vítr, citelný chlad a eníh, jako by už trvalá
zima zavládla; zvlášť neděle byla ve znamení plíska
nice sněhové; ba také již i mrazík se objevil. Na
polích dosud řepa i brambory. Hůře ovšem v horách,
kde panovaly pravé vánice sněhové.

Mimořádná valná hromada obchod
ního gremla v Hradci Králové koná se
v neděli dne 22. října t. r. o 2. hodině odpol. v za
sedací síni obecního zastupitelství s timto pořadem:
1, Úprava pracovní doby v obchodech ve všední dny.
1. Rozhodne se o žádosti obchodního pomocnictva ve
příčině zavírání obchodů na nový rok po celý den.
3. Návrh výboru na vybírání poplatku 40 h pro jed
notu obchodních gremií od jednotlivého člena, platí
cího nejméně 10 koruu daně výdělkové. 4. Sdělení ve
příčině zákonné úpravy nedělní doby pracovní v ob
chodech a pisárnách. 5. Volné návrby. Valná hromada
usnáší ee jen tebdy právoplatně, když jest aspoň
jedna čtvrtina (t. j. 63) členů hlasovací právo mají
cích přítomna,

Obecná kuchymě odbývalaza předsedni
etví pí. Šedové, choti řed., v sobotu 14. t. m, valnou
schůzi. Do ní dostavil se jako zástupce sl. městské
rady p. dr. Batěk. Pí místopředsedkyně zahajujíc schůzi
vítá členy a s potěšením shledává se opětuě 8 p. Z4
stapcem měst. rady, jebož blahovůli a přízeň spolku
věnovanou plně oceňuje. Po odpovědi p. dr. Baťku u
dílí slovo jednateli, z jehož obšírné zprávy vyjímáme
toto: Po celou sesopu s příkladnou ochotou dělili se
o rozdávání obědů P. T. dámy: pí Baťková, choť lék.,
pí. Bitterlichová, maj. domu, pí. Franckeová, vd. po
lékár., pí. Jirotková, chof c. a k. podplakov., pí.Ře
pišová, vd. po vrch. ing, pí. Steinfeldová, choť c. k.
ufetodrž. rady, pí Šedová, choť řed. el. Eiglová, sl.
Collinová, sl. Fajererová, sl. Frankeová, sl. Jakabcové,
sl, Janečková, al. Knoblochová, sl. Kuklová, sl. Mo
ravcová, sl. Šadová, al. Trappová, sl. Vaníčková a sl.
Vachková. Spolek čítá 256 členů s příspěvkem K 52770,



Přičiněním pp. dra Ullricha a dra Baťka povoleny
městskou radou obecné kuchyni místnosti v domě na
Mal. nám. a pak přidány epolku nové 2 místnosti a
a sklepy v bývalém klášteře. Tyto nové místnosti ar
čeny pro studující a zařízeny nákladem K 40896.
Mezi četnými dobrodinci, kteří Obec. kuch. penězi neb
jinými potřebami podporují, dlužno avésti al. obec,
sl. epořitelnu, okr. výbor, aprávu prárovár. měšť, za
stevárau, záložnu, výbor úřed. epol., nejdp. biskapa,
p. JUDra Ullricba a m. j. — Za dobu od 1. října do
81. května připraveno 16.282 polév., 6.146 mas, 11 476
příkrmů, z čehož darováno chudým 2.812 pol.,523 m.,
816 příkr, chudým šákům a žákyním zdejším1120
pol. a tolikéš příkrmů. — O Štědrém dni poděleno
262 chudých vánočkami. K tomu přispěli P. T. pí
Steinfeldová, pí Frankeová, pivovar, vsdp dr. Frýdek,
vedp. děk. Masil, pí Jeřábková, pp. bří Červených,p.
dr. Czarba, p. Teubner z Vídně, p. Labler, pí Kvě
chová, pí Janečková, zastavárna, al. Schulzová, spoři
telna, pí Pokorná, záložna, p. ryt. Koschin, obec, odp.
bisk. dr. J. Doubrava, vadp. kan. Fiala, pí Plesnivá,
pí Urbanová, pí Trappová. — Představenstvo přehléd
nuvši výsledky docílené v roce uplynalém a uvědo

mivě: ai, že možuy byly jen za porci četných dobrodinců a členů, vzdává všem vřelé díky nejen jménem
svým, alebrž i jménem chudiny. Děkaje zároveň ct.
redakcím, které ochotně správy spolku našeho se tý
kající uveřejňovaly. — Za nepřítomného, nemocía
omlavivšího pokladníka podává jednatel zprávu, dle
níš činil příjem K 4.284-21, vydání K 4.308-20. Při
volbách aklamací zvoleny do představenstva: pí Bať
ková, choť lék. předsedkyní, pí Šedová, choť ředitele
místopředsedkyní, pí Bitterlichová, m. d. eprávcovou
spíže, pí Čečilová, choť vrch. insp., pí Dixová, choť
mag. ph., el. Eiglová, pí Frankeová, vd. po lékár., pí
Jančová, chof měst. ingen., pí Lendeková, choť c. k.
rady, pí Stárková, choť insp. pojišť., pí Steinfeldová,
choť c. k. místodrž. rady. Jednatelem p. Šarm, učitel,
pokladníkem p. Balíček K., úř. zál. a přehlíšiteli účtů
pp. Pich Jos., měst. kontr. v. v. a Vojta Ot., měst,

důch. Po některých usnešeních, týkajících ae růsných
nákupů, rozdělení dnů a j. valná schůze skončena.

Tambuarašský koncert v Týmišti
m. rl. Zdejší křesťaneko-sociálníspolek pořádá 29.
t. m. velký temburašský koncert v sále „Panského
domu“ s bohatým a pestrým programem. Začátek v 7
hod. Vstupné pro člena 40 h, pro nečlena 80 b. Čistý
výnos věnuje se dobročinnému účela.

Osobní. Dp. farář V. Hrčsda ve Vamberku
jmenován zástupcem vyučovací správy v kuratoriu
první české odborné školy krajkářské ve Vamberce.

Z Kratomeh. Dne 16. t. m. pohřbena na
našem novém hřbitově pí. Řehounková, tohýně oblí
beného lékafe z Bělé p. Dra Svobody, za veliké účasti
smutečních hostů z celého okolí. Zemřela po operaci,
zcela neočekávaně, na klinice prof. Pavlíka v Praze,
Mrtvolu z Prahy převezenou doprovodili k poslednímu
odpoč'nku vldp. děkan Kracík z Bělé za aseistence dp.
faráře Nováka z Dobřenic s zdejšího dp. administra
tora Janáka. — Dojemné zpěvy řídil domácí p. řídící
učitel. Ztrátu zbožné a pečlivé matky, tchýně a ba
bičky bolestně želí pozňetalá dcera, zeť a vnukové i
vnučky. Lehké odpočinutí dejš jí, o Panel

Veličská schůze v Litomyšli. V ne
děli 16. t. m. konala se v Litomyšli schůze voličů
městské skopiny litomyšlské, do níž náležejí města
Ústí n. Orl., Č. Třebová, Polička, Hlinsko a Chotěboř.
Posl. dr. Plaček líčil tu politickou situaci na říšské
radě a vyložil důvody, proč z klubu mladočes. vy
stoupil. Politice české vytýkal slabost a nedůslednost.
V přijaté resoluci shromáždění voličové neschvalají
další vyčkávací stanovisko české, ježto ministerstvo
Gaatechovo nesplnilo ani jediného z přání národa Čes.,
zvlášť i proto, že vystoupením svým proti všeobec
nému právu blasovacímu postavilo se ono na stranu
Němců. Klub mladočeský žádá se za ostřejší vysta
pování a důvody vystoupení posl. dr. Plačka uznány
za oprávněné.

Povýšemí. M'nistorstvo vyučování a kultu
povýšilo c. k. professory při státní odborné škole
průmyslové v Ubrudimi: Frant. Boese, Jar. Antoše
a A. Raymanna do osmé hodnostní třídy a Jana
Ročka při c. k. gymnasiu tamtéž do sedmé třídy
hodnostní, .

I český spelek pro zvelebu včelař
ství, zahradnictví a chovuhospodářskéhozví
řectva v Chrudimi koná v neděli dne 2%, října t. r.
o 10. hodině dopol. v místnostech hudebního spolku
„Slavoje“ v průmyslovém museu v Chrudimi valnou
hromadu s pořadem: 1. Zabájení schůze. 2. Volba
zástupce do shromáždění delegátů českého odbora
rady zemědělské pro království České. 3. Rozhovor o
odborné krejinské výstavě ku konci září v Chrudimi
odbývané. 4. Volné návrhy.

Z Velké Ouřimě. (Sněhovévánice. Epi
demie.) Není snad zde pemětníka toho, že by paní
zima tak záby a tak bouřným způsobem triumfální
svůj vjezd slavila, jako právě letos. Bylyť u nás na
horách Orlických v prvých juž dnech měsíce října ta
kové vánice, podporované silným větrem zvaným
„Polák“, že celá téměř krajina pokryta jest až dosud
silnou vrstvou sněhovou, obsvláštů v přifařené obci
Rassdorfa, kde sníh leží až na '/, metru vysoko, Jak
smutný jest pohled ua chudé nade rolníky, kteří musí
nejdříve odstraňovati a polí sníb, aby tak mobli se
racně dostati k bramborům, jediné to jejich výživě.
en jest úplně zkažen — škoda veliká, Než Bůh do

pustí, ale neopustí. — Mezi dětmi panuje zde epi
derie, jíž mnoho juž nadějných mladistvých životů
padlo za oběť. Též zdejšímu řídícímu učiteli p.Gori

ovi vyrvána byla z náračí neúprosnou smrtí jediná
jeho dceroška,

Umrtí. Dee 13, t. m. zemřel, vo Veliši u Ji
čína tamnífarář vidp. Frt. Rašín, knós jab., osobní

děkan. Zasloučilý tento kačz narodil bo 20. vrpns1826, na kněze vysvěcen r. 1858. Pohřeb konal te
v úterý 17. t. m. R. L p.

Návrat de eírikve. Dno 3. října,v neděli

Vejvanovicích o velkých službách Boších vyznání víry
a do lůsa katolické církve přijat byl Váelav Volf,
evangelík vysnání reformovaného.

školaHospodářská pokračovací
v Gelčové Jeníkově již od roku 1897plateé
se osvědčuje na svóm místě založena jeouc na ten účel,

ab synové hospodářů nabyli základního vzdělání prosvé povolání potřebného, vůbec aby avykli opravdo
vému způsobu šívota a samostatné na svém dalším
vzdělání pracovali. Učebné předměty jsou: jazyk vy
učovací, počty a měřictví, nauka o polním hospodář
ství. Za posluchače mohou býti přijati toliko ti, kteří
své školní povinnosti dosti učinili. Knihovna čítá přes
300 avasků ze všech oborů polního bospodářetví a
kašdoročně se doplňuje. Po dvouroční návětěvě obdrží
každý posluchač vysvědčení frekventační, — Zápis
koná se 1. listopadu od 9—11 hodin dopol. v řidi
telně chlapecké školy. V sobotu 4. listopadu začne
pravidelné vyučování. Vyučování děje ee bezplatně po
dobu 5 měsíců v 6 hodinách týdně a to ve středu a
v sobotu od 1—4 bod. odp. a vneděli od 10—12hod.

Z Golčova Jeníkova. Daškora „Česká
Stráš“ píše: „Zbytečně logalní byli obyvatelé Jení
kova 18. a ?0. srpna, kde (!) nadšeně zpívali 13 ve
teránům všech 8 slok bymay.“ — My zas připomínáme
„České Stráži“, že jest zbytečně starostlivá o naše
vlastenectví a víc než zbytečně novšímavá k „vlaste
nectví“ svých pastorů, „Evangelický“ sjezd v Aši za
končen Bismarkovou hymnou a — dobráček český
pastor Hrejsa na spamení oddanosti při hlaholení
velkoněmeckého popěrku „logalně“ povstal. To byla
rozhodně „loyalnost“ — o mnoho zbytečnější. O té
„logalnosti“ pan pastor Dašek ani slorem nezavadí.
Vždyť by milovníci Bismarkovy bymny z hněva nad
protestantsko-Českou „nesnášelivostí“ zavřeli pokladny,
odkud se trousí peníze k dobru „českobratrských po
brobků“. Jistě tohoto pána velice mrzelo, že anášeli
vost pana pastora Hrejzy nacionální protestanté ně
wnečtí tak nešikovně vyzvonili. Nu — enad ai mysleli,
že mohou jít už dále, než jak dosavadní „vlastenecká“

hra českých pastorů připouští. Proto by bylo dobře
vzkázati „ovangelickým“ spolubratrům německým:
„Prosíme vás, počkejte; ještě nenadošel čas!“

O velechrámu sv. Barbory na Ho
rách Kutných. — NapsalGustav Toutil. (Do
končení.) Po smrti prof. Mocker-apočátkem r. 1899
ustanoven p. Ladvík Lábler blavním atavitelem vele
obrámu. Volba nemohla padnonti v race odbornější a
šťastnější. Jeť pan rada Láblervýtečný gotikářčeský
a mistr chrámových staveb a dokončil také restauraci
dokonale. Hora Kutná v uznání zásluh, jichž si pan
rada o její památky vůbec získal, jmenovala ho r.
1899 svým Čestným spoluobčenem. Jestiť dostavba ve
lechrámu kuatnohorského stkvělým triumfem českého
umění a zbožné české obětavost: katolické. Restaurace
dokončeua r. 1903, načeš počato úpravou vnitřku. Tak
znovu postaveny velikolepé varhany 0 42 rejstřících,
domácí chvalně osvědčenou firmou p. Jana Tačka.
Varhany ty uznávány jsou znalci cizími ij místními

za nástroj dokonalý a vzácný. Také oltář nový zasloužínevšední zmínky. Ážpo rok 1673zastávala oltář sva
tobarborský skvostná, omělecky vyřezávaná a poly
chromovaná archa od mistra Jakaba Nymburského,
slavného řezbáře Starohorského. O arše té dochoval
se nadšený popis Jesuity P. Kořínka-Kopihorského a
krásné některe fragmenty vyřezávané. Panu radovi
Láblerovi stkvěle se podařilo dle řečených pozůstatků
navrhnouti oltář nový, který není sice kopií archy
dřívější, nicméné nádherný výtvor. Figurální část
jako: Večeře Páně, poprsí čtyř av. Evangelistů, reliefy
na křídla archy a sochy příslušné, pocházejí od nej
lepšího amělce naší doby pro odbor středověkého řez
bářetví, p. prof. Kastnera; práce na dílech figurálních
ve dřevě zadány dále mistru Zalešákovi, vynikajícímu
šáku výše řečeného professora, Umělé opravy a díla
trahlářská pro velechrám opatřil mistr p. Ant. Hrabáz,
městský radní v Hoře Kutné. Restanrace velechrámu
neobmesila se poaze ns opravu staré části zpustlé,
ale rozšířena o výstavbu a definitivní zakončení této
převzácné památky umělecké. Tak znovazřízeny opěrné
pilíře s podvojnými oblouky, obnovena okna s krásnými

potrými kružbami, galerie, římaoví,chrliče i střechy.sto vystavěny v tom složení, jako původně na vele
chrámě bývaly. Po dobu restaurace práce tesařské
prováděl místní mistr p. Josef Gallat. R, 1892 polo
ženy základy ku dostavbě na západní části; chatrná
zeď jalová pozorně odklizena. Dostavba ta ukončena
r. 1897 na hrubo, načež sklenut její vnitřek a docí
leno spojení celku. Pak přikročeno k opravě kleneb a
kamenného šebroví, kaplí, arkád, ochozů, empor; po
ložena nová dlažba po celém chrámě, znovuzřízeny vo
škery stupně atd. Zároveň byly odkryty staré malby
nástěnné, které byly pouze očištěny a ošiveny pro
další restauraci. — Nevybynola však ani nyní naše
zbožná štědrost a láska ku velechrámu Svetobarbor
skému v horlivých katolických rodinách ataroslavné
Hory. Stkvostné jeou dary věnované el. městskou
„Spořitelnou“, která po návrba svého řiditele, náměstka
starosty p. Jana Tučka, dala zasaditi obrovské, uměle
malované čelní okno do západní zdi. Malba předsta
vuje „Poslední soud.“ Dále zde jest veliké okno ve
středu chóru věnované p. drem Schneidrem-Svobodou,
o. k. radou zem. uoudu a okna v kaplích Hašpléřské
a Smíškově, věnovaná rodinami Filipovou a Markovou.
V Hašpléřské kapli obnovení fresek stalo se r. 1898
nákladem šlechetného medika p. Prokopa Slavíka, syna
lékárníka místního, nákladem 1200 zl. Kartony ku ve
škerým oknům těmto provedl akad. malíř p. Frant.
Urban, a okna zhotovena byla od p. Pazděry a Kry
špína v Praze. Zasklení ostatních oken 60 stkvělými
malbami a ornamentikou umošněno bylo zbožnými
milodary a provedeno bylo domácím mistrem p. Voj
těchem Krehanem, m. radním. Avšak i další řady do
brodinců udělil Nebeský Pán našemu velechrámu.

Šlechetné duše k. v oslé lásce a sbošnosti borlivýchkatolíků nežádají ani jmenovány býti. Jsou to
dáccové a dárkyně drabocenné lampy věčné,mobutných
svíenů oltářních, atkvostného uzavření tabornákalu a
růsných ozdob oltářních v přesném provedení stobovém

s bronsu i atříbra, což provedenov„přeteké dílně p.Anýto; jest též nesnámý dárce veliké sochy sv. Bar
bory na západním portálu od mistra Čapka s Praky.
Terista i sbožného poutníčka překvapí konečné krásný
sad vinoucí se od varhanářeké továroy Tačkovy kolem
velechrámu, adržovaný v rozkošných skopinách a ko
bercích 1 cisokrajných květin, dovednoa rukou měst
ského uměl. cabradníke, p. Černovského, nákladem
obce. A tak stal to kašdéma upřímnému vlastenci s
všsohněm Kuthoboranům věrným a celému světu ka
tolickému dávno kýšený a toužebně očekávaný ideál
vtěleným skutkem. Dokončení restaurace vyšádalo
sumu jednoho miliiona koron. Jest to rubodno
pro kulturní výsnam našeho nevelkého ale silného ná
roda v řadách evropské osvěty. A za to vše olaší
vzdáti vřelý dík vefejný všem sasloužilým činitelti.
Jak jiš stručně „Obnova“ uveřejnila, stojí v čele té
činnosti náš vysocevážený a od r. 1894 čestný spola
občan, Monsignore Karel Vorlíček, areřděkan kutno
horský. Vedle duchovní správy své měl Monsignore
jen jedinou snahu a péči v král. horním městě našem,
totiš povznésti velechrám Svatobarboreký z hrozícího
pokoření a záhuby. Nešetře zdraví, ni obětí, ni ná
mahy, podjal se Monsigaore Vorlíček skutečně obrovské
s nesnadné práceté se vzácnou energií, že zdraví
téhož vzorného kněze-vlnetence až pohroma hrozila
právě před koncem díla jeho. Bůh popřál, dal zdraví
dál a veledůstojný panarciděkan,co započal, to 6 po
mocí Boží za 32 roků — právě šťastně i stkvěle do
končil. Zdař mu to Bůb!

Vysvěcení velechrámu sv. Panny
Barbory v Hoře Kutné. (Zvláštnízpráva„Ob
novy“.) G. T. — Slavnostní dny katnohorské zalétly
a uplynuly do času, aby staly se krásnými Jisty
v přehohaté historii místní a neméně utěšenou a ra
dostnou památku i vzpomínku zakotvily v srdcích po
celou dráha života všem Kutnohoranům věrným, vla
stencům dobrým, i Čechům apřímným — kteří byli
dnů těch účastní. Avšak nejenom těmto všem, ale i
tisícům u tisícům, milovníkům a velebitelům našeho
drahého paladia starohorského, velesvatyně avatobar
borské, zaplesaly v prsou city radostné; jestiť arche
ologický tento stkvost významu svštového. V těch
dnech slavným posvěcením — jako nádherná nevěsta
ženichu — obnovený, vyšňořený, přizdobený Šporky
řídké výtečnosti odevzdán byl veřejnosti. — Pří
pravy. Že slavnost toho druhu a dosahu vyžadovala
velice mnoho chystání administrativního a fysického
se strany pořadatelstva, dá se mysliti. Pořadatelem
byla sl. rada městská e pp. starostou azem. poslancem
J. Macháčkem, náměstkem továrníkem Tadčkem, refe
rentem chrámů drem Koníčkem, advokátem, statkářem
F. Sýkou, Vojt. Krehzhem, maj. realit, B. Cerným, ob
chodníkem s maj. domu, Ant. Hrabákem, uměl. tra
blářem, Ferd. Jágrem, maj. domu a J. Štěpánkem, vel
kovýrobcem zboží hrněířského. Dále výborem sl. ar
chaeol. sboru „Vocel“, jehož předsedou je Monsig. K.
Vorlíček, arciděkan, a městský lékař, primář p. dr.
Em. Jágor, jednatelem. Ustanovená snesení vykonávána
byla velice pilně a svědomitě pp. úředníky městskými,
tajemníkem p. drem Drožem, officiály p. J. Peřinou a
J. Holubem, akces. G. Jiříkem, pol. komisařem Vlachem,
insp. Říbkem a měst. sabradníkem p. Černovským.
V uvážení, že na 4000 pozvání a na %00dopisů do
světa rozesláno, če vše v městě vně i zovně pečlivě
upraveno a uspořádáno, že pracováno s chvatem od
rána po večer, ba v posledních dnech i o světlech
v noci, jen aby všemu vyhověno, pak nechybí na ni
čem, než-l: všem řečeným faktorům poděkovati veřejně
8 co nejzdvořileji. Na východním díle náměstí Pa
lackého při ústí Tylovy ulice byla vztyčena slavobrána
a prapory národní vlály živě e věší chrámů i budov

městských, tolikéž s domů měšťanstva místního a to
po všech městištích i ulicích, tak že projev úcty a ra
dosti těmito znameními na jevo daný byl okázalý a
všeobecný, neboť se dotýkal jednak slavnosti dlouho
očekávané, jednak pěkného uvítání a prvé návštěvy
Jeho Biskupské Milosti nejdp. dra Josefa Doubravy,
vrchního pastýře diecóse Královéhradecké,do věkopa
mátných zdí ateroslavného král. hor. a svobodného
města Hory Kutné. — Přivítání J. B. M. nejdp.
biskupa dra Jos. Doubravy. V sobotudne 14.
října již v ranních hodinách byl v městě čilý ruch
a vše, oděno svátečně i v kroji, ubíralo se k svým
stanovištím. Lze říci s povděkem, če všechněch stavů
příslušníci shledávali se v jediné myšlénce svorné, do
vršovati účastí vlídnou a horlivou slavnost pusvěcení
drahého nám velechrámu svatobarborského, s nímě
duší i srdcem srostl najmě každý Kutnohoran, nechť
mlád či stár. Samo počasí, před sobotou zimavé, 8y
chravé a plakavé, ulovilo. Po desáté hodině dopoledn:
vyjeli pp. starosta a posl. Macháček s náměstkem p.
Janem Ťučkem a místodrž. rada a okr. hejtman Šepka
v kočárech J. B. M.vústrety až na hranice města, kde bylo
krátké uvítání, Mozitím seřaďovaly se místní korporace
u notabilita duchovní, samosprávná i zeměpaneké u
slavobrány a na náměstí. Pro věčnou pamět a zpravo
dajskéma úkolu svědomitě zadost činíce, pokusíme se
vyjmenovati čelaé pp. účastníky. P. T. duchovenstvo:
S Mons. vik. Vorlíčkem a vik. sekretářem, děkanem
Dvořákem z Nebovid v čele, seřaděna vikariátní sku
pina jak následuje: Vdpp. Josef Vašák, farář a Jos.
Pavel, kap!. z Bykáně, kč Volenec, kapl. z Církvice,
farář Bartoš z Č. Janovic, J. Záruba, farář z Grunty,
Jos. Hovorka, farář z Kaňku, farář G. Čenský z Ko
nárovic, Al. Novák, farář z Křesetic, Jos. Prudíč, ka
plan z Nebovid, farář Stanislav Červ z N. Dvorů,
farář F. Kratoobvíl z Radboře, farář Jos. Ptáček a
kaplsn J. Zelený ze Sedlice, bisk. notář, farář Fr.
Macháček z Malešova, Jos. Sedláček, farář a kaplan
Jar. Petr ze Solopisk, farář J. Eliáš ze Sudějova,
děkan V. Spurný a kaplan Jan Král se Sachdola,
kaplan F. Paplhám s Třebonína, farář J. I. Mejenar
ze Záboře, kaplan F. Dvořák z Cbotusic, faréř Ant.
Michal ze Zbislavě, pak vdp. Ant. Sohreiber, b. vikář
ze Žlebů jako zástapce Z. J. K. D. a předsedavík.
skupiny Čáslaveké, vdp. děkan J. Malich z Kluků,



"váp. děkan O. Rojseks Nymburka a vdp. dr. Jos.

Mík, anidškan chradimský. Mimotyto pány byla"na Horách ještě celá řada duchovních jako hostů
taristův, jicbě jména i přes úsilí sjistiti nám Iso ne

-bylo. Místof duchovenstvo účastnilo se slavnosti kor
rativně a byli to vdpp.: kaplení Fr. Pokárek a Fr.

elebný, professořiFr. Můller a Fr. Fridrich, kate

chotoré VilémKneysl, Jos. Tenif a Jos. Zazánek,fiditel paed. kláštera Tb. Dr. K.Truxe, kasstel u
-sv, Bartoloměje Fr. Pour, kazatel a Metky Boží J.
Marek s kosatel sratoberborský Jos. Mašina. — Na
čelném místě stála velká deputace pp. c. a k. důstoj
níků místní posádkys plukovníkem p- Lakášem v plné
parádě, tolikéš milý host p. dvorní rada Můller-Katno
borský, řiditel c. k. hl. mincovny vídeňské, p. dr.

'Schneider- Svoboda, c. k. rada v. £. «. m. sl., pak ol.
greminm c. k. krojského soudu s c. s k. dvorním

radou a presidentem ryt. Košínem, dep. c. k. okres.soudu s radou z. s. Maitererem, c. k. horníhejtman
p. Rifert, c. k. poštovní úřad s přednostou p. Hro
mádkou, úřednictvo c. k. okres. hejtmanství « kom.
p- Vichrem, rada městská a členové obec. zastupitel

okr. p. Novotný a tejem. Ptáček, poslanec dr. Pacák,
sbor ostrostřelecký a velitelem p. Moravcem, s pra
porem s hudbou, deputace arch. sbora „Vocel“,pp.

c k. škol. roda prof. Lobmípger a c. k. prof. HojněOtakar, místní archiváři a archaeologové, jednatel p.
Mar. Em. Jáger, sa velkoprůmysl p. T. Aupěka, to
várník a cís. rada, c. k. gymnasium s řiditelem p.
Strnadem, c. k. agogiam a řiditelem p. Šimkem,
měšťanská škola s řid. p. Šmídem, občanská škola
a řid. p. Zavadilem, hospodářská škola s řid. p.
Cicvárkem, průmyslová škola a řid. p. arch. Morav
cem, škola dívěí klášterní rodena ctib. členkami kon
ventn sv. Voršily, dále společenstva živnostenská, řez
nické s předsedou p. F. Jágrem, pekařské s předsedou
p. Frant. Benešem, oděvní s předsedou c. a k. dvor
ním dodavatelem a továrníkem p. Em. Bělukým, sbor
hasičský s velitelem p. Dajbychem, sbory vojenských
vysloužilců s veliteli pp. Němotou a Polákem, depu
tace obce israelitské s pp. Blattnerem a rab. Abelosem,
Bratrstvo občanů, spolek Mariánský a spolek av. Voj
těcha s předsedy pp. Oatlem a Bartuňkem, dámský
dobročinný epolek s předsedkyní paní Markovou
Vondrákovou, spolek paní a dívek s předsedkyní paní
Sedláčkovou, spolky školní zastoupeny ponejvíce svými
předsedy, mládež školní a studojící obou státních

ústavů středních provázení sbory pe; profesorů aučitelů i al. učitelek a řiditelkou sl. Vítkovou. Ná
městí bylo četným obecenstrem naplněno a toto tvo
žilo široký špalír od slavobrány až ke chrámu av.
Jakuba. (Dokoně.)

„OBNOVU« V PRAZE
dostati lze vknihkupectvíp. Františka ©Hovorky

oŽitné ulici a vprodají novin p. M Víčka na

Různé zprávy.
Pátý všeoboený rakouský sjezd

katelický. Komisaři pro všeobecné sjezdy kato
Jické p. hr. Sylva-Taroaca a bar. Wittinghoff-Schell
vydali toto prohlášení: „V poslední době v časopi
sech katolických stran povstala různá mínění o jed
notlivých kultarních otázkách, do nicbž zatáhnout i

átý katolický všeobecný sjezd rakouský. Připravovací
. komité vidí se nuceno poukázati na své dřívější pu

blikace a na novo prohlásiti: Sjezd katolický stoje
ua stanoviska katolicko-vlasteneckém, přichází se
stejnou blahovůlí všem náboženským a osvětovým
snahám rakoaských národů vatříc. Sjezdu nemožno
nějakým způsobem zasahovati a vliva prováděti na
politické strany při řešení eporných otázek.

Čechové vídoňští, vzhůru I Dosudmarny
byly všecky prosby, aby vídeňským Čechům zřízeny
byly české služby Boží a veřejné školy. Vídeň nechce
věděti, že ve svých zdech přechovává na 300.000Čechů;
proto právem radí kterýsi vídeňský Čech, aby sepsána
byla opět petice a odevzdána předsednictvu katolic
kého sjezdu, jenž se má v listopadu ve Vídni konati;
při tom af petici odevzdá deputace, již nechf dopro
vodí tisícové Čechů vídeňských. Žáci školy Komen
ského, učeníci, dělníci, mistři, obchodníci, učitelové,
kněší, úředníci, ukažte ee v neděli 19. listopadu před
radnicí, před arcibisknpskou i nanciovou residencí.
Připomeňte vy tisícové Čechů vídeňských všeobec
nému katolickémo ejezdu rakouskému, že tu jste, aby
se vás na patřičných místech zastal, jinak že pro
hlášení katol. předáků: „Katol. ejezd vychází všem
náboženským a kulturním snahám rakouských národ
ností se stejnou blahovolností vatříc“ nebo: „Katol.
konserv. centram nezapřelo své zásady a neustoupilo
od křesťanské epravediností a neuzuává platnost tak
zv. národní državy“ jsou vlastně míněna zcela ne
upřímně,

Nebezpečemství velkých měst. Do
měst na práci hrnou se za dnešních dob zástupy ven
kovského lidu. Bez rozmyslu posílají rodiče savédítky
sotva škole odrostlé do města, aby si tu samy na
sebe odkázány hledaly chleba, šťastnější budoucnost. —
Mravní sbouba plíží se tu za každým krokem. V jisté
osadě moravské, dosud neokasili života vídeňského,
panoval jakž takž mravní pořádek. Ale s vydělaným

rošem na vídeňských stavbách zavanul do vesnice
duch nevěry, sociálně demokratický, děvčata vyzna
menávala se bezazdným životem; ano jsou příklady, že
sama mladá žena s vědomím svého muže nabídla se
dozorci stavebnímu k rozkoši, jen aby muž její dostal
lehčí práci. Nebezpečenství v městech hrozí zvlášť
beským dívčím tvářičkám. Mnozí rodičové venkovětí
ani nemají zdání, jaké nástrahy rozovírají se tu před
jejich dětmi. A nevinná, nezkušená dívka ve své dů
věřivosti, nezaajíc poměrů v novém ovém okolí, dá se
slákati lichotnými slovy a smámená loučíee s novin
ností svou. Nedivno pak, že mnohé děvče zapadli

v domech hanby, prodáno daleko do ciziny; rozlončilo
se navšdy a domovem. Vůbec jest velikou opovášli
vostí, posílají-li rodiče děti avé do velkých mčat beze
vší zaalosti jazyka velkého města a domácích prací a
beze vší snámosti přátelské. Za tou příčinou ve všech
zemích evropských i v Americe zřízeny ústřední eta
nice proti hnusnému obchodu s děvčaty. Posledně ta
kový spolek sřízen ve Vídni s názvem „Nádrašní
missie.“ Členové její, hlavně katolické dámy, označeny
medailonkem Panny Marie, očekávají jiš na nádraší
dívky, přijíždějící sem hledati svého zaměstnání. Ují
mají se jich, poskytnou jim radu, aby neupadly
v zábubu. Nádražní missie udršaje se dosud £ darů.
Pro Čechy důvěrníkem Nádražní missio jest dp. V.
Hálek, farář v Liboci u Prahy, jemaž budiž dopsáno
o karty pro dívky, které se přese všechno odhodlaly
na službu do Vídně. Dívka upovní si kartu na dat a
jeat dle ní na nádraží od dam Nádrašní miesie po

znáns. Mimo to dopíše důvěrník předem do Vídně
Nádražní missii, kdy dívka přijede, by tam byla již
dámou-členkou ns nádraží očekávána.

O ethickém a sociálním významu
manželství. Dr. O. Kramář v Pelclových Roshle

a Šena v manšelství navzájem sobě porozaměli, sebe
ocenili, obapolně byli shovívaví, vzájemně sebe pou
čovali a sobě se přizpůsobovali. Avšak jisto jest
a drahé strany, že rozdílnosti muže a feny nikde
v takové ostrosti se nejeví, protivy nikde tak zřejmě
novynikejí,jako právěv manželství.Předtíma vůbec
v ostatních zevních poměrech života jeví se muž ženě
ve své obvyklé lichotné a proto imponující zdvořilosti
u ublazenosti, tato onomu v lahodné a půrabné šen
skosti. Obzvláště pak ukazují ae enoubenci sobě
stránkami nejlahodnějšími; a to platí s nepatrnými
rosdíly i v paláci královském i v bydlišti dělníkově.
Vzájemný klam, podporovaný obabolnou zálibou a
obzvláště vzmocňující silou obrazotvornosti, která
někdy lásku až k šílenému blouznění stupňuje, pře
stává pozvolna, když v manželství a v blízkém styku
a spolužití salonní aneb aspoň slavnostně vyzdobené
vystupování obou mizí a jednání vstupuje do obvy
klých cest prostého života. Muž stává se ponenáblu
nedbalý na svém chování, žena naproti tomu odkládá
svůdnou půvabnost ženekosti, ježto se domnívá, že
této masky není více třeba. A ta počínají jeviti se
odznaky povahy obou pohlaví vědy zřejměji, a sice
dle času a okolností tím nebo oním způsobem, u
muže na př. pánovitost neb vrtošivá nálada, u ženy
avéhlevost a nepovolnost. A v těchto úkazech pře
devším spočívá příčina ponenáhlu ae jevící a rozmá
hající nespokojenosti. Jeden i druhý cítí ae zklamána,
co každý očekával, nesplňuje se, vyblonzněný ráj stává
se obyčejným tržištěm života. Zahálka jedné i drahé
strany úžssně podporuje a urychluje vystřízlivění. —
Čím možnov této neshodě pomoci? — Jen tím, že
oba, maš i žena, to co konali před manželstvím lá
skou jeouce zaslepení a v jakémsi nadšeném blouznění,
nyní konají ze zásady, jako důležitou a posvátnou
povinnost. Co dříve bylo pouhým klamným líčidlem,
to staniš se nyní mravní opravdovostí. A kde vůbec
má ne zásada lásky k bližníma spíše uplatňovati nej
v manželství? Manželé jeou sobě nejbližší, jsou, jak
Pán Ježíš praví, jedním tělem. Nechť tedy jsou také
jednou duší a jedním smýšlením.

Spalování mrtvol. Společnostipro spalo
vání mrtvol v Praze odepřeno místodržitelstvím po
volení, aby si zříditi mohls podnik k spalování
mrtvol, ježto dle platných zákonů jiný způsob po
hřbívání než dosavádní pochovávání dovolen není.

Svatokrádeš. Na 13. t. m. vyloupen dě
kanský kostel v Lišově n Č. Budějovic. Neznámí lu
pičové ze svatostánku na hlavním oltáři uloupili ci
borium a monetranci, hostie a svícny rozbázeli po
zemi, v zákristii pak sebrali několik kalichů a jiné
cennější věci. Sarový tento čin způsobil v celém okolí
pochop:telné rozhořčení.

Daň z výbavy. Správnísoudprohlásilv ar
čitám případě zrušiv rozbodnatí ministerstva financí,
že výbava děvčat jakož i věno nemůže býti považo
váno za dar, nýbrž slnší považovati obvěnění za po
vinnost rodičů. Tím mají rodiče dceři umožniti, aby
si zabezpečila existenci mitno otcovský dům. Dle to
hoto rozhodnutí třebe z výbavy jako z věna platiti daň.

Vdavekehtivé budeasi zajímatinásledující
manželský zákon škotský, vydaný za panování krá
lovny Markéty r. 1268. — „Nařizuje se, aby každá
dívka ať vysokého nebo nízkého rodu směla si vy
brati za manžela, kdo by se jí nejlépe líbil; a kdyby
on ae zpěčova| pojmouti ji za chof, zaplatí pokuty
až 100 liber dle svého majetku, leda že by dokázal,
Že jest zasnouben s jinou“

Onemocní-Ji služka, čeledím veslužbě,
musí zaměstnavatel platiti útraty nemocenské po 4
neděle. K nemocné alužce (čeledínovi) jest hospodář
povinen povolati lékaře, který dle potřeby poradí,
má-li býti dána do nemocnice. Co zaměstnavatel za
platí, má právo požadovati zpět z majetku slažčina,
nebo její pozůstalosti.

Hospodář jest povínemzaplatiti če
ledímovi mzdu za dobu, po kterou byl na vojně,
jestliže čeledínovi v době, kdy povinnost vojenskou
konal, nebyla řádným způsobem dána výpověď ze
služby.

Zastoupení při sendních jednáních.
Strany mohou před soudem proces projednati samy
aneb mohou se dáti zastonpiti. Pravidelně jest zá
stapcem strany advokát, Před soudy aborovými masí
se strany dáti zastapovati advokátem. Při jednáních
u soudu okresního může strana opatřiti za zástupce
i neadvokáty, dospělé osoby mužského pohlaví; při
jednáních v záležitostech nepatrných může i žena
strany jako žalobce vystapovati, V každém případě
třeba dáti zástupci plnou moc písemní pro spor,
Jsem-li přítomen, mohu dáti plnou moc protokolárně,
Obě, jek protokolární, tak i písemní plná moc musí
býti kolkována (1 korana) a vlastnoručně podepsána.

Výroba jemmých drátů. Drátyvyrábějí

drátům 0.001 mm. Protože veškeré kovy jsou více

méně tašné, lze tenké dráty zbotovovati ze všech
kovů a elitin. Costa všech těchto kovů vede mnohdy
otvory, které jsou menší než ouško jehly. Zprvu ae
protahojí s protlačají kovové tyče za stodena otvory
o málo menšími než prvotní průřez. Následek této
procedary jest prodloužení a ztenčení tyče; tím způ
sobem se postupně pokračuje až k žádanému průřezu.
Prvotvary (pruty) vzácných kovů mají před železem a
ocelí tu výhodu, že je lze snadno na válec navinouti
a prostým tahem prodloužiti. Teprve moderními způ
soby válcovacími podařilo ee vyrobiti dlouhé praty
kulatého železa — až i 100 m —anavinovati je na
válce a p. Zajímavro jest, že tašným kovům, jako
jsou zlato, stříbro, takéolovo, cíp a zinek, je moohem
obtížněji dáti přesně žádaný průměr než železu, oceli
a mosazi. Příčina je ta, že při prvních se kov po vy

stoupení z průtažky následkem vnitřního napjeh opětponěkud roztáhne, kdežto u železa pro větší pevnost
jeho zůstane průřez skorem shodný s otvorem prů
tašky. Zlalo a stříbro mají tu přednost, če je ne
třeba před ožitím rozžhaviti jako skorem všechny jiné
kovy, které tím značně zkřehnou. Překvapojícím je
často poměr délky vytaženého drátu k objemu, váze
prvotního prutu. Tak lze 46 mm silný a 750 mm
dlouhý prat stříbrný vytáhnouti na délku 650.000 m;
drobek zlata vášící 30 g dává drát o délce 6000 m
a z jednoho krychlového centimetra platiny lze vy
táhnouti kovovou niť, která by sodala jedenkráte
navinouti na zeměkouli. Takové pavučinové dráty pro
tabují ae napřed malými otvory v ocelových deskách
s pak průtažkami z drahokamů. Belgičtí brasiči dia
mentů mají velikou zručnost v zhotovování takových
průtašek z rabínů a safírů, a otvory v nich lze spa
třiti jedině pomocí zvětšovacího skla. Nejčastěji slouží
takto vyrobený zlatý nebo stříbrný drát k opředení
jemných nitek hedvábných k účelům vyšívacím. Jak
mile opastil drát poslední otvor, aploští se poněkul
mezi dvěma válečky, aby se mohl lépe k opředení
použiti. Jemné platinové dráty slouží k sbotovení
vlasového kříže v geodetických a astronomických ná
strojích; je tak jemný, že nelze jeho síla dosud nc
přesnějšími přístroji měřícími určiti.

Mmoho-lípelu donese jedno včelstvo
za jediný dem © Silné včelstvo v čas dobrésnůšky může až 7 kg medu denně donésti. Méně
známo jest, mnoho-li pelu snese včeletvo za den.
Jistý včelař čítal po jeden den včely nesoucí pel a
načítal jich 50.400, drabého dne 54.870. Množství
polu, které včela na nožičkách nese, váží 25.14 mg.
Dle toho druhého dne donesly včely 1 kg 38 dkg
peln. Silné včelstvo donese tedy denně přibližně 1'/,
kg pela. Aby včelka naplnila jedou boňku pelem,
musí proň 18krát letěti. Na pel snesený druhého dne
včelami, jak shora udáno, bylo potřeba 3048 buněk.

Ságe. U kupců prodává ae jen jedno ságo, ve
skutečnosti však kupujeme dvojí. Jednou koupíme za
určitý peníz práve ságo, podrahé dostaneme za týž
peníz nepravé ságo, totiž ságo bramborové. Pravé ságo
U nás neroste a takó se nemůže dělat, nýbrž přiváží
se k nám z Auie, hlavně z východoindických ostrovů;
tam dělá se ze dřeně (duše) stromů, jimž se říká la
tinsky eagns, česky ságovník. Dřeň me vybere ze
stromů, propere ve vodě, usuší na slunci, rozmačkáa
přehazuje v pytlících, až povstanou samé kuličky. Ty
te ze sáčků vyndají a dosuší nad ohněm. Bramborové
ságo připravoje se u nás ze škrobové moučky, z které
se nadělají zrnka, jež se ovlhčí a suší. Někde tato
zrnka obarvují praženým cukrem. Oba drahy sága I7e
v polévce snadno rozeznati. Ságo bramborové se
snadno rozvaří a prozradí se svou chutí, kdežto pravé
ságo tvoří pěkné pražné kaličky.

Co je vlečka Vlečkana ulici jest prý
hloupým pokusem krejčovským, aby se člověk pro
dloažil ve vodorovném směru; jest dále koštětem při
suchém počasí, hadrem v dešti a blátě, utěrákem nej
různější špíny na ulici, podnožkou pro zlomyslné neb
neopatrné, záclonou pro křivé a ohyzdné nohy, otre

vovatelkou plic za sucha, epolehlivou přikrývkou špinavých a děravých punčoch a střevíců atu. Přes to
jest „šlep“ i nadále důležitou ozdobou dámskou.

Sál jako domácí lék. Sůl sloužínám
jiš od pradávna jako domácí léčivý prostředek. Je-li
komu někdy a to obyčejně následkem pokaženého ž
ladku nevolně, nechť si přimíchá do piva trcchu soli,
vypije to a jde se pánkem posilniti, vypotiti. Ráno
po řádném vytrávení bývá zase čilým. Sůl prospívái
při jiných vážnějších chorobách. Tak na př. při zá
nětu v hrdle nebo čípku velmi jest na prospěch vy
kloktání hrdia solnou vodou. Touž vyplachují ee i
ústa, aby krvácení dásní přestalo, nebo aby se vi
klavé zuby zase usadily. Po vdýchání solných par
pomíjí ochraptění čili sípání. Rozpustíme-li hrať soli
v půllitra vody a natřeme-li pak řádně tí t3 roz
tokem oteklé, zanícené koleno, připojíce naň i podobný
obklad, hojívá se tento kloubový nedub jistěji i ry
chleji, nežli jódovon tinkturou.

Zlatá mládež. Minulý týden zatčeníbyli
v Brně dva třináctiletí klaci, právě když chtěli vstoupit
do vykřičeného domu. Shledáno, že oba kluci jsou
z Vídně, kde rodičům svým ukradli 160 K a dva
brilantové prsteny.

Vídeň v rozpočtu obeením. Na rok
1904 činily řádné příjmy obecní ve Vídni 107,913.323 K,
řádná vydání 101,327.136 K, zvláštní příjmy činily
26,939.412 K, zvláštní vydání 30,013,132 K. Hospo
dářatví města Vídně pomocí všech rakouských po
platníků zvláště českých roate rok od roka a nedivn;.
zvlášť když i naše menší česká města v rozpočtu
svém přibližují se často milionu.

V zájmu české korrespondemee ob
ehodmí. (Z národní rady české). Drabnou řadu let,
zejména všěsk v době poslední trpce jest ai stěžováno,
že dodavatelé jiných národností, zejména německé,
neobslahují české odběrateletvo, tedy za jeho české
peníze, v jazyce českém, ba, že vracejí se někdy české
dopisy s urážlivými poznámkami. Poněvadž jedne
tlivci, německé řeči neznalí nebo svých práv se dože:
dající, trpí, usneslo se všecko obchodnictvo české,
sdružené v Jednotě obchodních gremií v království
Českém sídlem v Praze i v Ústřední jednotě českých



kupců pro Morava sídlem v Přerově, počínajíc 1. led
nem 1906 užívati v korrespondenci své výhradně če
štiny a uetrpěti dále, aby požadavek eprávné České
korrespondence, fakturování zboží, jakož eprávně česky
znajících obchodních zástupců k osobnímu jednání,
nadále bez odvety byl ignorován. Národní rada česká,
dožádána byvši uvedenými korporacemi obchodními
za dobrozdání, vítá usnesení to s apřímnými eympa
tiemi a žádá veškeré věrné příslušníky váruda če
ského, aby s jednomyslnon eolidaritou od 1. ledna
rokunastávajícíhove styku-s firmamicižímiužívali
češtiny, a korrespondence jiné, zejména německé ne
trpěli. Zvláště pak dlužno prohlásiti za bezvýjimečný
zákon národní, aby s firmami vídeňskými, které mají
tak obrovské obchody s odběratelstvem českým, jakož
Bamozřejmě ovšem 8 firmami ze zemí korany české bez
výjimky žádný poctivý český člověk nekorrespondoval
jinak, nežli česky, a nepřijímal vůbec obchodní zá
stupce a cestující neřku-li od nicb kupoval, kteří ne
znají dokonale jazyk šestimiliooovébo kultarního ná
roda, kterému chtějí svoje zboží prodávati a z ob
chodů a ním těžiti. České dopisování a jednání bude
záhájeno všeobecně teprve od 1. ledna 1906, aby do
davatelé a výrobci němečtí v soustátí Habsborském i
dáleko mimo ně mobli vykonati ke splnění spravedli
vých požadavků českého odběratelatva potřebné pří
pravy.

Soelální kurs. Zemskésdruženíkatolických
spolků v král. Českém pořádá v sále Jednoty katol.
tovaryšů v Praze I., Anenské nám. č. 209. sociální
kura 8 programem: I. schůz v neděli dne 22. října
v S hod. odpol. R+ferenti: Karel Bartoveký, farář
z Citova: „O moderním socialismo a křesť. zásadách.“
— T. J. Jiroušek, redaktor: „O dělnické otázce v naší
době a jejím řešení na základě křesťanském“ — II.
schůze v neděli dne 29. října v 5. hod. odpol. Refe
renti: Josef Hovádek, mistr knibařeký: „O opravných
sushách v fešení otázky řemeslnické a živnostnické.“
— P. Milo Záruba, kaplan z Humpolce: „O snabách
stavu rolnického k hospodářskému povznesení.“ III.
schůze v neděli dne 5. listopadu v 6 hod. odpoledne.
Referenti: Magr dr. Joa. Burian, kapitolní děkan vy
čebradský a zemský poslanec: „O kněžstvu a jeho
zvláštních úkolech votázce sociální. — František Va
něček, sídelní kanovník vyšebradský a předseda Jed
noty katol. tovaryšů v Praze: „O úkolech křesťanské
charity.“ IV. echůze v neděli dne 12. listopadu v 5
hod. odpol. Referenti: dr. Rua. Horský, kníž. arcib.
vikář, kons. rada a farář ze Šárky: „O otázce žen.“
— Václav Myslivec, redaktor: „O praktické práci 80
ciální. Přístap do schůzí mají legitimovaní členové
katol. spolků a jizi uvedení hosté.

Obrovské doutníky. Největšídoutníky,
jež kdy snad byly vyrobeny, došly v těchto dnech
2 Havany do Londýna. Jsou 16 a půl palce dlouhé a
mají v objemu 6 palců; každý doutník váží čtvrt
anglické libry. Výrobní cena tisfce kusů těchto dont
níků obnáší 24.000 kor. Kdo si může dopřáti tohoto
kuřiva?

Výmos = hospodářství dal by se při
dobré vůli aspoň trochu zvýšiti pěstováním lékárni
ckých rostlin a spojenou s tím výrobou etherických
olejů a esencí. Ptejte se jen lékárníků, materia istů,
cukrářských, voňavkářských závodů, kde nakupojí po
třebných surovin nebo již hotových výrobků, S podí
vením pak shledáte, jak dobrovolnou daň v statielcích
odvádíme do ciziny za mnohé věci, které bychom si
mobli doma snadno vyrobiti a tím vlast svou oboha
titi. Zvlášť malorolníci měli by uvažovati o pěstování
rostlin lékárnických. Zde se nejedná snad o zdělání
celých lánů pro pěstování těchto. rostlin; veliké
množství by bylo na úkor možnému výnosu. Zde jde
však o to, aby pouze menší kns pole, nějaký jinak
nevýnosný kout věnován byl rostlinám lékáruickým,
k jichž pěstování by se snadno i v prázdné chvíli
mohlo přihlížeti. Byť by odtud plynul sebe menší
užitek, už to znamená něco; vždyť právě ze zvýšení
výnosu povstává chať k další práci. Hospodářeké
spolky, besídky mají býti ohnisky, odtud by vycházel
popud k drobné práci, o niš mnozí nedbají, ale která
právě vede k blahobytu.

Kolonisace mandžurského vojska
v Sibiří. Raská vláda na posílení všeho roského
v Sibiři uchystala právě plán kolonisace vojínů z války
rusko-japonské. Prostým vojínům připraveny koleni
sační podíly 15 desjatin (přes 16 ha) na každou daši
pracovní, důstojuíkům od 200 do 400 deejatin (220
až 240 ha). Kolonistovi vojínovi mimo to bezplatně
převezena bule celá rodina z domora až na mleto,
po celý život sproštěu bude raněný kolonista všech

stům úplná bezplatné A mohou si své podíly vybratí

jako menší velkostatkáři, dána pouzo tn podmínka,
že do pěti let vystaví na svém statku obytná a nej
putněji potřební hospodář. Rtavení a zavedou sí relé
hospodařství| Vérěína půly zůstane pastvinou. pro
dobytek. Této vítané příležitosti uchopí se. zajisté
zvlášť ti vojiní, kteří nemají ani kousek vlastní půdy,
aby se v krátké době siali zámožnými hospodáři.
Vláda rnská počítá také a tím, že mnoho vojínů a
důstojníků za války zvyklo podnebí asijskému a že
se tu ranohýra tím více zalíbí,

(Zasléno".

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochraňou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve čtvrtek dne 26. října 1905, o 2. h. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

. dač. 300—I. v Hradci Králové, ,

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Ohloubon každé hospo
dyně jest dobrá káva.

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
niho kávového nůpoje v žádné
— domácnosti vice ohybětl. —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
ličky se jménem -Kathrelner« a nikdy
nekupujte zbožiotevřené (vyvážené).

Bóbm. Ic 0*

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 14, října 1906, 1

18-00—36-00, bramborů K 2-20—0'00, jetelového 84

K 30'00—00:00, lněného semene K 1800. 00:00, 101

K 12*00—0000, ! kg másla čerstvého K 2:40—0'00,
1 kg sádla vepřového K 198 000, 1 kg tvarobu K

1 hl jablek K 16:00—30'00, 1 hl brašek 12:00—16 00,

vikve 21/,,

cibule
drobné zeleniny 150 kop, mrkve 70 pytlů,

Prosíme pp. odběratele, aby ne

E rTodláse

nj Kulečníkzachovaný
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobní ceny.
Bližší sdělí admioistrace t. 1.

XG3 XG6 KGODXCODX EBDX

ŠJan Horák,?
X soukenník
Ě Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy =

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v + (zemských,. 2
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

$ sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

Z

dobu více než třicetiletého působení,
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

j Velejemnélátky na taláry.

NeCEIXCEIXICBDCCPIX

Též na splátky bez zvýšení cen!

X602 X663 XG6IX662 XG3 X

Bednáře
na stálou měkkou a tvrdou práci

| přijmeJosef EXlína,
mistr bednářský v Josefově.

Týž kupuje staré, zachovalé vinné
nádoby.

/
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
> (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
23 (bratr P, J. Neškadly, faráře vo Výprachticích)

ši doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod

všech: kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

: Conníky, vzorky i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

M B0000, 90-0070 0000000000404009000B0B0GTAUDUBADOHRUSEPNOLDOB dUAdrn,

VáejnýBGBndnd004001079.01000.000.0-0-0.000-000000000001080080008

Chemické
cidění a barvení šatů

1 jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levné provádí ve svém odbor.

| ústavu

JAN MACF,
na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

| Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,
1 doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a 8l. patro

nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na avůj sklad

plan a planin.
Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyzuam. na výstavách.

„ME knihkupectví. 68

Telefon č. (7. Psací stroj.



na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

IČ Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě,
E42 dříve závod na sušitkování ovoce, salošený i|
Eda +- 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4

— mbízi —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borúvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

spozorňujeme zvlášť na ečný a při takovéja
v

osti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku k

1891 na jub. výstavěMiki „jtříbrnou medailístátní a diplomem slaté me a mnohými ji
nými diplomy « právem rašení slaté madole.

Vzorky zdarma a franko.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Sfanék,
Konviktské ul., Pastř spe
olelné na kostelní náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob anáčiní,
jsko: monstrance, kalichy, cíboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob: a t.d., vše
v přesném slohu církevaím. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen ©ohmí slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákreny neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejatkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n, rob

MOOOOOOOOOOOOGOOOOGO:Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní jakož
1 jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

oJdolf Bařtinán,
Ů Hradeo Králové, Adalbertinum.
OOOOOOOGOOOO0OOO0000š

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradci Králově, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslušebného

se stříbra, bronou a ji
ných kovů

věealiněv ohnizlacené
a otřbřené, zač se ruěí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platití
možno též ve lhůtách. Oprava
mnovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a

asilou se i Žsvěcené Bestvrsením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati čotnýmí pochrval

. nými přípisy P. T,
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě lichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

amp, laceren, lustrů, kaditelen,tácků na křest, svícnů, pa
dákáld, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co Dejvice,

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

dá?

"kus

J281noas

|OjEWWouZaZA

Axo010un Hseeja

nolsu91033“ngospdz

OUjujsvTA"0jslea0u

SUUSTHS"9

-0mjopozd

PLCSGDB
[xsvungfvmod

"amepdzogÚyresomr

BUMOPAOUTYIYDOIK130dz0yY
Ould“VTEVES€

AoonJha2

agejen

Mj740304 =

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jet u Tkaleov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
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 cenník zdarma a franco.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jindřicha [ aboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

V obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem,

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
8 j. v nejmodernějším provedení

S úplnou zárukou/

+ Solidní obsluha při mírných
cenách.

747 Ceny i obrázky velkých hodin
č" napožádenízadle.

Důvěry hodným sásilky na jděrtéš 4na splátky
bessvýšenícen.— Zalošemor. 1848. |

>

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:
brožovaný - . . <. 2.2. 42h
vázaný v poloplátně . . . . 68h
vázanýv celoplátně -68h
re v celoplátně se zlaceným

křížkem

vydání na velinovém papíře vá
zaný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou . . . K 180

-a "am
sohwálemo x
n)Užívání „Oltáře“ J. M.

nynějším nejdůstoj. panem
biskupem Dr. J. Doubravou

A MaAŤÍzem.o.

V
(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

N /
———————

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král,

nabízí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

d. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného S80h.
Katechimny jsou schváleny ma valné schůzí biskupů ra

kouských ve Vídmí dne 9. dubnu 1894. pů
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají Be 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
Řatechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189) pro tutéž školu

zdarma pro chudě.

Instrukce 0 katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v HradoiKrál.
1 výtisk brožovaný 4 h.

————

KRÁSNÉ
OBRAZY

ve vkusných rámcích, "Bf

zrcadla, sochy, kříže
a různé umělecké výrobky,
vše ve velkém výběru doporu
čuje nejlevněji

umělecký závod a výroba rámců

J05. KTESLICHA
——v Hradei Králové. —

OXXXXX



U bodnější I

kupnípramen v Rakonska veškerých svněší né

koslal, paramoniů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

ovevho mí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

„E(SLAVIA
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÉ

> HODAMI A LIBERÁLNOSTÍ.

Klobouky pánské,
zaručené jakosti, VŠECHEN ZI8K NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA

Josefa Neškudi JESTÚSTAVEMVZÁJEMNÝM.Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté, —— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

v Jablonném n. Orl. č. 86., f; Klobouky +44 Ač » PROPŘÍPADÚMRTÍ,PRO

Tistceuznávacíchreferencía odporučení,— Kožešiny všeho druhu pro

Orázkové ceníky, rozpočty,vzorya hotovézboší dámy, dívky a děti, VÝSLEDKY MNOŽNÉ ďvýběru franko. Ň

Adresovánívždy doslovnése vyprošuje. Přezůvky pravéPetrohradské, NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ
V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,

Papuče pravé s kotvou DIVIDENDA.

na skladě má RESERVY A FONDY| K31,865.380'80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.15957

Jos. Dvořáček, VYSVĚTLENÍASAZBYZDARMAZAŠLE
Druhé vydání.

ení živote a vlastností zv cís. a král, státem vyznamenaný u

Vyhtéomí tre moto ne o opěnícký v Hrad Král | ŘDITELSTYOBANKY „SLAVIE
Podávají professoři B. Záborský a J. John.

5 svazků 10 zi. 40 kr. vázané s barevnými Palackého třída č. 83.
přílohami2 zi. 40 kr.

Di! I. Saavol. 300 stran a 200 vyobr. Cena 3 z)., váz.
© zl. 90 kr. Dl 1. Ptáci. 323 stran, 184 vyobr. Cena
2 zl., váz. 2 zl. 90 kr. Díl I)0. Plazi, obojživelníci,
ryby atd. 373 stran, 342 obr. Cena 2 sl. 40 kr., vás.3 sl. 30 kr..O5l IW. Rostlinople. 372stran, 337vyobr.
Cena 2 zl. 40 kr., váz. 3 zl. 30 kr. Díl V. Norosty a

horniny, 210 stran, or Cena 1 zl. 60 kr., váz.

2 31.40kr. Krásná úprava.Sloh zábavný. „RK PK PRATERNEDM
A las brouků n ©)90, DG COAGOCACACACOCAČ ACA

ye o Největší sklad ©50 nádherných barvoiskových tabulí s 1400obrasy s teztem prof.Fr. Klapálka dvou svazcích vás. 20 al.,
tabule váz. 9 zl. Žnámýodborník prof.Bernard vdlou
bém posudku „České Politiky“ píše:ANovýpodnik můžeme

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 nábytkuatd.

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

Tamtéž přijme se učeň. V LUBLANI,VE LVOVĚA ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA PRAHA.

tudíž doporučitinejvřelejí, jakoako knihu nejlepších svého

I. L Kober v Praze,
Vodičko“: alice.
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——— firmy

JAR STOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.
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dovoloji si upozorniti, že

Tobán Kondelik

a zeť Vejvará
právěpočalvycházetí » Čermákovy housle, struny
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B « sešitech po 32 hal. = a veškeré hudebnínástrojejsou nejlepší a nejlevnější, neboť
M , M + La co odborný znalec a zkušený hudebník chová na skladě jen

v Oo oj obratem zboží prvého řádu. — Mnoho pochvalných dopisů. Koupil jsem již vícekrátM u v e

JN)

5P
SPECIALITY: —————————- od Vaší firmy uásíroje a

Pravé vlašské a veicholdské struny, pa
Hžské smyčce a pouzdra. —.Vše se pro- | byl jsem vědy úplně spo
dává se zárokou, výměna dovolena. — :
Veškeré aprávky přesnějaj rychle. kojen.
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Příloha
Besídka.

Zlaté časy.
Ba věru zlaté to byly Časy tak před dvaceti

lety! Práce všude nadbytek, peněz jako smetí|
Cukrovary vyplácely ještě dividendu akcionářůma
nikoli pouze bernímu úřadu, jako nyní.

Kam se člověk obrátil, všude ruch, práce a
blabobyt. Nejvíce na pilno měly tehdá strojírny;
veliká strojírna v městé X musela pracovati ve
dne v noci, uby zakázky včas vyříditi mobla,
Dělnictvo strojnické, jmenovitě kováří a soustruž=
níci kovu, vydělali peníze do té doby neslýchané
a to beze a»štrajků« a bez ústředních svazů.
Mnohý spořivý, řádný dělník založil si tehdy
pevný základ příštího blahobytu, mnoho pěkných
domků tehdy postaveno; v útulné zahrádce seděla
po večeři a denním lopocení šťastná rodina děl
nická, těšíc se ze svého vzrůstajícího majetku.

Bohužel větší část dělnictva v přepychu a
hýření neslýchaném peníze přímo rozhazovala;
karban a nestřídmost v nejhorší své stránce —to
byla zábava vělší části nerozvážného dělnictva, A
při tom ještě pobádání byli svými manželkami,
po většině bývalými fabričkami, které nejen mužů
svých nezdržovaly, ale naopak samy s nimi po
celé noci v krčmách křepčily, pily a hodovaly.
Děti obyčejně vzaly do krčmy s sebou, uložily je
k spánku někde na luvici a už se o ně nestaraly,
Hýřilo se v dusném, dýmem a alkoholem přesy
ceném ovzduší do rána. To byly zlaté časy pro
krčmáře a žida kořalečníka,. .

.
Je po výplatě; v krčmě sedí několik místních

živnostníků. Otevřely se dvéře, vstupuje nový host.
Statný hezký člověk. Oděv z látky moderní bledo
šedé, ještě zánovní, ale několik velkých mastných
skvrn na vestě i kalhotáchšpatně se shodujes no
vými manžetami a vysokým stojatým límcem.

Příchozí nepozdravil, sedl k prostřednímu
kulatému stolu, který byl vyhražen pro pány a
jediný pokryt ubrusem. Náš host prudce zazvonil,
krémář vyletěl z kuchyně,

»Ale pěkně vítám, pane Krotký; co si ráčíte
přáti 2«

»Přineste mi půllitr šlampaňského<
>To se prosím v půllitru nepodává; to by si

musili vzíti celou láhev a to je drahé, to stojí
pětku «

»Co drahé — kdo se vás po tom ptal?
Sem s ní, ať stojí co stojí, já to mohu dělat.«

Hostinský ve spěchu přinesl nápoj a k němu
dlouhou, úzkou sklenku.

»Copak s tím náprstkem chcete? Půllitr mi
přineste; což jste neslyšel?«

»Ale to se nepije z půllitru, to by vám to
uteklo —«

»Pije — nepije, půllitr přineste, ať utíká co
utíká; co je vám po tom?
. Sousedů zmocnilo se závistivé žasnutí; zraky
všech obrátily se k panu soustružníku Krotkému,
který vyraziv zátku, šumící břečku, jež mu jako
šampaňské byla předložena, nalil do půlhtru; nic
nedbal, že polovina vyběhla na stůl. Vstal, vzal
půllitr, obrátil se k sousedům a prohodil furiant
sky: »Kterej pak z vás si může dát tohleto ne
lejt? AČ žijou trakslířil A co, nebyl tu ještě kovář
Šplícha ?< Jako na zavolání vstoupil dotazovaný.
Silný, kostnatý muž, v nejlepším věku; za ním
manželks v bílé noční kuzajce a za tou čtyry u
mazané, otrhané děti.

Hostinský vstal — vítal nové hosty. »Co
si ráčíte přát k večeři? Je tam paprikáž, guláš,
buřty, presbuřt a flákota (uzené maso).«

»[ tak přineste od každého talíř na košt;
co nám bude cbutnati, to si dáme, viď stará.« —
Při tom pláci ženu na široká záda, až se pro
bnula — »Ale starej, ty nemáš rozumla

Všecko se smálo vtipu kováře. ©
»A kdes byl tak dlouho?«

Krotký.
»Ínu to víš, však kdyby se člověk neozval,

dali by mi, co by sami chtěli. Dostal jsem tento
týden jen 70 kuli; to je výplata pro mne, pana
plíchu ze strojírny ? Já jsem nejlepší kovář v to

várně, to ví teď už každý; beze mne nemohou
býti, a proto mi v sobotu musejí dáti co já chci
a ne co by oni chtěli. Jináč jim tím seknu a
mobou tu putyku zavřít. Všik jsem tomu inže
nýrovi řekl své mínění; ještě 10 kulí musel donést.
V pondělí si na něj došlipnu líp.«

V tom tónu vedla se zábava dále, Přišlo
ještě několik soudruhů s paními; muži. začali
bráti v karty, paní usedly v rohu u stolu, kde
děti spaly a poručily si »ponče hodně horkej a
bodně sladkej; a daj k tomu lomnický cvíbak«
nařizovaly krčmáři a bavily se dle svého.

»Vědí paní, já nevím, co ti páni mají na tom
bažantu| To je mi vepřová milejší. Nedávno můj
přinesl z města bažanta; teda jsembo- uvařila
k večeři s nudlemi, Řeklajsem mojemu: nic na
om není, slepice je lepší; vícekráte mi to nenos,«

ptá se pan

Druhá zase: >Achich, v pondělí pereme, to
Jsem vždycky celá nemocná !«

»Což pak voni sama perou ře
»[ co jim to napadá, já si zjednám. K vůli

těmpár -krejcaróm si nebudu kazit zdraví, To by
za to stálo! Vždyť na to máme,«

»Vidějí panísí, já také nemohu sama prát;
jak se jim shýbnu k neckám, stoupne mi krev do
hlavy, až myslím, že mne trefí šlak.«

»Kde koupili ten géérok, ten. jim štěkne«.
Tak a podobné bavily se panísf při »ponči«,

V tom objevil se harmonikář, začal to tahací
neštěstí probírati a za chvíli dupání, řev, výskot
— nová zábava až do rána. Ráno vzbudily se
děti; pan kovář Šplícha klopýtal domů. Prohrál
třicet zlatých v kartách; nadával inženýrovi zlo
dějů, že mu v sobotu dal málo. Za ním táhly
s brekem děti a pozadu v nápadné vzdálenosti
vedl pan Krotký paní Šplíchovou.

V neděli pokračováno v ušlechtilé zábavě,
V pondělí pan Šplícha do továrny nešel. Prohrál
v neděli opét v kartách; byl mrzut, že krejčí do
volil si ho upomenouti. Taková drzost! On prý
vydělá více za den, než krejčí za týdení Pil na
zlost, arci na dluh. Z továrny poslali pro pana
Šplíchu, aby šel pracovati, aby také nezaháleli
jeho pomocníci. Odpovědí byl nectný vzkaz; prý
že půjde, až bude chtit.

A nyní přihodilo se něco nečekaného. Kde
se vzal — tu se vzal — u brány továrny. při
hlásil se statný, slušný kovář o práci.

Vzali jej ihned, a na zkoušku přidělili mu
oheň a pomocnictvo pana Šplícby,

Druzí kováři zvědavě pohlíželi na nového
soudruha, který se chopil práce velice zručně.
V poledne bylo již zřejmo, že nový kovář pana
Šplíchu úplně může nahraditi,

»Však on tam dlouho nevydrží,« rozumoval
pan Šplícha, jemuž kamarádi za tepla novinku
přinesli; »8ž práci pokazí, však rádi pro mně
pošlou.< Ale nepokazil — a neposlali. Uražen ve
své samolibosti čekal pan Šplícha den ode dne —
marně. — Začalo mu přece býti úzko; dříve vy
nadal úřadníkům, mistrům, do práce nepřišel a
přece pro něho posílali; a teď nic? Snad by to
nemysleli do opravdy? V pátek konečně, po tu
hém duševním boji táhl panŠplícha do továrny.
»Však já jim to tam povím.«

K velkému úžasu svému nebyl do továrny
vpuštěn, u domovníka odevzdali mu písemnou
týdenní výpověď a zároveň mzdu za týden a vy
svědčení.

»To si ze mne chtějí dělat legraci!< zasípal;
„ale teď kdyby mne na kolenou prosili, nepůjdu.“

Ale — neprosili. V poledne vědělo již celé
sousedstvo, že pan Šplícha je »fremde t. j. že je
vypovězen z práce. Přiběhl krejčí a sebral na
kvap nový oděv, jejž teprve v neděli odvedl a
žádal zaplacení starého účtu; švec stál za dveřmi
a domáhal sc svého, Těch několik zlatých, co pan
Šplícha v továrně za týden dostal, sotva na to
stačilo. A již tu byl žid, krčmář, řezník, pekař a
švadlena. Pan Šplícha jen trnul. Jakž takž je upo
kojil, že si zítra ještě ve strojírně s těmi pány
pohovoří, tohle že nejde jen tak. Šel do hospody,
poručil pivo. Šenkýř, který ještě včera byl samá
úslužnost, místo piva předložil dlouhý účet; 30
zlatých účtováno jen za »ponče, který vypila panísí
během několika neděl. Prý naleje pivo, až bude
účet vyrovnán, ,

Skřípaje zuby, zahanben opouštěl pan Splícha
hospodu a šel domů. Ženu nehorázně zmlátil, že
mu prý nadělala dluhy. Za dva dny mu zabaven
veškerý nábytek. A doma ani krejcar. Děti chtěly
jisti — nikdo na dluh nechtěl dáti, a hned první
dny, co byl bez práce, hladověl. Doma nemohl
vydržet. Šel na procházku, náhodou kol útulných
domků svých kamarádů, kteří předce mnohem
méně vydělali než on — a nyní sedí ve svém.
»Chlapi, braboši,« zasyčel, «hrom vám do těch
baráků má uhodit. Proč pak já nic nemámř« Prosil
bývalé soudruby o půjčku nejprve několika zla
tých, pak několika šestáků. Nikdo nepůjčil. Hladové
děti chodily po sousedkách prosit o trochu jídla.
Konečně se kamarádi složili, aby se pan Šplícha
mohl podívati do Prahy a tam si nalézt práci

Našel práci brzo, avšak v oboru jiném než
jakému byl uvykl. Též s novými pomocníky ne
chtělo to tak jíti jako s těmi starými, Přišla první
výplata; pan Splícha nechtěl svým očím věřiti,
když dostal jen 14 zlatých. Ve vzteku dal bez
rozmýšlení výpověd, Byl opět několik dnů bez
práce; domů neposlal ani krejcara. Nalezl opět
práci jinde. Marně se namáhal dosíci bývalého vý
dělku. Části, které kovati měl, byly mu nové,
nezvyklé; a ve své domýšlivosti nedal se od no
vých soudruhů poučiti, kudy na to. Doma zatím
dohnal blad paníŠplíchovou ku práci. Proslýcha'o
se, že ve městě pere za několik šestáků denní
mzdy. Již jí krev nestoupla do hlavy, když se
postavila k neckám, A šlo tu bez »ponče«.

Po dlouhém duševním boji rozhodl se ko
nečně pan Šplícha, že se vrátí, že odprosí; jistě
jej vezmou do továrny, kde tak dlouho pracoval,

opět se vrátí zlaté časyl A jak bude spořit!
>Také si vystavím takový malý barák,c těšil se,
Na drábu neměl, odhodlal se v kruté zimě na
stoupiti cestu pěšky. V chatrném oděvu, s něko
lika krejcary jen v kapse, vydal se na cestu. Byl
třeskutý mráz. V Libni ještě vypil trochu kořalky
»pro zahřátí,« pak odhodlaně vyšel ven. Proda=
vačka zvědavě vyhlížela za tím sešlým, chatrně
oděným člověkem, který mizel v chumelenici.

Druhý den v novinách se četlo, že za Libní
v příkopě u silnice nalezen byl člověk zmrzlý,
sněhem zavátý, dle nalezených papírů jakýs kovář
Šplícha. — —

Pro ubohbou ženu nadešly kruté časy. Došla
si do továrny, kde muž dříve pracoval, pro pod
poru. Pokladník pokrčil rameny. »Vždyť Váš muž
vydělal veliké peníze; proč jste nepamatoval: na
konce?« Jat útrpností, dal jí 5 zl. ze svého, je=
likož z tovární pokladny pro případ podobný
dáti nemohl. Žena odešla plačky. —

Socialistickýčasopis »Krvavý šroub« o tom
napsal: «Kovář Splícha, který 12 let pracoval ve
strojírně, byl pro nicotnou příčinu, jsa sedřen,
z tovarny vyhnán do sněhové bouře, kde zaby=
nul. Jeho žena, sedřená těžkou prací, matka pěti
nezaopatřených dětí, žádajíc právem na továrně
náhradu a výživu, dostala celých 5 zl. Nový to
doklad znemravnělostí kapitalismu! Ať zhyne ka
pitál, jen v socialismu kynou nám zlaté Časyl«

Literatura.
Z nakladatelství J. R. Vilímka v Praze.

Spisy K. Klostermanna, řada II Světák z Podlesí. Ro
mán. Saš. 15.—19. po 30 h. — Costopisné romány dr.
K. Maye: V říši stříbrného Iva. Román. Seš. 48.—53.
po 30 b. — Vilímkův jízdní řád pro Čechy na zimní
období 1905—06. Cena 20 b.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohouvě
novanou theologické literatuře národů elovanských.
Redaktoři dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tam
pach, dr. A. Podlaha. Roč 46., seš. 9. Obsah: Dr.
Spáčil: Volba papežská a tak zvané právo exklasivy.
— Dr. Vrátný: Panna Maria v literatařo kat Islandu.
— Dr. Špaček:Rozam a učení o nejsv. Trojici.—Dr.
Kryštůfek: Jansenismus a jeho zhoubný vliv na katol.
státy v Evropě. — Dr. Hejčl: Pentateuch. — Dr. Sta
tečný: Spencerovo „Nepoznatelné“. — F. Fryč: Chro
nologia života Páně. — Dr. Špaldák: Řečtí Otcové
církevní o neposkvrněném početí P. Marie. — Dr.
Sam+our: Křesť.missie a jejich kulturní význam. Ati.
Nákladem knížecí arcibiskopské knihtiskárny v Praze.
Roč. předplatné 9 K.

Slavorum litterae theologicae Conspectaspe
riodicus. Zvláštní vydání z „Časopisu katol. dacho
venstva“ Řídí dr. J. Tampach a dr. A. Podlaba. Seš.
III a IV. Vychází pětkrát ročoě za 6 K nákladem
knížecí arcibisk. knihtiekárny v Praze.

Rádce duchovní Časopis kněžstva Českoslovan
ského. Řídí F. Vaněček Roč. XII, čís. 11. Nákladem
V. Kotrby v Praze. Předpl. roč.'8 K.

Tetín a sv. Janapod Skalon. Napsal Jal. Košnář.
Za 30 hal. Výňatek z dila: Poutnická místa a pa
mátné av tyně v Čechách. Nákladem V. Kotrby v Praze.

Nový Život. Mssíčník pro umění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává K. Dostál Lutinov. Roč. 10.,
čís. 10. Roč. předpl. 10 K přijímá vydavatel v Pro
atějově.

Eva. Měsíčník pro vzdělání českých žen a dí
vek. Vede B. Konařík. Roč. II., čís. 10. Roč předpl.
3 K příjímá vydavatelství v Prostějově.

Příležitostné řeči duchovní. Příloba Kaza
telny sv. JIL. Seš. 9.—11. obsahuje řeči k různým svě
cením. Řídí F. Vaněk, exposita na Křemešníku. Ná
kladem R. Rappa v Pelbřimově. Seš. za 60 b.

Hospodářský list. Týdenník věnovanýrolnictví,
bospodář. průmyslu, národnímu hospodářetví a samo
správě. Roč 81, čís. 2. Roč. přadpl. 10 K. Řídí a vy
dává A. Eckert v Chradimi. Se vamostat. přílohou:
Zlatý domov. Ilustrovaný časopis věnovanýzá
jmům čes. venkova a Česká hospodyně. Předpl.
na každou z obou příloh roč. 350 K.

Nová zemědělská knihovna. Vycházíkaždého
10 dne v měsíci. Seš. 4. a 5. obsahají „Drůbežnictví“
od F. Suchého. Cena 50 h. Nákladem Ad. Eckerta
v Chrodimi.

Divadelní List Máje. Pořádají dr. J. Borecký.
a L Novák. Roč. I., čís. 10, Nákladem nakladatelského
družstva Máje v Praze. Za 40h.

Bezdětná. Venkovský obrázek. Soaborné vydání
spisů Joe. Kejdany. Díl I., seš. 1. za 24 h. Nákladem
J Kotíka na Smíchově.

Obzor. Nejlacinější zábavně poučný čtrnácti
denník. Řídí a vydává VI. Šťastný v Brně. Roč. 38.,
čís. 19. Celoroční předpl. 4 K u administrace v Brně.

Vídeňský národní kalendář na rok 1906.
Ročník I. Pořádaný póčí Národní rady Čechů dolno
rakonských. Nákladem knibkopectví J. Otty ve Vídni.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Pořádá P. J. Rabringer. Roč. V., čís. 1.
Vychází měsíčně v Olomouci za 2 K ročně.

Úplný soubor nauk Kneippových vyšeljako
lidové pojednání pro lidi zdravé i nemocné pod ná
zvem „Velekniba Kneippova“, kterou po smrti Kneippa
zpracoval a vydal převor F. Bonifac Reile a zčeštil
E. svob. pán Š. z Friedbergů (Mirohorský! Dílo ob
jemné, čítající přes 1000 stran a četná vyobrazení,



podává veškeré nauky, rady a pokyny světoznámého
vodoléčitele v přehledné souvislosti. Spis v jazyka
českém vydán byl nákladem knihosklada J. Kdselova
v Kemptenu v Bavořích, ale lze jej dostati v českých
knihoskladech, zejména u komisionáře jeho, Fr. A.
Urbánka v Praze (také na splátky.)

Příručky pro učítelstvo seš. 14.—17. obsa
bují dokončení 4. svazku a sice apisu Lad. Nágla
„Vyučování psaní a krasopisu ve škole obecné a mě
šťanské na základě tvarů písma úředně schválených.“
Díl 1. Latinka. — Uvedená práce jest první u nás
toho druha příručkou,jež na základě jednotnosti tvarů
stručně a přehledně přináší nejpotřebnější výklady me
thodické pro všechny etapně. Výklady pak doplněny
jsou hojným a pečlivě sestaveným ovičivem, uprave
ným vhodně pro všechny školní roky všech kategorií
škol. Kniha Náglova přidržaje se methody nejvíce
užívané a bodí se tóždobře ke zkooškám učitelským
s krasopisu.

Vlast. Časopis pro poučení a zábava. Redaktor
T. Škrdle. Roč XX, čís. 1. S bohatým obsahem. Roční
předpl. 10 K a administrace v Praze.

Ječmínek. Kalendář bumoristický na r. 1906.
Ročník VII. Nákladem R. Prombergra v Olomoaci. Za
1 K. Obsah bohatý, hodící se pro lid.

Obchodní Obzor. Orgán obchodní jednoty pro
Morava a Slezsko v Brně. Řídí B. Holman. Roč. I,
čís. 3. Vychází jednou měsíčně za 6 K ročně.

—— P»=.=g O
= Založeno1853. =

9 Provedeno přes 500 oltářů a Božích Chrobů.

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.9 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.E- c
Chrámové svíce
voskové“

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty promísta pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

3
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadolní oblekyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohaté zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.
X
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—imE se zaručením miN-
zásílá proti dobírce neb dle dohodnutí

ERP od 5do 10kg. poštou "DE
5 kg. Iaa výstřelek „. 53K25bh
5 kg.Ia » .. 4K50h
Ď kg. obkladovékořeny. 4K 25h
5 kg. slabší » 3K50h
5 kg. prostřední, . . 3K—h

gap drahouod 10 kg výše: “W
10 kg. diverse a sice: 3 kg. křenu, 3 kg.
cibule, 2 kg. mrkve, 1 kg. česneku, 1 kg.

petržele, vše 4 K 50 h.

Objednávky od 80 kg výše účtuji se levněji.

J. M. Jireček,
nejstarší vývoz výhradně prav. mal. křenu

w Kutné Hoře.

4 alb
"Jednou s-důvěrou zkuste a posnďte přírodní 6 kg

pražená vljem. K 14-, 15
a 16—. Cenníky zdarma.

franko dobírkou všude.

Pochvalné dopisy z celé Hůe.

zelená, vichut. K 11:50,1350,

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32. Čechy.polovoskové <“ zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce Jnstry,
=== svícekostelníste

(paškaly) 8 krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní "BE

ve všech velikostech

sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
jakož i veškeré do oboru

sv. přijímání a sv. toho spadající výrobky do
: : ručuje veledůst. krahům

biřmování se stubami — Šuchovním největší apeci
a případnými nápivy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Tovární aklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.
Telefon 914.

První český katolický zárod ve Vídni.
o

František huber
- Dílna ku vyšívání

R n a zhotoveníko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Adeň,
VO. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

P. T. milovníkům CTĚLIL
slušně nabízím

propodzimníazimníobdobí

krásné zdravé květiny
ve květináčích dle odborných metbod pěstěné,
jako: chrysanthemy. cyklameo, primule, karafiáty,
fisly ranní, a mnoho jiných ozdobných rostlin
nejlepších druhů pro květinové stolky, okna a
sklenniky,hodící se též na hroby “lk slavnosti dušičkové.
Zasílám je též drahou nebo poštou do každé

vzdálenosti na dobírku.

10 kosů různých druhů . . . . za 4 koruny,
20 kusů též různých drubů . . ©- za 7 korun.

Obal účtuji za ceny původní.

Speciální nabídku a ceny na požádání zašlu franko.

Ujišťuje solidním a vzorným obaloužením,
znamenám ge ve veškeré úctě

Jaroslav Tuček,
uměl. a obchod. zahradnictví, Předměřice n. L.

První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAWMCE,
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;

cena levná, jakost výborná,

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku
cbyní, zařízen.

s lázní a moder
ním příslašenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský
velkozávod truhlářský v Hradci Řrál,

u Pražského mostu.

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo ©12—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

sochy, oltáře,
doporučuje uctivě své chvalně známé:

ovépasty, jes, Boší hroby, kříde, kasatelny,
spovědníce, křistel „ponaolY sojeny, lustry,

y atd.dleslohuostelů, eranén mcehaobrasy,premie, fotografie a diplomy. anmý nábytek a
růsné předměty hodící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

"“<
BURN

- Pevné ceny.



Bienkiewics projevuje ve svých spisech
hluboký smyol náboženský, ta a onde sice oje
diněle, ale v románech „Bez dogmatu“ a v „Ro
dině Polaněckých“, možno-li tak říci, profesně.
Děj těchto románů odehrává ge na půdě pří
tomné společnosti a autor zachytil v nich vše
choy psychologické podrobnosti moderního
člověka, jenž obtížen jest bolestmi časového
prostředí. Zejména v románě: „Bez dogmata“
pa Leonu Ploszowskim znázorňuje všechna
malomoc moderní filosofie, jež odstraňujíc ná
boženství a odporučujíc člověku náhradou pře
míra intelektuálních poznatků, vyrábí lidi bez
krevné a unavené, lidi, kteří neustále nespo
kojeně modrují, sale za to oloupeni jsou o
možnost životního činu. Uměleckým anachro
nismem vyjadřuje pravda tu Sienkiewicz v roz
mlavě Caja Cinny 8 Timonem v novelce:
„Pojďme za ním“. „Proč, šlechetný Timone,
nemoha nalézti cesty?“ Timon odpovídá:
„Dříve odpočinek byl v bozích, dnes víra
v boby vyhořelu jako oliva v lampě. Potom
usozováno, že filosofie bude pro duše slancem
pravdy. Nyní, jak sám nejlépe víš, na jejích
zříceninách v Římě, i v Akademii v Athónách
3 zde sedí skeptikové, kterým se zdálo, že na
leznou pokoj a nalezli neklid. Zhostiří se tepla
asvětla znamenázůstaviti duše vtemnosti,kterouž
jest nespokojenost. Vztahujíce race před sebe
hledáme východiště a — — —*

Kdo sledoje doševní proudy u nás, po
chopí, proč z jisté české strany díla Sienkie
wiczova byla znebodnocována, Nebyly to krvavé
scény, jak pravili, které jim překážely uznati
umění spisovatelovo, nýbrž jeho sklon k nábo
ženství, a k hanbě naší jest, že tito nesvědo
mití lidé získali hejna nemyslících špačků.
Ostatně o tom ještě někdy promlavime.

Obrana.
Právo Lidu a Milosrdní bratři. Jost

všeobecné známo, ža 80c. demokratické orgány,
když se jedná o to, pošpiniti zájmy katolické
církve, nezoají rozdílů u vyhledávání prostředků
a že 8e při tom nelekají ani lží, ani pomlov,
aby včc katolickou poškodily. Nepřekvapoje
nás ovšem, že 86 odvažají prolhaně potupiti i
nemocnice spravované Milosrdnými bratry, ú
stavy to lidaumilné a prospěšné všechněm ne
duživcům; k těmto nemocnicím má úctu i pohan,
ale socialistický tisk je musí přece potopiti
aspoň v zájmu vlastního řemesla, jelikož jsou
to zkrátka ústavy katolické. Abyvšak nezůstal
ojedinělým případ všeněmeckáno poslance Ma
lika, který na sněmu říšském ve Vídni r. 1901
neurvale oapadl vídeňské Milo.rdné bratry,
počalo též „Právo Lidu“ starati se o to, aby
svým známým způsobem pohanělo nemocnici
Milosrdoých bratří v Praze. Proto v čísle ze
dne 20. září přineslo zprávu, jak se jedoá v ne
mocnici Milosrdných bratří. Uvádí, jak pilni
kářský pomocník 22letý Tomáš Hůla byl ne
vlídně, hrozbami a zastrašením vybídnat, aby
přijal svátosti umírajících, jak uleknuv se nad
tím, žádal, aby otec jeho telefonicky byl zu
volán. Po té vylíčuje ee dále, jak tato žádost
jeho byla bratrem Albánem nevlídným způso
bem odepřena, a jak vedle ležící jeho druhové,
pekařští pomocníci, se svého těžce nemocného
druha ujali, br. Albánovi za nelidské jednání
pořáduě vyčinili, začež nemocničním lékařem
Ečerem byli propuštěni. Mimo to jeden znich,
který si při zastávání svého nemocného draha
nejbouřlivěji počínal, byl strážníkem na pol.
komisařství předveden.

Kdyby nebylo po celém světě známo, jak
Milogrdní bratři s nemoonými každého stava,
každého vyznáuí zacházejí bez jakékoliv od
měny,jak ošetřujívšechny,i nevyléčitelné,i tu
by snad mnohý, kdo tento orgán čte, byl v pu
chybnostech, je-li zpráva ze dne 20. září uve
řejočna v „Právu Lida“ správna čili nic. Po
něvadž právě ti nejchadší jsou nejčastějšími,
ba skoro stálými ošetřovanci nemocnice Milo
srdných bratří a velká část jich čte „Právo
Lidu“, tu zajisté každý, kdo zprávu onu četi,
buď z vlastní zkušenosti anebo od jiných ví,
jak se v nemocnici Milosrdných bratří s ne
mocnými nakládá; pozná ihned, že „Právo Lida“
pravdu nemlaví. Vyvraceti, že Tomáš Hůla
byl nevlídaě vybídnat ku přijetí svátosti umí
rajících, je zbytečno, pouěvadě on jako katolík,
jakým se po svém příchodu prohlásil, také od
dacbovního své církve zaopatřen byl. Frivolní
lží jest tvrditi, že by byl Tom.Hůla snad za
strašováuím a hrozbami k toma vybídnut; toma
snad tento „poctivý“ orgán 8ám nevěří. Rovněž
čirou smyšlénkou jest, že bylo mu odepřeno
povolání jeho otce telefonicky, a že se drahové
jeho, oba pekařští pomocníci, sami se postarali,
aby otec Hůly telefonicky povolán byl; neboť
matka tohoto prodlela po čas nemoci svého
syna skoro celý den u lůžka sama, bez jakého
koliv zavolání. Z toho jest viděti, že zpráva
tato je z velké části vylhána a co se týče o
sočování Milosrdných bratří, naprosto ne
správná. Jednalo se „Práva Lida“ jenom o to,

aby mohlo napadnouti nemocnici Milosrdných
bratří, na kteron se do té doby neodvášilo,
Pěkná odměna za obětavé ošetřování! Sociali
stický soudroh dá se léčiti a pak poděkaje
pomlovou! Některý vybledá nemocnici tu jen
k vůli špiclovství, A poněvadž 8e ru nic pod
statně nesprávného vyslíditi nepodaří, aspoň 6i
pomůže lží. Některá individoa bývají propo
Štěna z nemocnice pro hrubé chování, ano i
pro krádeže a pak se pomstí pomlavou.

U všech národů křesťanských a jiných
vyznání, ba iu pohanů, řád Milosrdných bratří
těší se veliké důvěřea uznání, všude8eo něm
jen 8 úctou mlaví, neboť jejich zásluhy o tr
pící lidstvo jeou neskonalé, takže jenom člověk
bez citu, může urážeti ty, kteří v pravdě z kře
stanské lásky obětavě ošetřují nemocué. „Právu
Lida“ ku konci své zprávy sliboje, poněvadž
z nemocnice této se na správu časté stesky
ozývají, že této náležitě posvítí. Této vyhrůžce
se musí každý nepředpojatý a soudný čtenář
pousmáti. My v odpovědí své na vylhanou
tuto zpráva stotožňajeme se úplně s drem.
Luegrem, purkmistrem vídeňským, který po
záslaze odbyl všeněmeckého poslance Malika,
když na říšském sněmu odrazil surový útok
tohoto velikého pangermána. Radili bychom
socialistům, aby sami zkusili ty slasti, jichž
Milosrdní bratři při ošetřování nebožáků za
koušejí. Ale víme, že se takové práci žádný
soudrah nevěnuje. To je pohodlnější sednout
ke stolu a perem lidamilné a obětavé ošetřo
vatele potopiti. Taková práce se nyní více vy
plácí, než nehlačné, trpělivě konané skatky
pravé lásky k bližnímu.

Politický přehled.
Konečně tedy vláda sama podala na zem.

sněmu království Českého dvě předlohy zá
konů o změně zemského zřízení a vydání no
vého volebního řáda, aby rozřešena byla otázka
česká a tím upravena půda na říšské radě.
Ale předlohou touto neuspokojeni ani Češi,ani
Němci. Vláda si přeje, aby byl rozšířen počet
poslanců za města, obchodní komory i venkov
a aby zřízena byla nová všeobecná kurie 0 86
mandátech. Vláda jest i pro zřízení národ
nostních kurií, jež zaračují každé národnosti,
že při správě země, při správě ústavů
zemských a při poradách o záležitostech
zemských v komissích bude na ni brán při
měřený zřetel. Posl. dr. Herold stkvělou řečí
odůvodnil svůj návrh na změnu zemského zří
zení a ten také většinou česko-velkostatkářskou
přikázán 27členné komissi. V úterní schůzi
jednalo se o návrhu posl. dr. Podlipného na
zavedení všeobecného práva volebního. Posl.
dr. Kramář v odůvodňování návrhu tohoto pro
zradil, že-strana mladočeská pomýšli vážně na
podporu se strany soc. demokratické. — Zemský
rozpočet království Českého na rok 1906 vy
kazaje úhroné potřeby 176,295.125K, vlastní
úhrada 16,606.632 K, zvýšena úděly z výnosů
osobní daně z příjmů a kořaleční dávky, činí
vlastně 21,499.085 K; na uhrazení výdajů bade
se vybírati dosavadní zem. přirážka 65 h ku
každé koraně přímých daní a přece ještě
zbývá neuhrazený schodek 13,865.291 K. —
Na sněmu moravském schválena právě pilnost
českého návrhu na volební opravu, pilnost ně
meckého zamítnuta, čímž ovšem Němci velmi
roztrpčeni. — Velké tábory lidu konaly se mi
uulý týden v několiku českých městech na
Moravě, na oichž žádáno zřízení čes. university
na Moravě, zavedení všeob. voleb. práva a 86
státnění severní dráhy. — Ve Vídni utvořil se
prý velkorakouský říšský svaz, jenž zahájil
agitaci mezi Charvaty a Rumuny proti Maďa
rům. — Terstské městské radě odňato právo
všelikého úředního jednání v případě mobili
sace za příčinou války.

V Uhrách se spojená maďarská koalice
staví urputně proti ministerstva Fejérváryho,
jež hospodářským svým programem hodlá ob
šťastniti celé Ubry a tím poraziti koalici. —
Romnoští poslanci vyzývají obce ve svých vo
lebních okresích, aby členové obce dobrovolně
platili daň a k odvodu 8e dostavovali.

V Rosku šíří se velmi stávkové hnutí
zvlášt v Moskvě, kdež jakož i v Petrohradě
vypukla také stávka železničních zřízenců. Do
prava zastavena jest ma tratích vedoucích
z Petrohradu do Moskvy. Ministr Witte pro
hlásil k depataci dělnické, že jest proti poža
davka dělnictva za všeobecné volební právo.
Stávka musí býti skončena, než se počne vy
jednávati.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecézní. Jmenováníjsou: p.Frant.

Prosohwiteer, majitel kříže pro Ec. et Pontifice, b.
notář, farář v Nlederbofa, b. vikářem okresu vrchlab
skóbo; p. Ant. Nývlt, děkan v Oostí, b. vikářem
okresu Laoškrounekého; p. Joe. Syřiště,děkan v Aders

bachu, b. notářem. Vyznemenání jsou: p. Jan Šole,
registrátor a archivář a p. Vác. Bayer, protokolista,
při b. Konsistoři, obdrželí farní synodalie. Ustano=
vení jsou: p. Frant, Hovorka, kapl. v Rokytnici, za
kaplena v Bobdanči; p. Jan Ptáček spirituálem ctih.
Sester v Kouléřově; p. Jos. Vaněček, kaplan, za
administr. v Mikulovicích; p. Vlad. Hornof, katech.
škol měšť. v Novém Bydžově, sa soppl. katecbetu ua
gyonasia v Litomyšli; p. Eo. Číbák, katech. škol
měšť. chlapeckých, za katecheta škol měšť. dívčích
v Novém Bydžově; p. Karel Hubert, katech. škol
obecných, sa katech. škol měšť, chlapeckých v Nov.
Bydžově; p. Bohusl. Beneš, koop. v Radimi, za
katech. obecuých škol v Nov. Bydžově. Na odpo
činek vstoupil p. Jos. Syřiště, děkan a b. notář
v Adersbachu. V Pánu zesnal p. Frant. Rašín, jabilár,
b. notář, děkan a farář na Veliši, $ dne 13. říjoa
1905 (naroz. 1826, vysv. 1858). Uprázdněná fara na
Veliši, patron, hrab, Ervfns Scblicka,od 19,říjua 1906.

Ze schůze městského zastupitel
stva v Hradei Králové. Dno 18.října1905
usneseno: Udělena byla povolení k užívání: Novo
stavby syoagogy v Posp. třídě, přístavoy I. patra na
domě čp. 386 p. Jos. Berana, domu p. Aug. Hra
deckého v bloku C., domu p. Frant. Krištofa v bloku
II. a doma p. Jos. Strégla v bloku 0. —Živnosten
skému odboru postoupeny byly: Žádost odboru zemské
jedpoty soukromých úředníků v král. Českém o zave
dení úplného klidu nedělního v písárnách, žádost p.
Josefa Mengra a p. Ant. Kontpíka za udělení kon
cesse kavárnické, žádost p. Jos. Červeného o svolení
k nalóvání ligoerů, žádost p. K. Kubišty za ndělení
koncesse bostinské pro jeho dům čp. 299, žádost p.
J. Kotrče z Radikovic sa koncessi ku sprostředko=
vání prodeje a koupě realit v Hradci Králové. —
Mujitelé starých sešlých pomníků na hřbitově Pou
chovském se vyzvou, aby dali je do pořádku, jinak
budou pomalky tyto dle hřbitovního řádu z hrobů od
kliseny a ve dražbě prodány. — Uděleno bylo po
volení pí. Jul. Felklové ku zřízení vodovodní odbočky
do jejího domu čp. 406, p. Fr. Černému, mistra zed
nickému, povolení k postavení nového doma na parc.
č. 10 v bloku O, p. V. Rosovi ka zřízení króma
v domě jeho čp. 872, Zálošžn. úvěr. ústava zde ku
zřízení kanalisačního potrubí v domě čp. 292 a p.
Aut. Manychovi ku zřízení mosaikového chodníku před
jebo novostavbami v Posp. tř. Vyžádá so svolení c. k.
okrea. hejtm. k různým opravám ve farních budovách
v N, Hradci Král, a v Pouchově. — Žádost Pravovár
ního měšťanstva ze oprava věže na „Kozince“ po
stoupí se právnickéma odboru. — K návrhu lesního od=
boru přijata byla offerta p. J. Horáčka ze Sezemic
na koapi ryb z obecního rybníka v r. 1905 s pod
mínkoo, že dodá násadu za dřívější obvyklou cenu,
— Požitky z nadace, založená Fr. Teubnerovou, dě
leny byly: Kohoutkové Anně, Kohoutkové Ter., Kra
kovičové Vil., Šárové Just., Řezníčkové Jal., Riedlové
Barb., Hrabové Pavlíně, Schneidrové Mat., Mayerové
Al. a Friedrichové Anně,

Ve schůzí městské rady Králové
hradecké dne 23. října 1905 asneseno: Vybíd=
notí spolku pro průmysl pivovarnický v Praze, aby
obec připojila se k protestu proti zvýšení zemské
dávky z piva, bylo schváleno a petice podepsána. —
Žádosti p. F. Urbánka v Praze za propůjčení měst
skóbo divadla kn koncerta p. Jaroslava Kociána v li
stopadu t. r. vyhověno nebylo, ježto divadlo je pro
měsíc ten zadáuo. — P. Jos. Nevyboštěnému uděleno
bylo povoleufí k zavedení vody dvu oovostavby jeho na
nábřeží. — Technické kanceláři se uloží, aby do l4
dnů předložila výkaz veškerého vydání spojeného s pře
dlažbou města a aby dlažbu dala parním válcem uvá“
leti. — Žádost městského lesního p. K. Kaláta o pří
davek K 400-—, o udělení dvou kvinkveválek a 0
vpočtení dvou let jinde strávených do pense, postoupí
se lesníma odboru. — Oznámení okresního výboru
v Hradci Králové, že stížnost p. Fr. Chradimekého
podaná v záležitosti oplocení stavební parcely č. 16
v ulici Čelakovského byla zemským výborem zamít
nute, vzato bylo na vědomí. — Pana Cbradimskéma
se uloží, aby cihly a kámen do tří dnů odklidil a
nařízení jemu danému vyhověl, jinak že by tak uči
něno bylo na jeho náklad, — Vyhlásí se pronájem
bonitby v rayono pevnostaím aa dobu 6 let od I.
února 1906 počínaje, pronájem rybolova na dobu 12
let v rayonu pevnostním od L. ledna 1906 počínaje.
— P. Fr. Černému, mistru zednickéma, aděleno bylo
povolení ku stavbě konírny, kůlny a plotu na parc.
u. 6. v bl. ©. — Scbválen byl návrh právnického

odboru, aby p. Konst. Mráčkovi, arcbitektu, za stavbu
paedagogia doplaceno bylo s výbradoa achválení měst,
zast, K 1800— a za stavba jatek K 400— beze
arážky obnosa za opravy obcí provedené.

Výstava. Výstava. moderních uměleckých
předmětů, jichž v letech 190%až 1906 koapí nabylo
pro evé sbírky, nspořádá městské průmyslové museum
v Hradci Králové ve dnech 4.—6. listopada. Přátelům
umění i uměleckého průmyslu poskytne výstava mnohé
překvapení. Zejména oddělení keramické vzrostlo
snačnon měrou o výrobky prvního řádu. Překrásné
porcelány kodaňské, míšenské i král. berlínské továrny,
Delf, Levres,i keramiky italské, švýcarské, rakouskéi
české zastoupeny ta mnohými zdařilými exempláry.
— Milovníky uměleckého skla zajímati bude věrná
kopie pobára z doby Radolfa II. i několik skel mo
derních od Gallého, Tifany-bo, Menyera i Harracha.
— Z předmětů kovových nově pro sbírky sakoape
ných zaujímají první místo nádherné plaketty Suchar
dovy, snad všechny, ješ umění jeho vytvořilo. Výborné
bronsy Kratinovy i serie nových kovových prací od
Fr. Anýše potěší přátele českého uměl. průmyslu. Než



i prooddělení textilní podařilo se museu sískati ně- ©
kolik cenných předmětů. Upozorňujeme jen ne kollekci
vsácných čínských výšivek. Vyšívané tyto vňstěnné
koberce upontají jistě pozoruoat znalců. 383 nově za
řaděných předměrů čítají přírůstky sbírek za necelá
8 léta. — Výstava uspořádána bude v čítárně prům.
musea v badově c. k. odb. školy. Volný vstup umožní
každému sblédnouti aspoň část bohatých sbírek r uses,
které pro nedostatek mlatností nebylo douad možno
učimti přístapnými pravidelné veřejné návštěvě. Ne
upomeneme přiuósti bližších zpráv 0 chystané výstavě.

Okrašlovací spolek v Hradel Král.
provedl zajisté zásložný kus práce od svého za
ložení. Minulá Jéta nebyla práce jebo viditelná,
aeb se konale na růsných a odlehlých místech.
Doufáme, že nyní jeho činnost je lém, kteří i
menší procházky konají vově upravenými částmi
města, dostatečně známa. Tímt» podzimem zamýšlí
ještě větší práce vykonati, an jek známo, jest
podzimní sázení mnohem cennější. Puněvadě tento
těšký úkol lze vykonati za nejhojnější podpory,
obracíme se k ct. obecenstvu, které z toho nej
větší požitek má a zajisté se rádo pokocbá úpra
vou různých květinových koberců a pookřeje ve
stínu svěží zeleně, aby co nejbojněji již nyní se
sa členy přiblásilo, neb příspěvek 2'40 K ročně beze
všeho zápisného t. j. 20 haléřů měsíčně jest ne
patrný. Ač příspěvek tento tak nízký, jest pouze
900 členů ve spolku tomto, třeba že on slouží
celé veřejnosti. Doufáme, že 20 h měsíčního pří
apěvku nikomu neuškodí a appelujeme na ty,kteří
užívají nejvíce těchto krás přírodních, by při sbí
rání tak nepatrného příspěvku 8voa pomoc nes
odmítli, an spolek má nyní pokladnu následkem
velikých prací úplně vyčerpanov. Každý nový člen
může se účastniti příští valné hromady, kdež u
slyší, co spolek vykonal a nutno.poznamenat, že
kdyby nebylo větších darů od el. obce a různých
ústavů, nemobl by ani čtvrtinu práce, z které se
těší celá veřejnost, vykonati. — Zároveň upozor
ňujeme, by každý člen hleděl zapraviti příspěvek
najednou, ježto není možno tak malý příspěvek
na vícekráte vybírati.

Repertoire v Klicperově divadle.
V neděli 29. t. m. o '/24. hod.odpol. při lidových
cenách „Prodaná nevěsta“; večer operetta „Zakletý
zámek“, — V pondělí 30. t. m. „DonnaJuanitta“,
operetta; 18. hra v předpi. — Ý úterý 31. t. m.
„Sulemit“,dramatickábáseňod Zeyer ; pohostinská
bra pí Staré, býv. člena Nár. divadla v Praze, ve
prospěch „Ústřední Jednoty Českého Herectva“
(mimo předpl.) — Ve středu 1. list. „Kříž u po
toka“, činohra; mimo předpl. —-Ve čtvrtek 2. list.
„La Bohěme“,opera od Pučiniho; 19.hrav předl.
— V pátek 3. list. „Vina“, druhá a poslední po
hostinská bra pí Staré; 20. hra v předpl. — V 80
botu 4. list. „Dalibor“, opera od Smetany; poho
stinská hra p. Pácala, člena dvorní opery vídeňské;
příjem vrchního regisseura Jos. Malého, mimo
předpl. — V neděli odpoledne „Radnz a Mahu
lena; lidové ceny, začátek o '/„4. hod.; večer
„Cesta kolem světa za 80 dní“; výpravná hra vo
14 obrazích.

Vymález velmi zajímavý jest fotogra
fování portrétů při světle umělém. Chvalně známý
závod p. J. F. Langbanse, c. a k. dvorního fotografa
v Hradci Králové, ačioil v obora tomto pokrok, še
při nastávajících krátkých zimních dnech nemusí se
již bráti zřetel na světlo denní vůbec. Pan Langhans
sestavil stroj dle svóho vlastního eystému, kterým lze
poříditi přijmutí od denního světla naprosto neroze
znatelná. Při rychlosti exposice lze provésti zvlášť
přijmutí dětská s výsledkem překvapujícím. V nej
bližších dnech vystavena bude kollekce specielně jen
z přijmutí při světle umělém (a hlavní trafiky) se
stávající, kde přesvědčí ee p. t. obecenstvo samo 0
krásné výkonnosti stroje p. Laoghansem sestaveného,

Přednáška p. dra. Fr. Reyla přivábilado
Adalbertina slnšný počet obecenstva. Se zájmem ale
dovali všichni slova p. přednášejícího; věru kašdý
živě mobl si předetaviti ta krásu přírodní v Haliči,
Tatrách a Slovensku, již letos shledl vldp. řečník a
kteron snažil se znázorniti ukazováním případných
obrázků. Poučení a osvěžení z přednášky této vy
plynulo všem přítomným.

Z Klicperova divadla. Právě minulý
týden a větším ještě zdarem opakovány opery Rusalke
a Carmen. Odporačovalo by se věru, aby se místo
opakování oper věnoval Čas nějaké činohře. Bozděchův
„Světa pán v županu“ sohrán pěkně, přece však ne
škodilo by mu více na živosti. V Kraatzově „Automo

bilistovi“ představil ue poprvé p. ředitel Lacina. Hralovšem nenuceně, umělecky. Kus sám, ač právě tolik
nevyniká, sehrán opravdu skvostně. Operetta „Vaga
bundi“, třeba není velké ceny, přece má i dojímavé
místečko ve scéně svatební, Pan Marek, jenž měl pří
jem, může býti spokojen. Ibsenova „Nora“ působila
v pravdě dojemně. „Nora“, sl. Hasermanová, v produšev
nění svém uchvátila; na svém místě byl i p.Kneisl a
Aneravald.

Oheň ma mádraší. Příšernývýjevnaskytl
se z nenadání na našem nádraží v sobotu dne 21. t.
m. odpoledne. Z neznámé dosud příčiny vznítil so
oheň na vagonu, na němš naloženy kovové soudky
a benzínem a karbidem. Ozývaly se hromové výbuchy
soudků, hořlaviny vybuchovaly aš do výše 20 metrů.
Scéna jako vybraná z hořícího Baku. Jeden železniční
zřízenec s nebezpečenstvím vlastního života odepjal
vagon od ostatních, tek že se předešlo dalším škodám.
Hnstý dým neplňoval nádreží dlouhou dobu.

Podvodnice. Minulý týden„powonkala se poHradci Král. jakási Němka mámíc v zdejších peněžních
ústavech podpory na dobročinné účele. Lapena však
sdejší policií a tu ehledáno, še podpor potřebovala na
vydršování sebe a srého galána v hotelu Holubově
ra Pražském Předměstí v teploučku si hovícího.

Uzavřemí pitné vedy. Zs příčinoučištění
perního kotle ve stanici vodárenské v Plotištích bude
pítná voda dne 38. a 29. října t. r. všdy od 7. hod.
večerní do 7. bod. ranní uzavřena. Za dne pak natno
vodu detřiti, aby sásoba po časečištění vystačila.

Všeobecná úvěrní banka v Hradci
Králové zsvode od 1. listopadu t. r. jednodachou
frokvenci i bude úřadovati od výše uvedeného dne od
8. hodiny ranní do £. hod. odpol. — V neděli a vo
svátek — jako dosad — se neúřaduje.

V Pouchově bude příští týden na Dašičky
o '/,3. hod. odpol. pro návětěvníky královébradecké
konati slavnostní kázání vadp. Frant. Šulc, doktor
bobosloví a professor bísk. semináře v Hradci Králové.

Úmsrtí. V Bohdanči u Pardubic zemřel dne
23. t. m. tamější řídící učitel v. v. Josef Hroch. Býval
dlvubá léta regenechorim při bobdanečském kostele.
Pohřeb konal se v Bobdanči dne 25, t. m. ve 3 bod.
odpol. za hojného účastenství kněží a okolního oči
telstva. — V Oumyslovicích u Poděbrad zemřel 18.
t. m. a svého syna dp. faráťe Lad. Kaliny p. Ant.
Kalina, měšťan a býv. dlouholetý parkmistr v Něm.
Brodu, ve stáří 78 roků. Pohřeb konal se 321.t, m.
v Oamyslovicích.

Z Třebechovie. (Úmrtí.) V Třebechov'cích
dne 21, t. m. zemře) po bolestné nemoci dloaboletý
parkmistr bývalý a vádený občan p. Frant. Růžička,
majitel zámečnické dílny, ve věku 63 let na diabetou.
Byla to povaha ryzí, charakter šlechetný, který o
město velkých zásluh si získal. Pochován byl se pře
velkého účastenství obecenstva na městském hřbitově,
psmátném „Orebě“ dne 24. t. m. Několik tklivých
slov vldp. děkana Ferd. Hanouska dojalo všecky pří
tomné tak, že v očích mnobých leskly se slzy. Čest
budiž památce zesnulého!— Dne 22, října t. r. pořá
dala sdejší Katolická Jednota vychásku do sousední
obce Jenfíkovic. Při této příležitosti promluvi) poutavě
před dosti četným obecenstvem v hostinci p. Hamáčka
dp. Frant. Jakl, katecheta z Hradce Králové, o „rol
nické otázce“. Po přednášce následovalo několik čísel
zábavných, přednesených od horlivých členů a členek
Jednoty, kteří znamenitě provedl. uvé úlohy a obve
selili celou epolečnost. Výbor vadává srdečné díky p.
přednášejícímu a všem, kteří o sdar této zábavy se
postarali.

Z Holohlav de Wmiřle. Děkanskýchrám
Páně v Holohlavech se avaitř úplně restauruje, což
vyžaduje velkého nákladu. Proto se děkanský úřad
Holohlavský s uctivoa prosbou obrátil k al. sastapi
telstrůu obecnímu ve Smiřicích a ctěnéma předsed
nictra městeké spořitelny o příspěvek na ukončení

výsdoby chrámové a prosba jeho nebyla oslyšena.Ctěné zastupitelstvo obecní zaslalo v těchto dnech
značný dar 200 K,a právě tolik darovalo otěné před
sednictvo městské spořitelny, tak še bobumilé dílo to
bude moci býti úplně provedeno a žese v krátké době
zastkví náš mateřský chrám v novém rouše. — Za
tou příčinou vidí se duchovní správa Holohlavská nu
cena veřejně co nejvroucnější dík vzdáti jak ctěnému
zastupitelstva obecnímu, tak ctěnému předsednictvu
spořitelny Smiřické, že tak ochotně pomocnou ruku
k díla tak chvalitebnému podalo, a volá z hloubi
srdce: Bůh Vám žehnej i městu Vašemu a odplatiš
vším dobrým kolikeronásobně! — Té%při této příle
šitosti budiž vzdán upřímný dík p. Václavu Kovaří
kovi, c. k. patronátnímua staviteli, sa všecka námahu
a péči při obnovení neš:ho kostela. — Ant. Kozák,
děkan.

Z Heolohlav. Zdejší katolický spolekpořádá
v neděli 29. t. m. o 8. hod. odpol. v hostinci p. J.
Tačka v Holohblavech schůzi, na níž p. red. Antonín
Pochmon z Hradce Král. promloví „Ocestě k blaho
byta“ s p. J. Astr „0 národohospodářeké sitnaci.“

Z Kostelce m. Orl. Katol. Jednota v Ko
stelci n. Orl. pořádá v neděli dne 29. t. m. 0 7. hod,
večer v sále na Rabštejně divadelní představení pod
názvem: „Jakou našel Jakab metla na zlou Teklu.“
Lidová hra o sedmi odděleních se epěvy. Ceny míst
obyčejné. P. T. příznivci se žádají, by pro podnik
tento čile agitoval.

Renovace děkamského chrámu P.
v Chlumci m. €. Dloahonjiš doba napředmlu
vilo sev městěnašem o dni 2%. ffjna £. r., neboť na ten
den ustanoveno bylo posvěcení obnoveného děkanského
obrámu Páně. — Chrám města našeho drabné doby
nezažil nejmenší opravy, takže během Času zašel, še
téměř nebyl stánkem Boha důstojným. A ač již dávno
toužilo se po nutné opravě, nebylo toho, kdo by rukou
energickou uvázal se v práci tak volikou a s tak
mnohými obtížemi spojenou. Až teprve nynější vldp.
děkan Karel Khun, který veškerou energií dílu tomu
se věnoval a tak sobě zůstavil v Chlumci i v celé
farnosti trvalou památku. Nešlo to rychle; bylo tu
mnoho ještě naléhavějšího, a také nebylo dostatečných
prostředků. Ale kámen základní položen hned, kdyš
pomocí jiných pp. měšťanů, kterým záleželo na úpravě
chrámu P., založen „spolek pro opravu chrámu P.“
A Bůh, o jehož stánek tu šlo, svým přispěním pro
vázel úmysly spolku, že našel i jiné, kteří šlechetnou
snahu jeho podporovoli. Na prvním místě jest to uro
zený p. patron hrabě Zd. Kinský, který věnoval po
třebný materiál, pakp. patr. komisař Jindř. Jaroška,
který ukázal na Chlamecku,jaké jsou povinnosti patr.
komisaře a jak se mají plniti. Škoda, že tohoto pána,
tek starostlivého o domy Boší strácíme od nás. —
Při této přílešitosti vzdáváme mu za vše zasloužený
dík, a přejemu mu vše nejlepší ne novóm jeho půso
bišti, kde zajisté také svůj cit k chrámům P. bude
uplatňovati. Bůh žehnej snahám jeho! — Ochotně
činným ukázal se i p.br. stavitel Ant. Vyleťal, který
veškerý rozpočet a dozorpři pracích zednických a te
sařských konal sdarma. SI. městská rada, dbalá a
čilá v úpravě města, projevila i sde svou šlechetnon
snahu pojavšíjistou částku ku opravám chrámu P.
do svého rozpočtu. Předseda spolku pro opravu
chrámu p. továrník K. Frič skutečně svou ne
únavnou Činností dokásel, že zasloužil si býti hlavou
spolku tak obaritativního. Jsou tu mnozí a mnozí

něž patří i četné dámy, které darovaly dostatek ko

stelního prádla a jiných potřeb. Takovým způsobem
podařilo se dávnou tušba učiniti skatkem. — Jid
roku loňského v měsíci erpna došlo k vnější opravě,
e roku letošního od Července do října k vnitřní. A
k jaké opravě. V chrámu našem nezůstalo místečka,
jehož by se raka lidská nedotkla, aby bylo vkusně
upraveno. Nejprve opravena otlačená a popraskaná
omítka, na níž raka rná krásnou vytvořila malbu,
A věra dobře bylo, Že malba ta svěřena skutečné race
odborníka p B. Suchardovi z Nové Paky. Ač jsem
mnobo kostelů sojel, nikde nenašel jsem takový ráz
melby. Máme kostel ozdobený ornamenty secesními,
ale přece v duchu církevním. Ano v našem kostele je
vidět, že i umění moderního možno v kostele ušiti
bez ujmy ducha církve ovšem, že musí je prováděti
roka zkušeného a pracovitého odborníka. Svinutá ma
čenka zdobí klenbu, a píchlavý bodlák atěny a sloupy
kostelní lodi. Nad praesbylářem modrá klenba nebes,
v níž pěkně vytvořena mléčná dráha; úbly gotických
dober adobí tklirý kosatec, Kdo ta malba viděl, kaš
dému se zamlouvá — ano jistý odborník se vyjádřil,
že jí pro Columec škoda — a na to jeme brdi. —
Oltáře váecbny obnoveny sveží polychromií, ale při
tom přirozenou a sonlsdooo od p A Suchardy.
Darem místníhu měšťana p. F. Pařiska dostal kostel
nový „Mariánský“ oltář, čistě provedený, gotický. —
Bohatá barokní kazatelna, která je skutečné umělecky
cenným předmětem, v nynější avé úpravě mluví zrovna
sams. — Pohbnotlivě působí na srdce každého nová
kříčová plastická cesta — dar to nejmenovaných man
delů Jest to podařené dílo p.. B. Šuchardy. Trojba
rovně duhový stříkený nátěr mystikn její ochvacojí
cím způsobem vyjadřaje. A tu tedy není diva, že
každý s napjetím čekal na den, kdy takto důkladně
a umělecky vkusně opravený chrám bade zase bobo
slažebným účelům odevzdán. — Sešlo se mnoho lidí
z blíska i z osad vzdálenějších, takže, když o 10. h,
zahájeny obřady církevní, byl chrám i okolí jeho lidmi
přeplněno.Súčastnili se též v plném počta: městská rada
s p. starostou J. Kozelkou, státní úřady s p. c. k. sem.
s. radou V. Saskem a patronátní i hraběcí úřad s p.

pote kom. J. Jaroškou a p. lesmistrem Fr. Hookem.těmto četným — hlava na blavě — zástapům krás
nou, procítěnou a časovou přednesl řeč výborný řečník
vidp. Dr. Fr. Šalo, prof. « Hradce Král. Upozornil na
povinnosti věřících: že mají obrámy stavěti, je zlobiti
a navětěvovati. Velmi krásným a všeobecně se zemlon
vajícím bylo jeho přirovnání chrámu Páně kua škole,
hostinci a sáloáně. Zajímavost řeči své zvýšil vidp ka
sotel vkládáním historie zdejšího děkanského chrámu
Páně a k pozornosti upoutal, takže nikomu ani slova
neušlo, svým v pravdě řečnickým přednesem, sačeš
budiš mu srdečný dík. Pak vykonal vldp. b. vikář J.
Šrámek posvěcení obrámu a oltářních křížů a sloužil
slavnostní měi av. za assistence 10 kněží, při níž
krásně přednesena místním spěváckým spolkem „Klic
pera“ a guartetem „Hlaholu“ „Varytem“ za řízení p.
fed. kůra R. Haslingera „Treglova Missa Jabilaei“.
P. b. vikáři i všem ostatním pp. dachovním rovněž i
sl. guartetu „Varyto“ a spolku „Klicpera“ srdečně
děkujeme. Když pak lid po této elavnosti velkolepé
opouštěl chrám, bylo eříti na tváři každého jedno
tlivce uspokojení a blabý klid, jaký vlévá člověka je
dině pobyt v útulném a čistém domě Božím. Na těch
tvářích zástnpů mohli čísti všichni, kdoš k opravě a
úpravě chráma jakýmkoli způsobem přispěli a o ní
se starali, vroocí a srdečný dík, který i my tuto ve
řejně projevujeme erdečným: Zaplať Vám to Pán Bůh!
P. Suchardovi pak ze srdce přejeme, aby Bůh žehnal
jeho v pravdě uměleckým snahám, aspojovati umění
moderní a duchem církre — a pp. všem pp. duchov
ním správcům vřele a a nejlepším vědomím závod je
ho odporačajeme. Kéž by i jiné kostely po vlastech
českých byly tak šťastny, jako je nyní náš chrám
Páně chlumecký.

E. St. Vráuz v Opočně. Měšťan.Beseda
na Opočně uspořádá v sobotu 4. listopadu v Kody
mově Národním domě přednáška cestovatele E. St.
Vráze: Mezi troskami paláců indiánských v Yukatanu
a jiné črty o zašléó slávě národů amerických. Před
náška provázena bude světel. obrazy. Začátek o 8. hod.
večer. Předprodej lístků v knibtiskárně p. J. Sluky.

Z Nevého Bydžova. (Úmrtí)Vpátekre
čer dne 20. t. m. po 9. hod. zastřelil se v prudkém
návalu choromyslnosti ve svém bytě professor zdejšího
gymnasia p. Jos. Osvald. Zesnulý byl týš večer ještě
na přednášce Vrázově v aále na Kopečku; po první
přestávce stěžoval si na nesnesitelné bolení hlavy a
2 přednášky odešel, za krátko pak roznášela se jiš
pověst o jeho amrti městem, budíc všade upřímnou
soustrast. Ve škole vedl si úplně normálně, trpěl však
od nějaké doby stihomamem a ve fixní myšlence, že
je pronásledován, ba i na životě ohrožován, ačinil
svému jinak velmi činnému divotu předčasný konec.
Zesnulý byl učitelem velmi dobrým, mládeži studající
oddavým přítelem a výborným kollegou. Pro svou
milou a společenskou povahu byl ve všech kruzích
sdejší společnosti velice oblíben. Sám byl velikým
milovníkem zpěvu, zvláště církevního a nescházel téměř
nišádné neděle na zdejším kůra děkanského kostela,
i při studentských mších vypomáhal velice rád a
ochotně. S neblabým jeho osudem jeví se po celém
městě upřímný soucit. Dobrotivý Bah bude mu dojista
milosrdným soudcem! — Tébož dne v pátek 20. t. m.
ropžehnala se světem po dlouhém utrpení choť pro
fessora zdejšího gymnasia p. Ot. Jandečky paní Matb.
Jandečková. Zesnulá byla pro svou ušlechtilou povahu
ctěna ode všech, kdož ji znali. Pohřbena byla v neděli
odpoledne dne 22. t. m. sa neobyčejné účasti všech
vrstev zdejšího obyvatelstva.

Výstraha z Novobydšovska. Chodípo
našem kraji rostomilý bandlíř; nabízí chudým rodi
čům stovku, ovolí-li, aby jejich dceři opatřil dobrou
službu v Rusko. V Sekeřicích a Nového Bydžova již
mu jedna rodina sedla na lep; svěřili hezkou dosru
kšeftařovi za hotovou stovka — a teď ani nevědí, kde
ee chudák nalézá. Tak veliké peníze neplatí se dívce
nikdy, pokod ještě do poctivé služby nevstoupila.
V nynější době, kdy obchod s děvčaty tak valné jeat
rozšířen, potřebí opatrnost sdvojnásobiti, aby dívka
nepadla do rukou nešlechetných.



Schůze skupiny pardubské. Pardabská
"vikeriátní skapina koná svou obvyklou echůzi dne 8.
Histopada odpoledne ve 2 bod. na děkauství v Parda
bicích. Na programu je velmi důležitá přednáška vdp.
děkaoa Koboa z Opatovic a dp. faráře Klímy zo

nesbytná. Doba je vášná a těžká. Pouse usilovná spo
Ječná práce můžo nás zachrániti. Odložte všechnu
shnilou netečnost a přijďte. Prosíme, aby i pánové ze
sousedních vikariátů se hojně dostavili. Budete nám
vřele vítáni.

Slavnost svěcení školního kostela
v Pardubicích. Vzácnáa spoluradostnáslavnost
církevní konala se v Pardubicích minulou neděli dne
92, t m. Vkoeně upravená a přestavěná školní sva
tyně Zvěstování P. Mariebyla 1oho dne J. M.bisku
pem dr. Doubravou slavnostně posvěcena a svému bo
-hoslažebnému účelu opět odevzdána. Nejdp. biskup
zavítal za tímto posvátným úkonem do Pardubic jiš
v sobota odpoledne před vlas ní slavností. Ač všichni
„podvratní živlové slovem i tiskem v potu tváři onašili
se slavné ovítání nejdp. biskupa stůj co stůj porušiti,
marná byla přece všecka jejich ušlechtilá námaha.
Krátce uvítání vrchního pastýře našebo v Pardubicích
bylo slavné a muselo nás voskrz uspokojiti. V ústrety
J. B M. který přijel z Chrasti, vyjeli c. k. okr. bejt
man p. Novák, jsko depotace sl. městské rady ata
rosta dr. Formánek a roda Klečka a okr. starosta p.
Markalvas. Krátce po 4. bodině přijel J. B. M. k ho
telu „Veselka“, kdež postavena byla slavovrána na
přivítanou. Zde očekávali vznešeného hosta ducboven
utvo, ačitelstvo so školní mládeží a nesčetný zástap
lidetva. Jménem duchovenstva přivítal nejdp. biskupa
dp Em. Teplý, katechsta reál. škol a jménem školní
mládeže tři bělostně oděné dívky měšťan. školy. Po
dojemné odpovědi Jeho Milosti ubíral se nejdp. biskap
v četném průvodu městem ozdobeným všudy národními
prapory na náměstí k radnici města. Na náměstí, které
bylo četným občanstrem přeplněno, uvítali nejd. hosta
dva stadající reálných škol, které se svým profsssor
ským sborem a p. ředitelem Paulusem v čele a stu
dujícími tvořily špalír až ku radnici. Pan ředitel
Panlas uvítal jménem ebora professorského J. B. M.
Vrohol uvítání byl však na schodišti radnice, která
byla vkusně vyzdobena a kde v slavnostním úbora
očekávala J. B. M většina městské rady pardabské
e p. starostou dr. Formánkem. Pan starosta pronesl
tu k nejd. pastýři vzletnou a upřímnou řeč na slova:
Host do domu, Bůh do domu. Stejně vzletně a od
ardce odpověděl nejdp. biskup Odtud hnul se průvod
čím dále tím mobatnější se vzácným hostem k dě
kanskému kostela, kde v plné parádě očekávali J. B.
M. důstojníci zdejší halénské posádky s p. pod

lokovníkom Krauslerem v čele, sbor professurský o.
k. státní průmyslové školy s p. radou Fialkou a pře

«nnozí jiní náčelníci a deputace různých úřadů, od
borů s spolků. Na prahu chráma přivítal J. B. M.
vdp. děkan Ulbrich. Po krátké modlitbě v chráma
odešel vrchní pastýř na děkanství, kdež přijímal je
-dnotlivé deputace. V neděli nato o '/,8. hod, ráno za
čela vlastní olarnost svěcení. Průvod a ostatky sva
tých ubíral se z děkan. kostela ka chrámu P. Marie.
Při průvodu zpívali studující chorál k sv. Václavu.
Špalír tvořili stadající a školní mládež. Po příchodu
průvodu skrze slsvobrána ka dveřím chrámovým začal
církevní úkon svěcení, který s pontifikální měl sv, s
závěrečnou řečí nejdp. evětitele trval až do 1 hodiny
a poledne za přehojné účasti el. městské rady, všech
©. k. úřadů, šlechty, důstojnictva, různých spolků a

řemnobých jiných, hteří v trpělivostí vytrvali aš ku
Konci tak vzácné slavnosti. Přijednotlivých aktech
ověcení a při mši 6v. zpívali překrásně alumnové
z Hradce Král. a studající za řízení vdp. arciděkana
Mrštíka z Chradimě a p. ačitele Hrocha. Ku konci
musíme doznati, še přes všechen terrorismaa pardub
ská intelligence a všichni lidé dobré vůle, kteří si
zachovali v daši trochu zjemnělého citu, brali vřeloa
účast na vzácné této slavnosti.

Dostiby na pardabském závodišti.
Dane29. t. m. konají se na pardubském závodišti u
„tribuny“ veliké koůské dostihy za účastenství do
mácí i cisí šlechty. Počátek je o '/„1. hod, odpolední.
Celkem koná se pět závodů. Vlaky přijíždějí ač na
sárodiště.

Krasonmné smabypardubských s0
elalistů. „VýchodočeskýObzor“ uvítal ndp. bi
skupa „básní“, která zvlášť významně svědčí o
kulturní vyspělosti této „pokrokové“ družiny. Nad
verši vytištěna ubohá karikatura s jaternicí nad
hlavou. Pardubětí občané všelijak přemýšleli, co
vlastně ta nestvůra má znamenati. Někteří hádali,
není-li to podobisna samého básníka. Ve sbírkách
básní bývá totiž často v předu podobizna autora.
A pak ta jaternice byla tak znamenitým symbo
lem oněch sprostáckých veršů! Jaternice nad bá
eníkem — hodně slaná, ale nemastná vepřová
pod ním, to by se dost dobře k sobě hodilo. Jiní
zase si myslili, že ta karikatura má představovat
žida; má totiž ta postava ne sobě kaftan. Ten
širák prý sice by znamenal socialistu, ale jater
nice zas může být odrnakem židovských velko
obchodníků vepřovým dobytkem. Někteří docela
tvrdili, že ta ukázka socialistického umění zna
mená žida a socialista zároveň. Vždyťjsou si prý
ti lidé stejně blízcí. Jen ta potupná básnička na
ndp. biskupa uváděla do rozpaků. Prý báseň
sepsal truhlář, kterému se nechce do klížení pr
kének; klíží tedy k sušlechtění elegance svých
soudruhů — verše. Ale teď to nejlepší. Socialisté
běbali s tím pamíletem horlivě po všech ulicích a
uličkách města, vnucajíce výplod socialistické
vzdělanosti každému, i dětem, aby se přesvědčilo
celé město, jak ta jejich osvícenost vyhlíží. „Uti
akovaní soudruzi“ tak aspoň dokázali, jak se do
vedou chovati snášelivě k člověku, který není 80
eialistou, nebo židem. Že tím udělali bezděčně
katolické věci reklamu, jest jisto a ukázalo se to
skutkem při samé slavnosti. Nadtakovým úkazem

kulturní úrovně vrtěl hlavou kde kdo. Aspoň od
kryli soudrusi jednou srdce i ledví, a to je nám
jen ku prospěchu.

Včěelařský spolek v Sepetech pro po
litický okres Chotěboř a Jednote katolick chJinochů
a mažů v Sopotech konati budou v neděli dne 29.
října o 8. hodině odpolední společně v Sobinově v ho
stinci p. starosty Janáčka schůzi, ve které přednášeti
bade p. Alois Thume, učitel a spisovatel v Chradimi:
1. o zimním klidu včel, 2. o životě královny včel, 3.
o vychování člověka v rodině, ve škole a v chrámě.

Z Kladna u Hlieska. Jon krátkýčas
tomu, co 86 přistěboval do hostince p. Nekvindy
ve Kladaě nový nájemce p. Halamka, a již by
byl málem přišel do značného neštěstí. Stodola p.
Nekvindy z 17. na 18. října chytla na dvou mí
stech a také lebla lem. Hasičské sbory kla
denský, vojtěchovský a oldřišský ztěží uhájily
stavení obytné.

Ž Kolína m. Labem. Jakýrámnssponští
vědycky naše žurnalistika, kdyš se doví, že v uzavře
ném území odepřeno bylo volební právo českým po
platníkům, že dluhojí nějaký halíř daní. Ale když
totéž provádí se v městech českých, když provádějí
to mažové, kteří derou se do popředí politického ši
vota, tu jest ticho. A jest to přece znemravnění vyš
šího stupně, když na př. a nás přes 800 voličů má
býti okradeno o své právo a to ukradeno v pravém
slova amyslu muži, kteří včera nebo zítra budou se
rospalovati všeobecným, rovným, tajným právem, kteří
budou bombastickými frázemi volati lid do zbraně
proti vylhaným strašákům aristokratismu a klerika
liemu, kteří prý lid o volební právo okrádají. Bylo by
opravda záhodno, aby už jedenkráte vymeteny byly
tyto augisšovy chlévy veřejnosti, které straší snad
v kašdé vsi. Snad si naši občané dají přece říci a
nebudou s koštětem odkládati. — Restaurace chráma
av. Bartoloměje tak slibně započatá byla prozatím
přetržena. Jednak blíží se zima se všemi svými ne

říjemnostmi s jednak třeba urovnati jisté neshody.
laviti ovšem o celé akci jako o fiaeku, jest nesmysl

a strkati ji na bedra jedné osobě, bylo by nesprave
dlivo a nesluáno.

Z Čáslavska. Vavříny v rozeštvání všech
vrstev, kterých dobyla si pověstná kolínská „Česká
Stráš“ v Kolíně, zlákaly ji, aby se o ně pokusila i
v okrese čáslavském. Našla také tady dosti znouzna
ných geniů, kteří nakažení moderním bacillem „psa
vosti“, spatřují celou svou budoucnost v reformování
svého okolí peratnými frázemi omašličkovanými po
krokovostí a podobnými floskulemi. Žesi amlane ne
kněšstva, dalo se při její otrocké patolízavosti k pa
storům předpokládati a také prvó správy z Čáslavska
zasvětile tomuto sportu. Jelikož však na tyto zprávy
její dneska nikdo se již nechytne £ katolíků, kteří
snají daleko lépe své duchovní neš dopisovatelská ne
dochůdčate, počíná podrývati harmonii mezi učitel
stvem a kněžetvem, pranýřujíc kde kterého učitele,
jenš by byl přističen v rozhovoru neb ve společnosti
kněze. Odstonává to p. ředitel měšť. školy v Habrech,
p. učitelé jeníkovětí, p. řídící v Krchlebech a na koho
redakční guilotina ještě čeká, to se dovíme asi v čí
slech příštích. Výpadům proti všem těmto osobám se
nedivíme. Pan ředitel v Habrech rozlil si silně ocet,
protože se vrátil do kat. církve a to mu protestantský
fanatismus nikdy neodpustí, neodpustil to ani jeho
stařičkému otci; p. učitelé jenikovětí nechtějí ómahem
přísahati na prapor sbrklého pokrokářetví z Vilímova
a p. řídící s Krchleb žije v pokoji s farou, což před
tím ze jeho předchůdců k veliké radosti opět prote
stantů nebylo. Mají tedy tito pánové dohnáni býti
k tomu, aby vypověděli každému knězi boj na život
a na smrt nebo aby aspoň hoali kapsou a předplatili
tento revolverový plátek. Myslíme však, že ani jednoho
ani drahého se počestný orgán kolínský nedočká, tím
méně se ovšem dočká, aby Budeč jim vyslovovala ne
libost neb je vylučovala. Pokrokářská exkommunikace
na p. ačitele ze Štrampoucha přinesla tomuto jenom
čest a vážnost, původcům trochu ostady. Ostatně
pozor na máslo! — Také jeden už dříve napadený.

Z Vikaněe. Ani by pomalu o nás nikdo ne
věděl, kdyby horlivý reportér České Stráže nás nebyl
objevil ne obzoru svého pokrokářsky rozlehlého hle
diska a bonem nebyl aveřejníl své nazírání „přes tu
věc“ do sloupců avého žurnála. Takhle chvála Bohu
vědí o nás teď od nordpolu šrekou přes celou Evropu
aš k Zanzibaru. Bohužel že informace, kterou svět o
nás prostřednictvím světového orgánu z Kolína míti
bude, není z plna správná. Není předně p. farář vy
pasený (kolínský pastor p. Dušek je ducatější), nemobl
se vypásti ze štoly, protože téměř žádnou nebore,
(měnil by bned s nevlastními p. bratry v evangeliu
z okrosu Čáslavského) a konečně nejsou vesměu všichni
jeho osadníci zplna zklerikalisování, rozaměj katolicky
uvědomělí, ač by si to přál (příklad, že se octl pro
lhaný dopis ve Stráži). Doufáme, že p. dopisovatel
omyly své opraví a bude-li si přáti podrahé informace
o záležitostech duchovních, nebude je sbírati po ho
spodách a po trzích.

Z Jiřic u Humpolce. (Slavnostsvěcení
věšo.) V neděli dne 22. t. m. konána u nás významná
slavnost posvěcení nové věže. Kostel sv. Jakaba při
pomíná se již r. 1360 jako plebanie. Později přiná
ležel jako filiální kostel k Mladým Bříštům a od r.
1707 k Hompolci. Roku 1784 obnovena v Jiřicích sa
mostatná duchovní správa. Kostel však postrádal věže,
Letos po Novém roce úenesli se osadníci, že za při
spění kláštera Želivského, jakožto patrona, postaví věž.
Sdělán rozpočet na 14.000 koran, kn kterémnž přispěl
pstron polovičkou; druhá polovina upsána dobrovol
nými příspěvky osadníků, rodáků a dobrodinců. Stavba

tkem května t. r. podniknuts a dne 22. října od
. M. njdp. opata zeŽeliva, Salesia Roubíčka posvě

cena. Njdp. avětitele uvítal jménem přifařených obcí
a jménem komitétu pro postavení věše p. Antonín
Matoušek, starosta z Jitic. Před 10. hodinou sestaven
průvod z fary ke kostela, při němž překvapovalo
množství shromážděného lidu, svláště mužů. Když po
svěcens věž, promlavil njdp. opat k shromášděným
oceniv jejich obětavost pro čest a slávu Boží, pro

ozdobu chrámu Páně, jež jest důkazem jejich pevné
a šivé víry. Mocným dojmem působilo na osadníky,
když jim njdp. opat sdělil, že i Jebo Milost nejd. pan
bískap zpraven o stavbě věže a obětavosti osadníků
vzkazuje osadě Jiřícké posdravení a požehnání a vy
elovuje všem své vrohnopastýřské aznání a díky. List
J. biskapské M. přečetl dp. provisor ze Želiva P. Hugo
Kubík. — Následovalo kázání a pontifikální měe ev.
za hojné aseistence z vůkolí se dostavivšího ducho
venstva. Chvalozpěvem ambrosiánekým a požehnáním
Nejsv. Svátostí akončena teto významná a pro osadu
Jitickou tak památná slavnost.

Z Humpolce. Ochotnický spolek za
hájil zimní sezona „Hodinami“ od Corvinky; soubra
i výprava ukázala, že ředitelství i režie věnuje plnou
pozornost provedení zvolených kusů. Ve velice krátké
době 14 dnů překvapili nás ochotníci provedením Bo
zděchovy „Státníkovy zkoušky“ a Kunětické „Co bylo.“
Z nových adeptů Thaliiných zvláště se vyznamenala
sl. Vodrážková a el. J. Šamanová, Pro příští neděli
připravuje se „Mlynář a jeho dítě“ z obledů finanč
ních. Je smotným znamením, když ředitelství divadla
mosí se utíkati k starým, nevkusným obrazům ze ži
vota jen proto, aby mohlo zaplatiti nájem z divadla,
světloatd. — Okresní nomocnice byla v leto=
ších prázdninách znova upravena pod dozorem jejího
primáře Dr. Kašpara. Také elektrické světlo bade
váslabon p. primáře a laskavostí p. továrníka Smrčky
do operační elně a některých jiných místností závo=
deno. Doufáme, že oblíbený a rozšafný pau primář
nespustí ze zřetele rozšíření celé nemocnice. —
Akciové družstvo provýrobau škrobachtějí
uskutečniti někteří zdejší producenti zemáků. Chy=
stsné družstvo však počítá se závodními podíly příliš
vysokými, Máme za správné, že by podíly, pokod
možno, měly býti malé, aby širší veřejnosti zdejší a
zvlášť meuším roloíkům umožněna byla subskripce.
— Na pobořelé v Lipnici vykonanásbírka o
slavnosti sv, Václava vynesla 28 K, které byly za
slány c. k. okresnímu hejtmanství. — Nejroz=
šířenějším liatem jest a nás beze sporn „Nene
Freie Presse“, Divíme se a Llitojeme zároveň, že
v místě tak ryze českém jest možno ještě dnes kol
pertovati list, který tupí a banobí vše, co je české.
— Zdejší Srobodomyslný klub hlásí se opět
k životu. Uspořádal řadu četně navštívených schůzí
o ústavním životě rakouském. Přednášeli pp. Dři Goller,
Marecban a taj. mladočeského klabu Moudrý. — O
své cestě do Palestiny promlovilve „Svor
nosti“, v „Řemeslnické Besedě“ (ve prospěch zchudlých
mistrů) a u „Bečvářů“ (ve prospěch polév. ústavu)
zdejší kaplan dp. P. Záruba. — Pro zimní období
obystá zpěvácký spolek koncert Kociánův.

Z Červ. Peček. Křesťansko-katolickývzdě
lávací a podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkách konati bude v neděli dne 29.
října t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi
ve spolkových místnostech v bostinci p. Jos. Kuchaře,
kdež dp. Josef Prudič, kaplan v Nebovidech, přednese
„Boj proti nepřátelům pravdy“. I nečlenům vstup
volný.

Z Hory Kutné. Velkolepáslavnost,okteré
tsk důkladné přinášíte správy, nedala ovšem apáti
nepřátelským žurnálům blízkého okolí. Vyřítili se po
svém způsobu na celou slavnost a pokrokářský tisk
citoje i proti nám Kutnohoranům Havlíčka. Doafáme,
žo Havlíčka známe lépe než-li politická nemluvňats,
která si dávají zvačné jméno pokrokových a jsme pře
svědčení, že kdyby dnes žil ještě Havlíček, první by
ve své energické prudkosti natáhl nohu, aby takové
bejlí vykopl z národa, jako jest neznabožeká, mate
rialistická havěť pod kloboukem pokrokářským, ač-li
by si vůbec špička savéboty chtěl pošpiniti. Je po
třebí to pánům říci po lopstě, aby zpotvořeného Ha
vlíčka stále nenastrkovali českému lidu. Havlíček by
nejezdil po Německu sháaět peníze jako a lá I. patron
kolínského pokrokářetví, nebyl by vynášel do nebes
každou německou díra a tapil českou vlast a lA 2.
patron a nebyl by se spojoval s největšími pijavicemi
českého lidu, třetími to patrony kolínské tiskoviny atd.
atd To jsme chtěli jenom podotkoooti, že se nelek
neme ani sebe delších zkroucených citátů, neboť pro
strach máme uděláno. Ostatně mobli-li vítati Dra Her
bena zdejší evangelíci před Časem ve savé modlitebně
se vší pompou a okázalostí, nedáme si ani my katolíci
poroučeti od nějakého škrabálka.

Vysvěcení velechrámu sv. Panny
Barbory v Hoře Kutné. G. T. — (Pokrač.)
Za hlaholu zvonů a satarohorských fanfár na terase
domu p. Zemana na náměstí, k'oré řídil kapelník p.
Láznička a jež velice byly chváleny, přijel J. M. ndp.
biskup do města. U slavobráuy stanaly kočáry, načež
velice pěkným proslovem a s něžnou vervou uvítala
J. B. M. žákyně Frant. Mičanová, dceruška advokáta,
a podala J.B. M. skvostnoa kytici. J. B.M. vlídně dív
čině poděkoval. Magr. arciděkan Vorlíček přivítal cír
kevního hodnostáře jménem duchovenstva místního a
vikariátního, k čemuž ndp. biskup s potěšením odpo
věděl. Na to přivítal J. B.M. starosta p. Macháček,
po němž následovali předsedové a čelné osoby depu.
tací, Kapela střelecká zahrála hymnu papežskou. J.
B. M. žehnaje kráčel za duchovenetvem špalírem do
chrámu av. Jakuba, kde bylo sv. požehnání. Moment
průvodu s arcipastýřem byl red. G. Toušilem na pa
mátku zdařile ofotograforán. Vlakem dostavilo se 25
ctpp. alumnů z Hradce Králové. Sluší uvésti i pro
gram chrámové i vokální hudby o slavnosti a měi av.
pontifikélní, při níž účinkovali: sbor dam, pp. theolo
gové z Hradce Králové, chovanci 3. a 4, ročníku a or
chestr učitelského ústavu. Sbor zpíval: Kyrie, Gloria,
Sanctue, Benedictue a Agnus ze mše složené ku poctě
av. Panny Barbory J. Janderou. Introitae, Credo a
Commanio chorálně, Offertorinm a Gradaale a capella
od J. Jandery. Odpovědi dle úpravy J. Jandery. Mimo
to o průvodě do chrámu sv. Jakuba v neděli 0 '/,8.
hod. ráno účinkovali pp. paedagogové 2., 8. a 4. roč



níku spěroem staročeského chorálu „Sv. Václave,“ První
pofebnání konáno v pondělí dne 10. říjea o 6. hod.
večer. ÚUčinkovali:sbor dam a chovanci 4. ročníku
učitelského ústava. Solisti: el. Bohatova, sl. Kořínkova
a si Šimkova. Před požebnáním o 5*/, hod. zahrála
el. Šimkova „Andante“ s koncertu od Goldmarka
s průvodem varhan. Řídil J. Jandera. — Průvod a
vysvěcení velesvatyně Sratoberboreké,
V neděli dne 15. října, v nif vrcholiti měli dnové slav
nostní, byl již od ranního sášeří veliký nečas. Déšť i
sníh padal při velikém větra z temných oblak; přes

se v pořádku dříve vypsaném na procesí z chrámu
Páně svatého Jakuba do velechrámu Svatobarbor
ského, která pečalo o 1/8. hod. ranní. Ndp. biskap dr.
Doubrava po obřadech u sv. Ostatků jel v průvodě
a špalírem členů ozbrojeného sboru měšťanských ostro
střelců, jimě velel poručík p. Viktora, e pp. moneign.
Vorlíčkem, děkanem F. Dvořákem a ceremonářem H.
Doskočilem v kočáře, veza na stkvostném podnosu av.
relikvje. V čele průvodu kráčela kapela a sbor voj.
vysloužilců, duchovenstvo a alamnové; sbor pěvců
a prof. J. Janderou pěl chorál evatováclavský. Z čet
ných vzácných hostů, kteří se dostavili na slavnost
nedělní, buďtež jmenováni aspoň tito: deputace kr. hl.
města Prahy s pp. radními Brožem a Hubáčkem, zá
stupce c. k. českého vysokého učení Karlo Fendinand
skébo ThDr. Vřešťál, rektor universitní, deputace české
akademie věd, umění a slovesnosti J. V. císaře a krále
Františka Josefa I. pp. dři J. Vrchlický, prof. Raýmann
a prof. Píč, poselatvo kr. věn. města N. Bydžova, pp.
starosta Seidi, radní R Kohout a Hykě, zástapci kr.
v. města Chradimě, pp. arciděkan dr. Mrštík, p. Má
dlo, okresní tajemník p. Ježek a radní Horký, o. k.
zem. vládní inetraktor dr. K. Polák, c. k. freg. nad
lékař dr. Bach z Poly, p. K. Šolc m. radní s Kladna;
p. Šimáček, velkoobchodník z Prahy, vdp. farář Stý
blo z Lošan; dostavila se. řada pp. starostů z okresu
kotnohorského a okresů i měst okolních i sousedních
obcí a osad. O průvodě městem zpíval sbor prof. Jan
dery staročeské chorály a alamnové pěli případné
sbory obřadné. U velechráma očekávala školní mládeš
a lid. Kázání pfed chrámem masilo ee pro nepohodu
vynechati. Arcipaetýř vykonával posvátné obřady
zvenčí a po otevření velechrámu pokračováno uvnitř
dle oznámeného jit pořadu. Chrám byl celý lidem na
plněn. Litargické obřady trvaly plných šestero hodin,
a vedlo by daleko .i jen stračně je popisovati. Na
zonci obřadů doračili nejstarší dncbovní pánové b.
v. sekretéř děkan Dvořák a děkan Spurný ze Suchdola
J. Milosti Biskupské telegram od J. Svatosti papeže
Pia X. z Říma. J. Milost měl krásnou, duchaplnou a
vlasteneckou promlava slavnosti ee týkající, při níš
sdělil e věřícími i duchovenstvem svým obsah tele
gramu papežova, jak následuje: „Z toho, že velechrám
sv. Panny Barbory nákladem a-póčí věřících ze aan
tin jsa pozdvižen, bývalou krásou se stkví a zítřejší
ho dne posvěcen bude, velice se raduje Sr. Otec a
proto s radostí uděluje své apoštolské požehnání pře
devším Tobě, pak duchorenstvn a věřícím, zvláště
těm, kteří snahou nebo penízem přispěli k dílu tak
překrásnému“. Za Sv. Otce: kardinal Merry del Val.
— Nato nejdp. biskup s doslovem udělil shromáždě
ným papežské požehnání. Hymnou sv. Václava o 2.
hodině odpol. chrámová slavnost skončena. — Sluší
vzdáti plnou chválu provedení duchovního koncertu,
který pořádán k dovršení velebných slavností sborem
dam místních a pánů studujících státního učitelského
ústavu, řízením jich oblíbeného a váženého professora
p- Jandery. Vokální i hudební program byl báječné
precisnosti a delikátnosti, tak že do slavověnce Jan
derova a sborů jeho přibyl nový laor cti a záslob,
k čemuž přátelsky a oddaně blahopřejeme. Nedělní
produkce byla velice krásná a chválena obecně.

Z Chradimě. „Osvětalidu“ při hovoru0
„Českém Východu“ ne vyjadřuje: „Kněží žádojí
list sprostotou, lží a bloupostmi oplývající.“ Je-li
tohle pravda, pak musíme vytknouti všemu kněžetva
chrudimskému velikou nedůslednost; ani jeden
z nich totiž nepředplatil si „Osvětu lidu“, kterou
sám protikatolický časopis „Český Učitel“ nazval
stokou nejspodnější špíny. A kdo by o pravdě
slov „Českého Učitele“ pochyboval, ať sleduje tón
„Osavěty lidu“ aspoň měsíc. Pak se naučí nadávat
bůř než honák, který ani do školy nechodil. Tak
se vyrábí ta pokrokářská kultura.

Různé zprávy.
O mravním a sociálním významu

manželství. Nelzedosti hájiti se zřetelemk mrav
nosti zásada, aby manželetví bylo perozlučno a církev
katolická v tomto aměra rozhodně zachovává stano
visko správné. "Ovšem pravda jest, že tu i tam jsoa
manždelstva nešťastná, avšak je velmi pochybno, zdali
by uzavřením nového sňatku zlo bylo napraveno, ob
zvláště jsou-li dítky a nebyla-li by napotom nespo
kojenoat ještě zvýšena lítostí a výčitkami svědomí.
Lepší výchova obou poblaví má působiti k tomu, aby
snášelivost a obapolné ochotné přizpůsobování bylo
věcí snadnou. Neboť mimo hrubé poklesky cizoložství
a záletnictví zaviňuje nespokojenost povětšině toliko
nedostatek upřímné snahy. Žádoncnojest ovšem, aby
lidé uzavírajíce =ňatky nedali se vésti toliko smyslnou
zálibou, nýbrž rozumem a avážením všech okolností.
Lehkomyslnuat a pouhá žádost emyslná bývá v té
příčině často základem neštěstí a nespokojenosti. Roz
vod svazku manželského jest však sám sebon něprak
tický a mravnosti epolečenstva nebezpečný. Neboť kdo
v jednom sňatku nesnáze a obtíže, jež všade se na
skytají, nedovede enášeti, sotva lépe jim odolá v nově
ozavfeném. Stane li se však rozvoduost v manželství
všeobecně platnou zásadou, pak dostane se lidem
lebkomyslným a smyslně žádostivým velmi mocného
podnětu k nestálosti. Poučným příkladem jsou nám
mravní poměry v Habeši, kde rychlé a snadné roz
vody mangelstev jsou obyčejem všeobecným, Cesto
vatelé a misionáři podávají o tom přímo obyzdný
obraz. Čím pak liší se manželství, ješ může býti ros

vedeno a jiným nabraseno s opět rozvedeno std., od
poahé prostituce? — Ješto však i v nejlepším případě
snad nebylo by možno všecky členy ženského pohlaví
zaopatřiti sňatkem, tedy měla by výchova společnosti
k tomu bledětí, aby divky nepokládaly provdání za
nejvyšší cíl života, a aby záhy přivykly mošnosti ne
provdání. Že to není tak nesnadno, vysvítá již z po
vahy ženského pada pohlavního. Ne pud obcovací jest
předním. jeho znakem, nýbrž očekávání mateřství.
Ovšem ale spočívá cosi jiného v šenské povaze, co
zaslahuje vážné pozornosti a pokud mošno vždy má
býti zamezováno: strojivovt, ješitnost a koketerie. Je
ditnost a koketnost jest mravnosti eny zajisté právě
tak škodliva a nebezpečna jako prudká smyslnost.
Avšak voškeré naše opolečeneké styky, veřejné zábavy,
umění a literatura právě jen k tomu smětají, sby ony
nesprávné vlastnosti ženské povahy co možná nejvíce
byly vypěstovány. Nepčetnje-li se u ženy chtíč, jenž
z ješitnosti a koketnosti snadno ae vyvíjí — A to Be
děje za naších dob zrovna systematicky — pak zbývá
v poda pohlavním ženském obzvláště to, co ženu činí
otihodnou a samo seboa nikterak není povážlivo: pad
mateřský. Tomuto však ve společenstva unadno jinak
může býti vyhověno, totiž pěstováním a vychováváním
dítek cizích. S druhé atreny však ukazuje zkůšenost,
že pud mateřský, nejvzácuější to vlastnvst ženské po
vaby, drážděním emyslnouti a záletnosti zcela může
býti zatemněn i vyhlazen. Proto jsou modní dámy a
záletnice špatnými matkami, jež pokládají dítky zi
pouhé břemeno; záletnice pak obzvláště vyhledávajíce
toliko styky s možši stále střídavé a stále poskytající
nová dráždidla smyslnosti, netouží nikterak po dítkách.

(Z Pelclových Roubledů.)
Výmosnost drobného ovoce nejlépe

potvrzuje také jedna z nejchudších obcí na morav. Va
ladsku Veřovice, kde se v posledních letech vyvinul
vývoz malin z okolních lesů. Letos v červenci vyvezli
jich odtud 400 metr. centů hlavně do měst na Hané
k účelům cukrářským. Za 1 kg malin platilo uo 26
haléřů, takže tamní občané stržili za ně slušný obnos.
Co v našich lesích rodí se nadarmo malin, ostražin,
borůvek, jichž zužitkováním daly by se vytěžiti tisí
ce! Zavařeniny, víno a různé likéry z těchto plodin
ušitím patřičné reklamy nalezly by jisté co největšího
rozšíření, že by se věru vyplatilo i pěstování zmíně
ných keřů v zahradách. A kdybychom +e vůbec no
spoléhali na prodej, nýbrž pouze sam; plodin těchto
užili v domácnosti, ažto jest moonou pobídkou, aby
chom pěstování drobného ovoce věnovali 00 největší
pozornost,

Útraty sporu. Kdo dle žalobníhorozsndka
podlehne, jest z pravidla povinen hraditi všecky útraty.
Ovšem mohoa býti útraty i na obě strany ku hrazení
vloženy dle toho, jak žalobce se svou žalobou
zvítězil nebo podlehl. Pod náhradou soudních útrat
rozamíme útraty nutné a k vedení spora účelné a
příslaší procesnímu eoudu právo uvažovati o tom,
které náklady jsou nutné. Zástapcům mimo adrokáty
přiřkoe soud jen hotové výlohy, cestovné, stravné a
kolky. Pakli žalobce během sporu žalobu odvolal,
musí hraditi drahé straně způsovené útraty. Kdo žádá
náhradu útrat, masí ještě před rozhodnutím tyto
uvésti, jinak pozbývá práva později náhrada útrat
žádati.

Stipendia pro posluchače kursů
mistrovských v Praze. K žádostitechnologi
ckého průmysl. musea (ústava pro zvelebování živ
uostí) v Praze a k doporačení župního odborn zemské
jednoty živnost. a řomesl. společenstev v Rychnově
n. Kn. usnesl se okresní výbor v Rychnově n. Kn.
vložiti na r. 1906 obnos 80 K na 2 stipendia pro Po
alacbače kursů mistrovských, pořádaných při technolog
prům. museu v Praze. Museum technologické uposor
ňoje na tyto blabovolné podpory s jest ochotno v té
příčině, zejména pokud doby pořádání kursů se týče
a podmínek přijetí, zájemotkům další informace sděliti.

Banka Slavia. Rozvojživotníhoodboruto
hoto českého ústava vykazuje čím dále pozorahod
nější úspěchy. Myšlenka vzájemnosti, která i v cizině

jest stále pronikavě uznávána, učinila „Slavii“ největším českým pojišťovacím ústavem. Důkazem toho
jsou následojící výsledky: Za prvá tři čtvrtletí roka
1906 bylo „Slavii“ podáno v odboru šivotním 6380
návrhů na kapitál K 17,808,230 —, z čehož bylo vy
botoveno 6184 pojistek na kapitál K 14,286.130-—.
V době té bylo vyplaceno K 1,226.14750 kapitálů na
dožití a úmrtí, za všechnu pak dobu svého trvání
ústav vyplatil v odboru tom K 38,601.523 89, a ve
všech odborech převýšily výplaty již K 86 000.000—.
Jsouc ústavem vzájemným, „Slavia“ vyplatila až do
sud členům svým na K 1,500.000-— dividendy. Po
jistného v odbora životním přijala za jediný předešlý
rok K 4,167.274-45, fondy reservní dosáhly pak zna
menitého obnosa K 31,865'380"80, které v koždé pří
čině zabezpečají členstvo naproston jistotu — Vý
eledky ty staví „Slavii“ toezi přední ústavy pojišťovací
vůbec, a tak banka „Slavia“, opírajíc se o úplnou
důvěru obecenstva i o uvé velmi výhodné a liberální
podmínky pojišťovací, plnou měrou koná evé důležité
národohospodářské poslání.

(Zasláno.)

Slavné Obchodní a živnostenské komoře

v Liberci.

Odvolávaje se na komorní přípis ze dne 20. t.
m. č. 20074, jímž ozoámeno mi bylo zvolení za řád
ného člena uprázdněné úmrtím p. Rob. Rátze, dovo
luji si nyní jako řádný člen této komory připojiti ue
v plném znění k protestu, který ve schůzi obchodní
a živnostenské komory v Liberci dne 19. října b. r.
v příčině znásilňování jazyka českého, jako rovno
právného při zasedání komory podali pánové Ph. mg.
Bohumil Matoušek, starosta král. věn. města Mladé
Boleslaví a p. František Pitra, knibař v Liberci, oba
členové obchodní a živnostenské komory Liberecké.

V Hradci Králové, dne 25. října 1906,

Jar. Červený,
c. a k. dvorní továrník hudebních nástrojů.

(Zasláneo.)

Valná schůze
ústředního

Svazu dievésního katol, spolků
koná se v Hradci Králové

v neděli dne 12. listopadu 1905 ve dvo
raně Adalbertina o 2. hodině odpolední

s obvyklým pořadem.

Dr.Fr. Reyl,
diecósní předseda.

Fr. Juli,
jeduatel.

Poznámka. Od obvyklého manifestačního sjezdo
jednot bylo letos upuštěno, ježto na dvou mlsteob
projektovaný námi sjezd nemobl býti pro místní pře
kášky uskutečněn a v Hradci byl ejsed jiš Častěji.
Pp. delegáti přineste a sebou legitimace a krajinští
fankcionáři referáty. ©

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dna 21. října 1906. I

b] pósnioa K 13:20—1880, SiteK 10:60—11'10, ječme
ae K 10:10—10:80, prosa K 11:00—00'00, vikve K 0000
—00:00, hrachu K 20'00—00'00, ovsa -K 5:80—6'00,
čočky K 82-00—0000, jahel K 22-60 —0000, krap K
20:00—36-00, bramborů K 2'20—0"00, jetelového se
mene červeného K 00:00—00'00, jetelového semeno
bílého K 00:00—00:00, růžáku K 00:00—00:00, máku
K 80'00—00:00, Iněného semene K 16:00 —00-00, 10)
kg žitvých otrub K 10:00—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 9-00—0000, | kg másle čerstvého K 2:44—0'00,
L kg sádla vepřového K 148 —000, 1 kg tvarohu K
0-28—00:00, 1 vejce K 0-08—0-00, 1 kopa zelí K 460
—8-00, 1 kopa cerele K 000—000, 1 kopa kapusty
K 1-00—38'00, 1 hl olbule K 4:00—5"00, 1 kopa drob.
zeleniny K 100—4'00, 1 pytel mrkve K 1'20—3'00,
1 hl jablek K 16:00—320:00, 1 bl brašek 00:00—00 00,
1 bečka švestek K 8-60—400. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dno 21. října 1906 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenios hekto! 292, žita
83, ječmene 103, ovsa 187, prosa —, vikve —,
brachu 5, čočky —, jahel 10, krap 8, jetel. semínka
—, Iněn. semene 4, máka t. — 3%.)Zeleniny: selí
170 kop, petržele 000 kop, kapusty 60 kop, cibule
45 hl, drobné zeleniny 200 kop, mrkve 70 pytlů,
brambor 1041, hl, cerele 0 kop. — 3) Ovoce: jeblek
88 hl, brušek 00 hl, švestek 26 beček. — 4) Drobného
dobytka: vepřů O kus, podavinčat 525 kusů, kůzlat
0 kusy.

Milovníkůmkakaa a čokolády odporučujese 00nejlépe: ;
Jana Hoffa

IKandol-jKakao
obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy zácpu a jest při nejjemnější ||

Hbé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen se jménem

Jan Moťťf
a s oohrannou známkou »|va«.
3Saličkypo '« kg za 90 hal.

» o eo BO >
Vlude k dostáni.

Oznámení do Hradce Král.
a okolí.

Dovoluji si velectěnému obecenstvu zdvořile
ozoamovati,že od 1. listopadu 1905

wwwpřesídlím "8%
svůj

závod knžešnoký
z Malého náměstí

na Velkou podsíň číslo M3 (dům
pí. Janečkové) proti kostelu Panny

Marie.
Děkuji velectěnému obecenstvu za přízeň

ve starých místnostech mi věnovanou a prosím,
aby mi vzácná přízeň ta i v nových místnostech
zachována byla.

Vynasnažím se, jako až dosud, velectěné
obecenstvo obsloužiti ku všestranné spokojenosti
prací solidní, vkusnou, při cenách mírných.

V uctivé oddanosti

HUGO DUDA,
kožešník.
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OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 365 stran 8".

V plochých arších při odebírce nej
méně 0 kusů franko za 20 K, 100

kusů zs 40 K.
Cena knihkupecká:brožovaný- -© ++* 42h

d vázaný v poloplátně
vázanýv celoplátné ...

vánný v celoplátně se slacenýme©<.<<<4
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se zlaceným
kříškem a ořízkou . . . K 160

nynějším nejdůstoj. panem
-A biskupemDr.J.Doubravou"aa

»sohuwálemo *
Užívání „Oltáře“ J. M.

A MmaAŤŽíÍzem.o.

(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

(Křestní listy

Biskopská knihtiskárna,

OCTDE

lylo poučné i

Štit víry. Vyavětlení
Brynych. — Cena 50 hal.

Přátelé lidu.

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,

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostalních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malé 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
stes 1 se čelenými rámy, sí

( těmi vsazením.

ý Veúkeré oEBoč izsy i odbornáS rada bezplatné, závaznosti
ku definitivní ohjednárvce.

Neačetná veřejná i písemná pochvalná uznání.“fjšj
Založeno roku 1836.

Ť—eI20

sdbavné kinihy:
katolických pravd s vyvrácením|

ř

z venkovského života naší doby. Napsal
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h.

Duch katolické obnovy. Sbírkaúvodníchčlánkůtýdenníkn Obnovy z péra
+ Eduarda Brynycha. — Cena 4 K.

Katolíckému lidu
Obrázky zo smíšené ddady, Žsbíkémučtu

šených napsal Fr. Mimra. Díl [. 86 h, díl IL 2 koruny.

Kříže a kalichy, panardBrynychc Cene.2E

Jana Leopolda Haya, DZEmm„fí'oréhradeckého
kraje čáslavského“, již roku 1783 k rozkazu císařeJo
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček. — Cena 80 h.

Jana LeopoldaHayo,Oza mouhradeckého
kraje chrudimského“, již jako královskýkomisař r. 1782

k rozkazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řez
níček. — Cena 80 h.

. Nejsvětější Svátostí posvěcený. (Poučení o mši sv.
Křostan sv. přijímání,rozjímání o Nejst, 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 1:40, váz. v plátně K 1:80, v kůži K 2-60

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král

nabísí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 h.

2. otřední katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

9. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.
Katechismny jsou sc: na valné achůsí biskupů ra

kouských ve Vi pán 9. dubna 1806 E

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladu s 180, elevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se 2 výtiskypří.

adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
techismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved

livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé,

Instrukce o katechismu a Oltáři
vydaná

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

OOOOO000000000
> První Královéhradecké

parní a vanové

na Žižkově náměstí O

otevřeny jsou od 9 hodin dopoledne 8

:

8

8 hodin večer.

Parní lázně pro pány v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu, prodámy v pátek

celý den.

o

8

8 Na přání P. T. obecenstva jsou lázně

: otevřeny i v neděli od 8 hodin dopol.

6

do 3 hodin odpol.

gap*>Lázně vanové denně. ji

Bassiny, sprchy. — Ústřední topení.

Fr. Hlávka,
majitel lázní. O

OOOO00000000000000

JRSTAN
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejav. Trojice v La Marche. Dle III. vydání

přeložil Volt- Kameš, farář v Chřenovicích.Nákladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8%.— Cena brošovaného výtisku 1 K
40h,franko1K60h; vtuhévasběcelopláténné
1 K60h, franko 3 E: o kaši 3 K60 k, franko

Recensi pochvalnoutéto výtečné adoračníkníh
vit v červencovémsešitu „Rádee dachovního“ r. tRo6.

| Časopis: SS. Puoharistia (roč. 1. 1896) čís
10. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jame vděční ctěné blsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

příhodnější pro členy věčného klanění nežli onu,nněvadž podává nejen hoj modliteb, ale 6 my
Šlenek k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro savé členy včěného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DIL L. hodí
se zvíáště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II, odporučuje se

kněžstvu, theologůmpro vhodnou látku k meditacíma kézáním. — Díl Ill. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krésných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,

došla i v našich kléšteřích hojného rozšíření.

Blokupoká knihtiskáérno



Akclový kapitál K 2,000.000-—
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PRE“ Založeno roku 1868.

Akreditivy. — Koupě a prodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do dépót. — Revise
čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. —Pán mna uložené zboží.
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Přátele humoristické četby M “ : Ý
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Tohán Kondelik 2Š

a zeť Yejvara ©
právě počal vycházeti

€ sešitech po 32 hal.
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v Hradci Králové. o
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.) Pee
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FErodá se

am Kulečníkzachovaný
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobní ceny.
Bližší sdělí admicistrace t. I.

XXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelníoblakyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě sásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

XOOOOOX

Svíčky náhrobní
všech druhů, různých tvarů, malé barevné
svíčlčky, svíce do svítilen, řepkovýolej
dvakráte čístěmý ku svícení ve smutečních
lampách,velké svíce obětní a pamětní,
voskové i polovoskové, vše vlastní výroby

nabízí nejlevněji
c. a k. dvorní továrna na svíce, mýdla a voňavsy

U. Pilnáček v Hradci Králové,
Velké náměstí.

Malinský křen

zasílá v nejlepší jakosti |
a levně

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

L kashus
v Hradol Králové, Adalbertinum.

ZÁN “
: Při rozsahu závodu, který d n

dy světových"Atelierůzaříson. z ký4, úplným nejmodernějším | komfortem PR

k: s oboru techniky i pomůcek, provádí 4x firma veškeré do oboru fotografie„pá- 7
28 dající práce v provedení čistěumě- "

leckém pří cenách nejpříznivějších. «
A Tableaux bs
%| Svatebnískupiny| ©
vý Zvětšení k
9 | * Kašdém provedení (platinovém — PS

“ pigmentn a har do formátu 80X 150 “
Ej cm; vhodné © U BH zvlášt levných +AT cenách ku každé příležitosti. n

= pro přijmutí při ovětlo Ly
% umělém. %

i P. T. páni amatéřiobslouží se vyvo- i
c) láním fiimů a desek co nejspolehlivěji. kb

+ V řadě prvních $4 | evropskýchzávodů.
4 “
KAM Náš$ - "o =='BASE jíEHO

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní pramen v Rakousku veškerých

kola paramenlů
rádia, praporů, příkrovů,kobercůa

svorého náčiní Ke výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. E

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).
Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, Wory a otové zboží
k výběru fraoko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Jednou s-důvěrou zkuste a posuďtepřírodní 5 kg

pražená vljem. K 14—, 15—
kr Cennfky zdarma.

franko dobírkou lada.

Pochralné dopisy s celé řilo.

zelená, vlchat, K 1100, 1260,

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32.Čechy.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se yeledůstojnému duchovenstva a al. patro
oka dladům ku provedení všech prací do oboru -toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.navýslavéch

podzimní 4

plátkevtSUKNA; zimní období ve velkém výběru; Vzory ná

zašle obchodní dům se sukny

Telefon č. 17.



Číslo 44. Předplatme ma čtvrt roku 23k 50 h
> na půl roku 5 A — A

vociální demokracie jindy a nyní,
(14) Nadarmo nezovou doba dnešní 80

ciální; jeť dnes obzvláštní snahou všech tříd
a každého jednotlivce, zlepšiti své společenské
postavení. To je ostatně věc nejen dovolená,
nýbrž přímo povinná a každý poctivý člověk
bude snahy tyto podporovati; oemohl by tndíž
ani sociální demokracii nikdo zazlívati, jestli
ujímá se £. zv. nižších tříd v boji za zlepšení
hmotných poměrů, kdyby jí opravdu poaze o to
běželo. Ona však při každé příležitosti doka
suje, že moudr:m a možvým opravám v apo
Ječenskémzákonodárství nepřeje a to jen proto,

-aby pracující třídy nebyly upokojeny a vše
obecnému jitření aby nebylo konce, neboť to
by znamenalo počátek konce internacionály, jež
z nespokojenosti jiných žije. Proto musí lid
býti jitřen a nové a nové příčiny k nespoko
jenosti vymýšleny.

V Rakousku stalo se v sociálním zákono
dárství tolik, že žádná téměřjiná říšese s naší

- národnostníchtřenici rozervanost sociální, jako
-jinde, důkaz to, že internacionála má pro všecky
země týž cíl a tytéž zbraně a že nechce při
rozený vývin věcí společenských cestou oprav
nou na nynějším základě, tedy evolucí, nýbrž
revoluční převrat posavadního společenského

- řádu nynějšího a zbudování nového, jehož pro
gram, ba ani nástin posud nepodala, aby se
nečinila směšnou a nemosela jej hájiti nroti
zdrcajícím důvodům. Část programu sociální
demokracieodpovídánáboženstvíkřesťanskmu
a je tadíž sympatickou, jsou v něm však též
věci, jež nikdy žádný rozumně myslící člověk
za své přijmouti nemůže, což bylo též — my
slím — příčinou, proč se vůdcové internaci
onály rozešli, proč hnatí toto, v počátku svém
tak hrozící, bere na ae forma zcela jinou,
ostatním třídám společenským bližší, sympa
tičtější a také méně hrozivou. O internacionále
možno vším právem říci, že rozbila si hlavu

FEUILLETON
Fane Sádlo, přidají!

(Dokončení).

Jednou ve středu seděl topič Palík v hostinci
s kovářem Trávníkem, Kovář byl veselá kopa,
škádlil každého různými vtipy, až z toho povstalo
někdy nepřátelství. Palík byl však člověkem velice
trpělivým. Rád brával s. Trávníkem karty, nechal
si od něho líbit dost. Když ostrý jazyk Trávníkův

- píchal příliš nesnesitelné, odrazil Palík nestoud=
ného vejšklibu slovy nehledanými, sebral svrchník
a hajdy domů. Ale třetí nebo čtvrtý den hodil si
s Trávníkem ssedmičku« zas, jako by se bylo nic

- nestalo.

Tentokrát sedělo v hostinci mnoho hostů,
Když Palík dobrál partii, začal si ho Trávník dle
starého zvyku hodně dobírat: »Poslouchej, kama
ráde, prosím té mi řekni, topíš-li % tom kafe

-mlejnku roštím nebo slamou, že to jede tak po=
-melu jako vesnické stříkačka k pojištěnému ba
ráku ?«

Všechno se smálo, a Palík hleděl odraziti
- jízlivce vlastním vtipem: »Inu, ty. můžeš ve své
- kovárně topit víc; tobě se to spíš vyplatí, protože
si v ublí potom pečeš brambory a tvá stará suší
si nad tím prádlo,«

Nový smích. — Ale Trávník pokračoval
v rýpání: »To jsem rád, že sám uznáváš, jak
jsem chytrý a hospodárný. Ale takové využitko
vání obně jest jenom čisté soukromou záležitostí.
Za to pasažérům nemůže být Ihostejno, co ty sám
u peci té mašiny kutíš; to se už týká veřejmosti.
Můj trakař má jenom jedno kolečko, ale dojede
do Křehákova dřív nežli všecka kolečka té vaší

mašiny najednou. Ten trakař umí ubánět! Kdybys
mu stačil, jsi za pět minut v Křehbákově!«

Teď už se stupňoval smích pozorných po
sluchačů v cbechtot, Trávník hned ještě dodával:
»sJedu-li do Křehákova na bicyklu, jsem tam
vždycky dřív než lokálkou; a dokážu to beze
všeho topení.«

V Hradci Králové, dne 27. října 1905.

sama o sebe, poněvadž zkušenost a život po
učily socialisty, že Lassalův a Marrův program
je k provedení nemožný, na pobled pěkná
theorie bez jakékoli záruky praktického usku
tečnění. To nejhlavnější, oč socialisti stáli,
buď již mají, neb v několika letech (všeobecné
volební právo) míti badon a to ostatní inter
nacionálu zabije, že za 50 let o ní, v tom
smyslu, jak vyšla z původní své dílny, nikdo
mlaviti nebude, neboťnikdy nepomine soukromý
majetek, tato pružina všeho lidského žití a na
mahání, nikdy anepominenáboženství, tento zá
klad každého epolečenského řádu a nikdy ne
uskuteční ae svobodné manželství, ježto již
V pojmu samém spočívá výklad, že musí ono
býti spojením pouze dvou osob, má-li zůstati
zdravou jednotkou v počtu, kterémo se říká
společnost občanská. Cu tu bylo ještě před
desíti lety řečnění a rokování! Žiji v obci,
v níž téměř každé neděle některý ten spasitel
lidu vykládal požadavky sociálně demokratické
a dnes? — Nikde nic; ticho, jako když se ani

Takou byla sociální demokracie jindy a
takovou je nyní. Což se jí vše již vyplnilo?
— To nikoli; ale lid poznal zdravým svým

své zájmy ve sborech zákonodárných, příp.
samosprávných; lid poznal, že ona mezera,
která tu od jakživa byla a co svět světem státi
bude, překlenouti se nedá, mezera totiž nc
rovných sil duševních i tělesných a následkom
toho i rozdíl v blahobytu, on ale též poznal
frivolnost programu Bebelova o volné lásce a
o zrušení soukromého majetko, protože i mezi
socialisty jsou a budou muži, kteří milují své
rodiny a vládnou soakromým jměním. A tak
nezůstane z celého starého programu nic, než
všeobecné volební právo, věc i 60 stanoviska
křesťanství spravedlivá, k níž i v Rakousku
dojíti musí, nikoli však, že tomu socialisti tak
chtějí, nýbrž že jinou cestou nevyrovnají se

»Í nepraši« odporoval Palík,
sTaky že jo, vsaď se,< neústupně trval na

svém Trávník,
Palík ovšem dobře věděl, že by lokálka

květnovská neobstála v mezinárodních závodech na
pacifické dráze; ale že by nad ní slavil triumf
Trávník se svým rezatým, starožitným bicyklem,
to mu přece nešlo do zkušené hlavy, Odbýval
protivníka: «[ dej pokoj, taškáři, se vsázkou! Tu
si jdi vyjednat s panem mašinfirem. Já jenom
topím. Vždyť by to bylo jenom pro ostudu, kdyby
pan Sádlo se chtěl předhánět s bicyklem. Naše
lokálka jede docela dobře, rozumíš! A kdybychom
nemuseli pořád na cestě zastavovati, to bys teprve
viděl, jak by letělal«

>Hm, jako vrána s přistříhnutými brky,
vidle kousal dále Trávník.

»Na mou duši, že bychom rádi viděli, kdo
dojede dřív — zda-li Sádlo, nebo tuhle Trávník,«
křičel krejčí Křivák.

»Jen se nestarejte, nestarejte,« odpovídal
Trávník; svšak se dám do té předjížky, že se
ani nenadějete . . .«

> Tentokrát vracel se Palík z hostince velice
roztrpčen; málokdy ho ostrý jazyk Trávníkův
tolik posekal jako ten večer, Druhý den sděloval
hezky za tepla jádro včerejšího sporu panu Sú
dlovi: »Vědí, pane mašinfír, ten taškář prv po
zlobení člověka udělá všecko, Že si některou chvíli
na předjíždku vyjede, to jisté, Na toho si musíme
dát zvlášť dnesky pozor; všecko musí být v nej
lepším pořádku. Však vědí dobře, jak nám jednou
náhodou došla na cestě pára a že nám to trvalo
přes čtvrt hodiny, než jsme vodu sehnali! Ještě
bylo štěstí, že tenkrát nejel žádný pasažér; ten
by byl dělal hluk! Vždycky ti lidé vyvádějí, při
každém nejmenším nedopatfení, jako by se bořil
vlak. A — jestliže by nás k tomu všemu předejel
ten šelma Trávník, bude to vyzváněti se smíchem
po celém okolí. Ta jeho nectná huba nám nadělá
víc ostudy než sto pasažérů dohromady.«

»Ba jo,« ulevoval si zakabonéný pan Sádlo,
»je to sekatura od všelijakých trestalů.« Sdělení

! Ročník XI.
[nserty se počítají levně.

Olmova vycháví v pátek v poledne.

v této podivné říši poměry národnostní, než
buď ústapkem Němcůa uznáním rovnoprávnosti
neb provedením všeobecného hlasování, jímě
by k tomuto uznání přinuceni byli. Němci do
brovolně se své nadvlády nevzdají, poněvadž
jsou z ciziny systematicky Štvání a proto musí
dojítí k drabému. Nechť nemyslí však socialisti,
že s všeobecným hlasováním Čeká na ně již
hotový nový sociální stát! V Ně-neckujono jíž
50 let trvá a o vůdčí úloze socialistů v státě
není posud řeči a vo Fraocii dodělali se jaké
hosi vlivu na správu veřejnou jen proto, že
radikálové jich potřebovali v boji proti církvi.
Jako ve Francii, tak i u nás u všude jinde
chyba udělaly kruhy intelligentní, zvláště
kuěžstvo, že připastily, aby se dělnické inter
nacionály ujala internacionála židovská, že
včas pracující třídy nezískaly a že nezame
zily, aby židovská a materialistická nevěra
vtiskla jim ráz protikřesťanský. Židovstvo bo
joje od jakživa proti křesťanství a vykonalo

své záští proti církvi katolické přeneslo do
pracovního tidu a ten byl tak zaslepený, že

však se spojuje. Internacionále je každý dobrý,
kdo ji pomáhá a židovstvo ji pomáhá nikoli
z lásky a obětavosti, nýbrž z vypočítavosti a
sobectví, poněvadž taší bouři a včas bájí svou
kůži. Poněvadž volnou lásku n sestátnění ma
jetku i někteří socialističtí vůdci z programu
svého vypustili, nezbylo v něm krom toto vo
lebního práva vlastně již nic, než záští proti
církvi a jsou bohuže: posud muozí, na pohled
i otevřenější socialisti, kteří žijí v tom mí
nění, že vykonali pro své soudrnhy velký sku
tek, když sí vylíli na veřejném shromáždění
zlost na t. zv. klerikalismo, o němž mooho
nepravd roztrousili, ale až posud nedokázali,
že by jim v něčem byl ublížil. Nepravá věc
gama se ubije; poněvadž záští internacionály
proti katolické církvi je nepravé, t, j. neodů
vodněné a poněvadž ona hájila věci, jež se

——————————Ť!]]U

Palíkovo ho přivedlo do nálady velice mrzuté.

nejpozornéji v lokomotivě každý nýtek. — Lokálka
vyrukovala; topič i strojvůdce za jízdy utkvívali
chvílemi pozorným zrakem na silnici vedoucí do
Křehákova, která se vinula mezi stromořadím
téměř rovnoběžně s kolejemi dráhy. Ale při všem
bedlivém pozorování nevyzpytovali nic. Však také
byla silnice po dešti, a to se špatně na bicyklu
jezdí.

Druhý den již byl pan Sádlo bezstarostnější.
Ale sotva baťala lokálka od první zastávky minutu,
už zvolal Palík vyjevené: »Pane Sádlo, přidají,
přidajíl Kouknou se, jak ten šelma jede, div mu
vítr šosy neutrbnel« A Trávník jel skutečně
s horlivostí velikou, obraceje často hlavu směrem
k lokálce, aby viděl, kdo s koho. +A jen přidají,
pane Sádlo ještě |«

>Tak, a jen si poskoč stará, poskočl« dc
dával kurážně starému stroji pan Sádlo,

»Je-li to možná, přidají, pane Sádlo ještěI
Kdyby ten chlap —«

»Jo, jim se to řekne; vysmekne-li se nám
v takovém letu mašina z kolejí, jsme oba ne
božtíci. A víc už to skoro ani nejde. Ostatné —
kouknou se, chlapík už zůstává pozadu.«

Lokálka si pofukovala jako mladice; chodci,
kteří znali její obyčejný běh, zastavovali se v ú
divu, co se do té staré mašiny najednou dalo.
Jedna stařena Čekala na stezce u kolejí, čekajíc,
že pan Sádlo vlak zastaví, aby se pěkně svezla.
Ale tentokrát se zklamala Křičela z plných plic:
»Pane Sádlo, pane Sádlo, copak jste se zbláznil?
Počkejte přecel« ©Ale pan strojvůdce byl jako
hluchý, nemaje na mimořádnou zastávku mimo
řádně ani pomyšlení. A kdo ví, zda v parné
chvíli stařenu vůbec zpozoroval? Musil všecku po
zornost věnovati svému stroji a jízlivému soku.

Vlak stoupal poněkud do kopečka, a šelma
Trávník sjížděl právě po svahu silnice dolů, tak
že už brozilo nebezpečenství, že bicyklista v té
chvíli pana strojvůdce předjede. Lokomotiva su=
pěla do laškovského kopečka tolik ztěžka, jako u



stanoviska rozumu jsou nemožné a po satránco
mravní nedovolené, nepokračuje věc její, nýbrž
jde nazpět, čeboš důkazem je úbytek mandátů
v drahém volebním období. Massy volající po
všeobecném hlasování nesmí nikoho zmásti,
v těch jsme i my křesťanšt! sociálové a všickni,
kdo z lido vyšli a e lidem cítí.

Kéž by všeobecné volební právo, af zá
jmové, ať progressivní, přivodilo žádoucí ná
pravu v soustátí rakouském, kéž by přineslo ná
rodnostem neuěmeckým rovnoprávnost a všem,
kdo v této říši žijí, av. spokojenost ; kéž by
však přivedlo k poznáni i pracající třídy nu
šeho lido, že se jim dostalo, co chtěly, dále
však že to již jíti nemůže a nesmí! V státě
nežijí jen socialisti a proto socialistický stát,
v němž by jen oni rozhodovali, je chimerog.

Začněme u sebe.
Naříkat jenom a bouřit do světa, že nám

Němci, vládami jsouce ua všech stranách pod
porováni, na každém kroku překážejí, a pouze
tedy tím že nejsme tam, kde bychom měli
býti, jest věra nesmyslno a pro náš národní
rozvoj neprospěšco.

Národ — jehož někteří křisitelé v pře
dešlých dvou stoletích vzdávali se už naděje,
že lid český přece jednou procitne k novému
šivotu — národ, jenž se přese všechno vzmohl,
že má poměrně více umělců, učenců, profes
sorů, úředuíků než Němci a jehož technikové
v cizích službách zastávají význačná místa,
takový má ještě dosti moci, aby vlastní silon
dospěl dále, zvlášť když ta sílá proudí ze stava
rolnického, jenž jaku všude jinde tak i u nás,
jest nejpřirozenějším povoláním člověka u sta
vem tak důležitým, který musí v každé zemi,
kde jsou lidé, vrvati. Rolnictvo ve stálém a
bezprostředním styku s matkoa zemí, živitelkou
všeho, co DosÍ, nemůže padnouti. A přece jed
nají různí národové tak, jakoby konec jebo
stál přede dveřmi. Na př. Maďaři uvažujíce,
že jim s nadvýroby obilní ubývá odbyt, s těž
kými obětini zavádějí průmysl. Ale tím nevy
břednou; z jedné nadvýroby padnou do druhé.

Kde tedy pomoc? Či snad pomůže vláda?
Odtad jest to poslední čekati pomoc. Vše, co
bospodářsky nemůže samo sebou a ze sebe
existovati, jest choré. Tak jako vůbec žádný
průmysl žádné podpory požívati nemá, poně
vadž, jakmile jí potřebuje, stal se chorým a
jest lépe, když ho nestává, tak ani zemědělství
žádné podpory nepotřebuje. Ono může samo
ze sebe žíti a vyhověti všem nárokům člověka,
který je pěstuje a který si dovede pomoci
sám, stav se od světových cen pokod možná
neodvislým.

Jen kdyby nám nescházela touha po va
mostatnosti, neodvislosti, hlavní to vzpružina
podoikavosti, bez níž nic nedokáže obchodník
řemeslník, uni rolník. Ideálem našich lidí jest
jako ještě za dob roboty — panská služba:
sebe menší místečko, jen když jisté a pod
pensí. Českých lidí takto po všech úřadech!

hnaný valach. A k tomu všemu měla býti ještě u
Laškova pravidelná zastávka, Strojvůdce v duchu
nadával, proč několik pytlů lukavického prášku
nebylo ponecháno k transportu zítřejšímu. Jelo
by se do kopečka pohodlněji. Náklad byl dnes
tak značný| Ještě štěstí, že u leškovské zastávky
žádný kmotr na vlak nečekal. Stísněnému srdci
pana Sádla znamenitě se ulevilo; řádnou zastávku
mimořádné vynechal a hnal lokálku s kopečka, až
šlo o život. Vlak kodrcal o koleje s velikým hlu
kem, jako by po silnici tryskem ujížděly řepné
vozy.

Rozumí se, že koleje květnovské lokálky ne
byly právě upraveny pro jízdu rychlou a při tom
neblučnou, pohodlnou; odtud to veliké rachocení,
až čtyři pasažéři Jokálkou jedoucí odskakovali od
sedadel, jako by seděli na starožitné, rychle uhá
nějící bryčce, Div se některý neskulil na podlabu.

Veliké úsilí pana Sádla konečné korunováno
zdarem. Vlak dojel dobře o půl druhé minuty
dříve než kovář. Trávník vjel na nádraží též,
trochu se zakabonil, že lokálka byla přece ry
chlejší než jeho bicykl. Liboval si však, že by
přece dojel dřív, kdyby pan Sidlo u Laškova za
stavil. Zkrátka měly radost obě zápasící strany,

Z vlaku vystupoval krejčí Křivák a podival
kováři ruku se slovy: »Pěkně vám, sousede, dě
kuju, že jste dnes jel do Křehákova. Mam tady
různé řízení a pak chci jeti vlakem ješté dál do
Brázdovic. Kdyby nebylo vás, přijel by sem vlak
nejmíň o půl hodiny později, a to by mi způ
sobilo velikou nesnáz. Než bych si tu všecko po
chodil, ujel by mi snad vlak před očima. To víte,
že na trati do Brázdovic vlak na každého nečeká
jako květnovská lokálka,

»No, rádo se stalo. — Teď jste aspoň, strejče,
viděl, že nedovedu jenom hodné nafukovat svůj
kovářský měch, ale že umím taky znamenitě na
f.uknout plíce naší lokálky. Jen aby se jí z toho
běhu nechytl nějaký zápal!«něB

Kdyby tito lidé vždy zůstali opravdovými
Čechy a aspoňí tu, kdy se křivda národu na
šemu děla, hleděli se bo zastati, kde bychom
už byli?! Jeden továrník bobatý k nám se
blásící a českou věc podporojící více prospěje,
než 10 odbor. přednostů v ministerstvech, kteří
se za avůj původ stydí, a než řady podříze
ných úředníků, slnbů úředních a jiných pánů,
kteří své vlastenectví musí pěkně skrývat.

A kde všeho toho příčina? Již doma
často slyší děti od otce řemeslníka, rolníka a
obchodníka nadávky na tu dřinu, vidí samou
ledabylost, nelze se proto diviti, že i děti ne
mají lásky k povolání otcovu a že podporo
vány rodiči prchají do světa za „lepším chle
bíčkem“. A doma zůstane pak leojaký blbeček,
který ovšem za ledabylého návoda otcova ni
čemu klvadnémo 8e nenaučí a tak hyne stav
ro:nický, řemeslo i obchod. Nepomyslí takový
tatík, který z ničeho domohl se v řemesle, ob
chodě samostatnosti, který jakž takž si udržel
otcovský stateček, že by právě neměl svéma
stava kloout a dítě své mu odcizovat, ale tím
větší vážnost k němu v srdce ditěte vložit. Byť
se otec v řemesle domohl sebe menší samo
statnosti,už tady přece nějaký základ a zkuše
nosti otcovy jako na talíři ; synek pak ušetřen
mnohých svízelů na cestě po samostatnosti,
může takto snadno v zdokonalení svém pokra
čovati a záhy zmohuotněti. Převráceným však
jedoáním statky, obchody i řemesla přecházejí
z roky do ruky, národní jmění se omenšaje,a
naši lidé sami se ubíjejí. Na zděděný verpánek,
palt kupecký, stateček měl by býti každý brd,
jako Šlechtic na svůj erb, na své předky pod
týmž erbem. Kde pak, aby 8yn zbobatlého oze
váře, pekaře věnoval se řemeslu svého otce;
zástěra takovému vyvýšenci jen příhanou. Tak
vyraženo zlaté dno řemeslu, obchod i země
dělství dáno ve psí.

Třeba ovšem uvážiti, že json nyní jiné
časy. Jako musí býti nyní sedlák polovičním
učencem-přírodozpytcem, tak i řemeslník nejen
zručným dělníkem, ale i obchodníkem. Řeme
slník a obchodník dle platných zákonů přidr
žován jest sice k sebevzdělání, jinak rolník.
Zde se myslí, že kdo dovede dobře vésti pluh,
brány, válce a zná v hospodářství všecky ob
vyklé práce, že zasluhuje, aby byl zván po
kročilým českým rolníkem. Toť hrozné zpá
tečnictví; vždyť všecko to dovede ičeledín,
k čema by byl tedy hospodář?! Dokad byl
sedlák na statku pouhým robotníkem avé
vrchnosti, dokud. nesměl vlastně myslit ani
cítit, tehdy ovšem nepotřeboval vzdělání. Nyní
pouhá práce tělesná ho nepovznese, ale pomalu
do otroctví novodobého, do dluhů přivede.
Rolník jako řemeslník i obchodník masí více
než dosud pracovati rozamem. Remeslníci musí
si sami výrobky své do obchodu uvést, tak
jako rolníci nesmí si v budoucnosti dáti líbiti,
aby jim žid borsián nadiktoval ceny obilní,
jak by sám chtěl. Va všech těchto stavech musí
se dobře počítat, všeho si všímat, o všem uva
žovat, jak by získati možno bylo v poctivosti
nebe menší groš. Žid obchodolk až napřed ví,
jak si jeho konkurent počíná v obchodě, do
mácnosti, ve veřejnosti, a dle toho pak jednání
své zařídí, což naši lidé často přehlížejí.

K lepším časům dostane se nám základu
na dobrých školách rolnických, obchodních a
průmyslových a pak při dobré vůli jistě do
pracujeme se blahobytu. Napravme dřív sebe,
ostatní ož snadno 80 podá.

Volné listy.
(Počíná vycházet nový romám Sienkiewiceno).

(12) Na trhu literárním objevil se prvý
sešit nového románu Sienkiew.czova: „Na poli
slávy.“ Dychtivost a očekávání, které se nesly
vstříc novému dílu Sienkiawiczova, mohou býti
přirovnány k nedočkavosti, která zmocnila 8e
daší čtenářů, když po grandiósním románu:
„Obněm a mečem“ oznámena byla „Potopa".

Rozřezáváš na rychlo sešit, jehož titulní
obrázek představuje krále Sobiezského ge vzty
čeným mečem uprostřed vojska, a čteš úvod.
A tatáž mobatná nálada čehosi velikého a ta
jemného udeří tě v duši právě tak, jako při
úvodních slovech „Ohně a meče.“ Z neobvy
klého zjevu přírodatho, s tuhé zimy, že i nej
starší lidé nepamatovali podobné, neboz tepla
trvajícího dlouho až do pozdního prosioce,
takže ta a tam objevily se letní rostliny s kvě
tem, dovede Sienkiewicz zachytiti čtenáře, dá
vaje mu tušiti velikost budoucích dějů. Jest
to nanejvýš umělé, řekněme přímo rafinované,
svgorování lidové nálady vzdělanéma čtenáři.
Tím docilaje veliký románopisec, že hned z po
čátku duše čtenářova podlébá báječné přímo
eugesci jeho vět, očekávajíc příští obrovské
vidiny, Široké obrazy v plné jich dramatické
živosti, butnosti a síle, všechno vření a tě
snění vojsk, jedaotlivých hrdin a celých ná
rodů, aterýmžto materiálem všude Šlehá a
září plamen horouci lásky k otěině. Tak koho

by sa příklad nepodmanila napovídavá tejem
nost úvodu „Ohně a moče?“

1 „Divný rok byl“, začíná ona veliká epopej,
srok 1647.“ „Roku toho ukazovala se na nebi
a na zemi podivná znamení a věštila tak ja
kési chmury a neobyčejné události. Současní
letopiecové vzpomínají, že na jaře vyrojila se
celá mračna kobylek z Divokých Polí (Divoká
Pole jsou stepi při řece Dněpru), a že zničeny
tak byly veškery zásovy, ba i tráva, což prý
bylo předzvěstí vpádu tatarského. V létě bylo
zase veliké zatmění slunce a brzo po té obje
vila se i kometa. Ve Varšavě objevovala prý
se nad městem mohyla a ohnivý kříž v oblu
cích. Lidé káli se tedy postem a dávali al
mažny, poněvadž někteří tvrdili, že mor vpadne
do země a vyhubí lidské pokolení. Konečně
nadešla zima tak mírná, že i ti nejstarší lidé
míroější již nepamatovali.“ A tak dále Šive
se a rozvíjí vypravování Sienkiewiczovo mo
hutaým veletokem dějovým, jenž v každém
řádku odkrývá duševního obra řídkého daru
fantasie, vzácného umění, blaboké a měkké ci
tovosti slovanské,

Romány Sieonkiewiczovyjsou takové etrhu
jící síly a takového vzácného omění, že bez
rozpaku dlužno mu přiznati místo prvého spi
sovatele v obora historického románu. Doka
zuje to dostatečně obliba, která vynáší jméno
jeho v cizině, kdež uchvácení byli nejen ro
mány, jejichž látka vzatu z dějin slovanských,
ale také zejména románem „uo vadie“, jímž
dobyl uaprostého a dokonalého triamfu. Mluví-li
se tedy o populárnosti Sienkiewiczově, slovo
„úspěch“ jest příliš slabé, aby vystihlo všechen
ten zájem o slavného Poláka; tady platí bez
výhrady jen slovo dokonalého vítězství a pi
ného vepsání se v srdce čtenářů. Málokteré
knihy mohon se honositi, že jsou tak často
čtenyjako knihy Sienkiewiczovy, V Polska jsou

díla svého národního miláčka. A nejsou to jen
Poláci, jame toi my Čechové, kteří duchem
svým noříme se v moře románové úchvatnosti,
dokonalé krásy a zabíráme pro sebe ze všeho
toho potěšení a sálajícího tepla, které Sien
kiewicz v pokladech svých vykouzlil a shro
máždil. Chápeme úplně, že romány Sienkie
wiczovy tak mocaě rozechvěly strony srdci
polských a vůbec slovanských. Vždyť doba
největšího rorpjetí národních citů polských
vyjádřena v nich netušenon takořka obrazivo
stí a vzletem orla, a pak boj slovanské větve
polské proti nepříteli jest obrazem obrany

stále zápasiti o své bytí, přece zanechalo a
zanechává mocné stopy i ve všeobecném vývoji
kalturním.

Nelze jinak, duševní náladu při četbě ro
mánů Sienkiewiczových třeba nazvati takořka
vytržením, neboť mysl s vyprávěným dějem tak
se ztotožní, že o jednotlivých osobách románů
člověk mlaví a myslí jako o lidech živých.
Však také paní polské, vzácné a prosté, prosily

Boha, aby vynové jejich měli tak vzácné došejako brdinové Skrátoski, Podpipatá, Volody
jovski a jiní. A nevyplývá snad nadšení slo
vanského čtenáře z jednostranného cítění ná
rodního. Román „ao vadis“, jenž 8e stal ma
jetkem vzdělaného světa, s dostátek dokazuje,
že Sienkiewicz jest mistrem nad mistry. Před
polským spisovatelem pro látka antickoo v le
tech třicátých a čtyřicátých sáhl Eber3, jehož
romány ze starého Egypta těšily Ae značné
oblibě; ve Francii byl to Flaabert, jehož „Sa
Janbó“ považována za nepředstižný román se
světa antického, ale Sienkiewiczovo dtlo „Oao
vadis“ zastiňuje v tomto ohledu všechny před
cbozí nejen uměním ve vytesávání o80b a líčení
obromně vzrušujících dějů, nýbrž i namáhavým
s dokonalým stadiem, kterým vajkl v prostřed
společenského a státního života v době Nero
nově. Hlavním kouzlem romána jest ovzduší,
ve kterém protínají se výbochy nojbestiálaěj.
ších vášní světa pohanského 8 tichými záevity
rodícího 86 křesťanství. Suverenaí moc proti
kladu, v němž tichý klid křesťanských made
oíků přemáhá sarovou, hmotnou moc pohan
stva, zachvacuje posvátnou velebou. Jest suámo,
že přípravou k romána: „Ono vadis“ jest no
velka: „Pojďme sa ním.“ Slova ta vyřkla man
telka Caja Cinny, Antea, kteráž po boku skep
tického muže stala se kčestankou. Úcbvatné
líčení smrti Ukřižovaného, moc veliké víry,
Jež sladkým konzlem objala mysl vznešené
Římanky, provádí Sienkiewicz takovými rysy,

že schází nám slova ua vyjádření obdivo a
vezměrného úžasu. Když po změnách dušev
ních sápasů konečný obrat jest vyvroholen sá
sraky na Golgotě, Antea rozřeší sitaaci vůči
muožovia celéma okolí životním pravidlem, jež
jest nadpisem novelky: „Pojďme za ním“ Ne
jen v onom prostředí, nejen pro ony osoby,
jež spisovatel předvádí, ale pro všechny po
měry podobné, pro všechen život strhující síla
prostinkého slova toho jest úžesná „Pojďme
za ním“, pro význam, jaký v něm Sienkiewicz
zhustil, jest potřebí, aby slovo to bylo vryto
ve kříže a rýsováno na zdi chrámové.



Pořádek jest zámožnost a kdo náležitě užívá
svých důchodů, skoro je tím zdvojnásobňuje. Nepo
řádní lidé bývají zřídka bohatí a pořádní zřídka
chudí.

Smiles: Moudrost štvota.

Náš nepřítel.
Sám Marx by Se ani v dnešním chaosu

nevyznal a žasnal by, co že si to „soudrazi“
za soc. demokracii představují. Chceme-li 0
e0c. demokracii správnou představu si učiniti,
ta nám musí býti jediným vodítkem praktická
činoost. Samotní vůdcové prohlašují, že prakse
má daleko větší důležitost nežli tbeorie. Revue
socia]. „Akademie“ píše : „Soc. dem. není jenom
snem „pro budoucnost“, ona je hnatím též pro
přítomnost a vlastně více pro přítomnost než
budoucnost“ — jinde — „O badoocích věcech
nelze přece vyslovovati celkem nic jiného než
více méně pravděpodobné bypothesy.“

Soc. demokracie hnula sice reformami,
majíc za úkol politicky a hospodářsky povzná
šeti dělnictvo, ale 8 jakými úmysly tak činila
a činí, je zavrženíhodné. Je bolné na to pou
kazovati, když tu ještě vidíme, že mimo ka
pitalismas, úblavního to oašeho nepřítele, i naši
vlastní bratří kují zradu ; vedouce proti nám
bratrovražedný boj.

Socialisté francouzští, jak jsme se předešle
zmínili, od let devadesátých aochýlili se na
půdu zákonitou, k práci positivní a již také po
6 let nalézají se a vládní většiny, ale za tu
dobu oevymohli pro dělnictvo ničeho, ani po
jištění ve stáří, ani invalidní, místo chleba po
dávajíce lidu jen stále kámen proticírkevního
štvaní. Namítne se, že byli na několik stran
rozštěpeny, ule to padá stranou, vidíme-li, že
se dovedou sjednotiti, jako na př. když 8e
jednalo o známých proticírkevních předlohách,
jež ©jednohlasně schválili, ba právě oni
všichni do jednoho nejvášnivěji si počínali a
pomáhali vyhánět milosrdné sestry a bratry
z nemocnic, v nichž tito pečovali o abožáky,
když je byl židovský továrník sedřel. A does
už takó víme, pro koho to pracovali. Židé
skupují všechen majetek církevní od státu za
babku a nebude to trvati dloaho, kdy tento
„nepohodlný“ majetek ocitne se úplně v jejích
rakou. Francouzští socialisio jgou chlapíci,
jimž naši se lepí na paty. Mají v programu
paznačen boj proti militarismu, hubou ho
chtějí jako všude jinde rozbiti, ale poslední
vojenský rozpočet, jenž jest mnohem větší než
náš, jednoblasné schválili, ačkoliv, kdyby byli
nehlasovali, padl by a s ním celá vláda. Co
tomo říkáte, přátelé?

V třetí sociální revolaci ve Francii po
dařilo se jim na několik neděl akázati,. jak
míní svůj sestátňovací systém prakticky pro
váděti a když nasekali na zem přes 70 milli
onů dluhů a dospěli k horším poměrům ve
svých státních továrnách než byly před tím
i potom, musili toho nechati a byli rádi, že
se toho ujal někdo, kdo toma rozuměl. V Ně
mecka hlasoval drahý radikálnější proud proti
všem ve prospěch dělnictva daným předlohám.
Tak r. 1883 proti pojišťování dělnickéma, r.
1884 proti pojišťování úr.zovéma, r. 1889
proti pojišťování starobnímu a invalidnímao,
r. 1890 proti zavedení soudů živnostenských,
r. 1891 proti zavedení zákona na ochranu děl
nictva a proti I. předloze o zavedení bursovní
daně, r. 1886, 1889 a 1893 proti zřízení děl
nických komor, r. 1890 proti předloze zákona
proti lichvě, r. 1891 proti předloze o dani
borsovní, r. 1894 proti zostřenému zákonu 0
lichvě, r. 1896 proti zákona o nepoctivé svu
těži, Byli tedy proti pojišťovéní dělnickému,
pro lichvu, proti zdanění bursiánů, proti stí
hání lichvářů, pro nepoctivou soutěž. A pak
„Soudruzi“ poukazojí, jak v Německu soc. de
mokraté pro lid pracojí.

A u nás? To bylo křiku, když v předpo
sledních volbách zvítězilo 14 kandidátů soc. de
mokratických. Šli do sněmu, navrátili se a je zase
při starém. Mosili v ducha pokorně vyznat, že
to tak nejde u nepůjde, jak si přejou, a proto
aby lid nebyl v růžových nadějích sklamán,
hodí se nezdar klerikalismu na krk nebo-li po
česku: proti Vídni nic nezmůžeme, na židy,
barsu nesmíme, tak to odnesou klerikálové.
Vymalujeme v novinách, jak drží všechno ve
svých spárech, proto jest třeba proti němu
ještě bonževnatého boje.

U nás horojí také sociál. demokraté pro
Bhod. dobu pracovní, ale v investičním výboru
na říšské radě ve Vídni navrhovali 10hod.
doba pracovní, zacož je kárali sami opřím
nější soudruzi na sjezdu ve Vídni r. 1903. —
Také blasovali v parlamentě proti zákazu ter
mínového obchodu obilního. Při blasování vli

stopadu r. 1901 o zrušení termínového ob
chodu, této jedné moderní hydry, jíž rolník
přichází o svou cenu práce a dělník musí
dráže platiti chléb svůj, soc. demokraté opu
stili síň, aby nemusili hlasovati oro zrušení
jednoho z tačných macbrů židovských. Jich
blava žid dr. Ellenbogen zůstal však v síni a
hlasoval proti. Tak pochovali tato lidumilnou
předloha sami. Teprve křesť. soc. dr. Schůpfer
svým přičiněním dokázal, že 31. května 1902
byl v parlamentu našem zakázán.

Tlakou do zklerikalisovaného Rakouska,
ale s Kórbrem za kulisami se bratříčkovali, a
nadarmo se nechlubili na vjezdu v Jeně, že
používají u uás svobody ro:né americké. Nyní
chopili se všeobecnéhohlasovacího práva. Je
to věra smutné, že se takovéhoto veledůleži
tého požadavku užívá ku prospěchu jich strany.
Z toho důvodu se toho chopili, aby se mysl
soadrahů odvrátila od známé roztržky mezi
pražským a vídeňským štábem.

Nebude pak nikdy na Škoda, když se
soc. demokratů dostane do sněmu Skrát tolik,
aspoň lid uslyší pravda; neboť u vás si stále
myslí, že by tato strana, kdyby se jí to do
volilo, Šmahem rozřešila sociální otázku a jen
proto se tolik otlačuje, jelikož prý chce pro
spěti utiskovanému lida, že chce prý prováděti
neslýchané věci..

O celém politickém hnotí soc. demokra
tickém platí slova: „Svěřte iim vláda a máte
z nich tytéž byrokratické šosáky, za jaké oni
považují vůdčí a křední kruhby.“

(Pokrač.)

Pokyny, jak si počínati při úrazu,

Moohdy 8e stane, že dělník, je-li postižen
úrazem, svou nevědomostí přijde o pcdporu
od úrazovny. Z té příčiny uvádíme některé
pokyny, jak se postiženému jest zachovati.
Oznámení úrazu. Stane-li se, že některý
dělaík přijde k úrazo, to hned nechť úraz onen
oznámí u správy továrny a nechá si očitými
svědky případ ten potvrditi. Po nějakém čase
jest záhodno, by se postižený obrátil s dota
zem na úrazovou pojišťovnu, zda-li jeho za
městnavatel úraz oznámil; stává se totiž, že
zaměstnavatel moobdy úraz takový neoznámí,
čímž přichází postižený o nárok na rentu.
Doba promlčení činí 1 rok ode dne, kdy se
přihodíl úraz. Neopomeňte se tedy nikdy pře
ptati u úrazové pojišťovny, zdu úraz byl ozná
men. — Výměr reaty. Po 28 dní léčební
doby obdrží úrazem postižený nemoceuskoa
podporu od nemocenské pokladry. Po těchto
28 doech v době léčení vyplácí úrazová po
jišťovna sama reutu, která se rovná 609, ročního
výdělku, až do doby vyčerpání nároků na ne
mocenskou pokladnu. Později vyplácí pojišťovna
přímo. Po ukončení léčení nechá úrazová po
jišťovaa úrazem postiženého svým lékařem
prohlédnooti a dle tobo pak přiřkne baď tr
valou, dočasnou anebo žádnou rentu. — Po
hřebné, vdovská, sirotčí a ascen
dentní reota. V případě,že z úrazuv pod
nika nastala smrt, pozůstává náhrada: 1.Z útrut
pohřebních, jichž jest dle zvyku místa, avšak
nejvýše obnosem 50 K vyměřiti. 2. Z důcboda,
jebož pozůstalým usmrceného, dnem srrti počí
najíc, poskytnouti jest. Tento důchod obnáší:
8) pro vdovu asmrceného až po její smrt aneb
znovu Se provdání 20 procent; pro vdovce, kdyš
a pokud k výdělku neschopen jest, 20 procent;
pro každé pozůstalé manželské dítě až do
skončeného 15, roku jeho žití 15 proc., a ztra
tilo-li neb ztratí-li též drahého z rodičů, 20
proc. ročního výdělka; pro každé pozůstalé
nemanželské dítě až do skončeného 15. roku
jeho žití 10 proc. ročního výdělku. Důchody
vdovy, pokad setýče vdovce a dětí, nesmí pře
vyšovati dohromady 50 proc. ročního výdělku;
vyskytne-li se z bořejších sazeb vyšší obnos,
pak zkrátí se poměrné jednotlivé důchody; b)
pro předky (rodiče, děda a bábu) zemřelého,
byl-li tento jejich jediným živitelem, po dobu
až do jejich smrti aneb ač jich potřebnost od
padne, 20 proc. ročního výdělku. Tento obnos
8e nesmí překročiti proto, že tu jest vícero
oprávněných a přísluší v tomto případě rodi
čům přednost před dědem a bábou. Při opětném
provdání obdrží vdova trojnásobný obnos své
roční reuty jako odbytné. — Vešla-li poraněná
osoba teprv po úrazu ve stav manželský, ta
nepřísluší po její smrti vdově, pokud se týče
vdovci a z takového manželství pocházejícím
dětem žádný nárok. [ nemanželským dětem,
které teprv po úraza zplozeny byly, jakož i
manželi z vlastního zavinění v manželském
spolku nežijícímu nepřísloší žádný nárok. —
Setkají-li se oprávnění pod a) nazoačené třídy
8 oprávněnými, kteří pod b) označeni jsou,

příslaší poslednějším názok jen potud, pokad
ozaačený nejvyšší obnos důchodu se nepožadoje
pro prvaější. Rozbodčí soud. Proti
všem rozhodoutím úrazové pojišťovny může na
tato podána býti žaloba u rozhodčího soudu
v době jednobo roku ode dne dodání výrěrnf
— Podali jsme tuto nejautnější, co každý děl
ník věděti má, by se mohl dls toho říditi, buď
je-li sám postižen úrazem anebo poraditi tomu
spoladělníku, který by nevěděl, jak se v tako
vém případě zachovati. Každý člen necht si
číslo toto uschová, by jej měl v případě poruce.

Sociální rozhled světový.
Ve Vídni konati se bude od 30. říjoa do

3. listopadu „dělnický“ sjezd soc. dem. strany,
na němž však řačniti nebude ani jeden opravdový
dělník, ale vesměs zazobaní proletáři A la
Adler. Vlastní lid ze sjezdu vyloučen vysokým
vstupným 6 K. A ubozí obyčejní proletáři
dosad nepochopují, že jsou vlastně poubouonucí.

„V elektrárnách berlípských stávka sice
již skončena, ale s nepatrným úspěchem pro
dělnictvo. — Hlavní sdražení saských a du
ryňských tkalcoven usneslo se ve všech svých
závodech zastaviti práci, Tím vyloučeno asi
50.000 dělníků z práce.

V Moskvé nabyla stávka obrovských roz
měrů a ŠÍřÍ se víc a více; i v Petrohradě na
novo propukává,

Věstník všeodb. sdružení,
Schůze užšího výboru 16. října.

Podpora nemoc. udělena J. Špičkové v Rych
nově n. K. (7) 3 K, Č. Jankovi v Ústí n. Or.
(14) 12 K, K. Hlavovi v Týništi u. Orl. (14)
9 K, Barb. Černé v Čáslavi (21) 18 K, v ne
zaměst. J. Maierovi v Praze (7) 3 K. Přijato
7 nových členů.

Schůze užšího výbora 24. řijma.
Nemoc. podpora udělena J. Zajícovi v Čáslavi
(14) 12 K, AL Černému v Praze (7) 6 K, J.
Klímovi v Sušici (7) 3 K; v nezaměst. J. Maie
rovi v Praze (7) 3 K; J. Zajícovi ve Smiřicích
mimořad. podpora 5 K. — Přijato 25 nových
členů.

Upozornění. Na xaždé pokladniční li
stině nechť se od nynějška poznamená sku
tečný počet všech členů a mimo to, kolik čísel
„Práce“ se zvlášť prodává. — Kde mají členské
knížky po členech vystouplých, prosíme, by
nám je do Ústředí zaslali; užijeme jich. Vý
lohy za to hradíme. — Cvičte se dála ve sklá
dání zpráv o svých poměrech; pište, jak umíte.
Záleží na tom, abychom měli více dopisovatelů,

až si svůj časopis co nejdříve upravíme a rozšíříme. Časopis tento musí pak býti zrcadlem
našeho života, — Každý z Vás ať se dle mož
nosti snaží, aby za rok aspoň jednoho člena
získal. Jen tak vzrosterme v urmádu, s kterou
musí každý počítat. — Bílých karafiátů máme
ještě dosti. — Zprávy Sdružení se týkající, nejen
tedy spolkové, ale na př. různé porady, vysvětlení
atd. vůbec vše, co se Sdružením i v nejmenším sou
visí, buďtež zasílány pouze na adresu: Všeodborové
sdružení křesťan. dělnictva v Hradci Králové.

Borsa práce. Přijmou se: obuvník,
dobře obeznalý krejčí na dámské žakety a
kovář. -— Práci hledají: holič, kolář, za
hradník a mladší zručný cakrář, L'/, roku po
vyočení; hodný hoch rád by se učil knihařství.

Plenární schůze
ústředního výboru

Všsodborového sdražení křesťanského dělnictva
pro království České

koná ne

vžneděli dno 5. listopadu t. r. o 2. hod. odpol.
m V Adalbertinuv Hradci Král.

Pořad:
. Čtení protokolu,
. Zpráva o stava Sdražení.
. Jednání o konferencích.
. Zřízení odboček v Týništi a Plzni.
. Spolkový časopis.
. Inetrakce pro úředníka.
. Volné návrhy.UOaBRUbWr

Představenstvo.



Dopisy,
Nový Kocourkov. Naše slavná obec a0

ráda řadí mezi obce pokrokové, ale co se týče věci
dělnické, tu jest dobře sto let pozadu. Všady, kde
obec jde a duchem Času, srušuje školní plat, zvláště
obledně poplatníků dělnických, ale pokrokové Havlo
vice u Úpice toho nedbají. Když se proti placení škol
ního platu ohražoval jistý dělník, ta mu bylo řečeno,
že prý to nejde, aby jej dělníci neplatili, že by prý
muBeli zámožnější občané platiti ročně větší obecní
přirážku o 7 K a že mnohé rodiny zámošnější třeba
ani dítek nemají, takže by prý byly zkráceny. O
moudrost: šalamoanská| Tedy dělník, který nemá,
čím by zaplatil, musí zaplatit, kdyby i hladovět měl
a ti, kteří mají a mohou platiti, těch se šetří.

Z Úpice Podzim počíná ietos tak nepříjemně,
počasí mizerné; každý bledí, by byl dobře zaopatřen
a nemusel se v té slotě plahočit. Veškerápráce ven
kovská bere za své a dělnictvo, které bylo po celé
léto zs četnáno po venku, jde do továren, by sobě
na zimu zajistilo výdělek. Zde právě spočívá naše zlo.
Venkovské dělnictvo jako zedníci, tesaři atd., kteří
měli po celé léto slušnější výdělek než dělnictvo to
vární, na zima vyhání zane dělníky tovární. Dělníci
takoví nabízejí svoje síly za poměrně menší mzdu,
než může pracovati dělník, který jest v továrně v zimě
v létě. Takto rozmnožoje 8e počet nezaměstnaných a
kapitalista nejlépe využije toho ve svůj prospěch. Pro
sebe menší přestupek dostává dělník pokutu a ty ra
porty; pro nic za nic, že mnohdy to nestojí ani za
řeč. Jako toble byl volán jeden dělník k raporta a
Eduarda Moravce 2krát za sebou proto, že nechal u
kraje niť. Ozve-li se proti tomu někdo, tu jest jedno
duše odbyt: „když se vám to nelíbí, tedy můžete jít.“
Staří, dobří tkalci se vybánějí a různí přiběhači mají
přednost. Kdo tím vinen? Nikdo jiný než vy sami.
Proč jete tolik pohodlní a ke svým spoludělníkům ne
upřímní? Podejte si společně race k obraně, spojte se
v celek, vstupte jako jeden mož do odborové organi
sace. Povinností každého dělníka jest, by byl členem
všeodborového sdružení křesť. dělnictva, Tedy, bratří
dělníci, nenaříkejme, ale jednejme rázně a odhodlaně.
Vzbůru do všěsodborového sdružení křesť. dělnictva,
kde nám jedině kyne záchrana, — Otta Moravec příliš
asi nedbá o čistotu pro své dělníky. V jeho továrních
bytech u „putyky“ jest dvůr tak znečistěn, že hanba
o tom psát. Když trochu prší, tu jest zde celé jezero,
k tomu ještě výkaly ze záchodů a pak když so to

počne pařiti, tu není takřka možno přes dvůr jíti.ýpsry tyto musí do sebe vdechovati i nemocní a pak
se divte, že u nás tolik souchotinářů. Co dělá městská
rada a povolaní činitelé? Hezky to u nás jde, čím
dál tím lépe. — V továrně u Buxbanmů jest nějaké
podařené také kvítko. Jest to bývalý sociální demokrat
Zimand!, který všemožným způsobem sekyraje dělníky.
Přijde-li někdo prositi o prácí a nelíbí-li se jemu, tu
řekne řiditeli, by jej nebral. Jen ať dá pozor, by sám
noletěl.

Z Lomnice m. P. Politický klub křesť.so
ciální pro politický okres semilský, jilemnický, jičín

ský a novopacký nepořda dne 22. října 1906 veřejnouspolkovou schůzi. Předsedakatolické Jednoty místní
dp. Drořák s potěšením vítá přítomné i politický klub
křesť. sociální, který v tomto místě se uvolil spo
řádati echůzi. Schůzi zahójil předseda klubu p. Či
stecký, načež udělil slovo br. Jar. Astrovi, který pro
mlavil o vládní předloze starobního a invalidního po

Úětoréní a o odborové organisaci. Po řeči referente,teráž se souhlasem přijata, rozpředl se živý rozhovor,
do kterého zasahovali pp. John, Kozák a Čistecký.
Případná resoluce přijata a nová řada členů se při
hlásivších byla dokladem, že schůze ona nevyzněla na
prázdno.

Z Pluně do Plzmě. S potěšenímkonstato
vati musím, že činnost naší skupiny „Všeodborového
sdražení křesť. dělnictva“ zde začíná se utěšeně roz
víjeti. Tak v posledním čase pořádána schůze, při
kteréž uvolil se k nám laskavě promluviti dp. Jos.
Hák o thematu: „Co nám sobásí, čili čeho nám sa
potřebí“. Upřímná slova dp. řečníka vyznívají celkem
takto: Scházejí nám lidé, kteří by dovedli svoje pře
svědčení s úspěchem hájiti, krátce řečeno schází nám
doatatečně vyškolení, obratní, lidoví řečníci. — Napřání
několika členů sdružení usneseno, utvořiti řečnický
odbor, v kterém bychom se vzájemným dotazováním,
čtením soc. spisů, poučením zkušenějších atd. vyško
lovali když ne v řečníky, tož alespoň v obratné spol
káře-agitátory. — Základ k tomuto vštěpuje nám mi
lovaný, obětavý, jiš v předu vzpomenutý náš příznivec
dp. Jos. Hák. Žetouha po vzdělání náš katolický lid
obého pohlaví dosud neopustila, vidno z toho, že při
prvé návštěvě v řečeném kroužku řečnickém dosatoupil
počet přes 30 hlav po sebevzdělání toužících, při
druhé všsk byl početvíce jak dvojnásobný, následkem
čehož usneseno, že praridelné členské achůze budou
odbývány každé pondělí v 8 hodin večer a bodiny
řečnické při těchže schůzích. Že zájem pro naše hnatí
křesť. sociální nabývá vědy víc a více půdy, vidno
£ toho, že nemine schůze, by někdo z přítomných pe

přistoupil za člena. Kéž nám Bůh žehná tak stále!okažme svou horlivou činností, ze máme opravdový
zájem na věci, by to, co před několika lety jistými
(vlastně jistou osobou) bylo pokaženo, dočkalo ee
v brzku když ne úplné, tož alespoň částečné nápravy.
Toho však docílíme jedině obětavou, neúmornou agi
tací a opravdu křesťanským vystopováním jak celku,
tak jednotlivce ve veřejnosti. Protonaše schůze musí
býti vzorné. Říkává se: „Čas k dílu, čas k jídlu.“
A já toto pořekadlopozměňujia pravím: „Čask sebe
vzdělání a čas k zábavě“ Nikdy nebudeme trpět, aby
při řeči kohokoliv z nás někteří ae mezi sebou bavili
s tím sobenepstrnějšího mlavícího uráželi. Až bu
deme pořádati zábavu, neb po ukončení schůze, pak
se můžeme baviti dle libosti. Kázeň musí býti všude,
proto též ve spolku. Ku konci oznamujeme ještě, že
19. listopadu t. r. pořádá naše Skupina „Přátelský
zábavný večer.“ Na programu je: jednoaktovka, 80
lové výstupy, kuplety a zpěvy. Vata né libovolné.
Ovšem dobročinnosti se mese nekladou. Přátelé!
Hleďme se vynasnašiti a ukázati jsk svým přátelům,

tak i nepřátelům, že nejen dovedeme, kdyš je čas, 00
modliti a evé náboženské přesvědčení bez básně před
veřejností vyznati, ale že ae též dovedeme ušlechtile

pobaviti. Po domech zváti, jak zde v Plsni bývá zvyem, se nebude, proto nechť každý z členů toto vezme
na vědomí a jistě přijde, a zároveň tím též každému
člena nastává povinnost, by se přičinil co možná o
nejetkvělejší jak mravní, tak i hmotný výsledek zá
bavy, tím že své známé a přátele na naši zábavu
pozve a přivede. Začátek o půl 8. hud. večer. —
ZdařBěh! — Cb.

Besídka.
Z,modlitby Páně.

Napsal Josef Váňa.
Otče náš, joně jsi na mebosiech.
Zřím Ho, jak kráčí po slonných stezkách

Galilee pln krásy a veleby. Svatá jeho hlava
kloní se v před a oko jako ohnivý šíp zabo
dává se do vyprahlé půdy.

Zvláštní to oko! Temné jako lesy na
dálném Libanonu, blaboké jako vody Tiberi
adské a smutné jako poušť zajordánská. Plane
z něho nadšení, svítí z něho láska, mluví
z něho výčitky, a zrcadlí se v něm bol tru
cblivýchhodin Kalvarie...

Zvláštní to oko!
Viděli jste tohle jeho oko na obzoru od

Gabriela Maxe ?! — Zadívali jste se v hlabo
kou tu propast neobsáhlé lásky, svítící utrpe
ním a krví, výčitkami a odpoštěním .. .?'

Zřím Ho, jak kráčí po elunných stezkách
Galilee pln vznešenosti a veleby. Svatá jebo
hlava kloní se v před a oko jeho jako krví
potřísněný šíp zabodává se v půdu vyprahlon.

I přistoupili k Němu učeníci jeho. Lidé
prostí, tváří osmahlých, rukou opracovaných,
na nohou sandály, odění hrabým, neuměle
setkaným šatem. Bída zírala jim z tváří a
starost o zítřek vryla jim hlubokou rýha
v potem zvlhlá čela.

„Mistře, nanč nás modliti ee. — Jan učil
též učeníky své modlitbě .. .“

Oko Mistrovo zaplálo a zdálo ge, že ještě
více zčervenalo, že ještě více ztemnělo, jako
by v něm jakási rozlitá krev byla zbrunátněla
a zrudla. Table otázku očekával nejméně.

Kdyby se ho byli tázali: „Mistře, nauč
nás lehce býti živu“ — aneb: „Nauč nás snadno
vydělávati si groš“ — aneb: „Naučnás snadno
a rychle zbohatnouti“ — nebyl by se tolik
divil. Ale to k němu přijdou ti jeho ačeníci
u dají mu tuhle otázku. A tak náhle, tak
neočekávaně.

Mistře, naač nás modliti se.. .“
Úsmál se Mistr a oosi jako blaženost

nebes kmitlo mu tváří. Pohlédl mile na uče
níky, usmál se ještě jednou a již otevřel ústa
svá, aby promluvil.

„Když se modlíte, neříkejte mnoho slov ...|*
Zmlkli nčeníci. — Zdálo se jim, že vítr

zašelestil rákosinami Tiberiadu, že rozepělo se
ptactvo v hustých křovinách na jeho březích.
— Tak myslili a ne jinak, když Mistr jejich
je oslovil. A naklonili tváře a napjali sluch,
aby tím lépe vnímali, aby tím více duše jejich
kocbati se mohla v labodě hlasu toho. A otichli
tak, jako když v nocích měsíčních, s duší uta
jenou očekávali zástupy ryb v sítě v bezedno
vod genezaretských ponořené...

Když se modlíte, modlete se takto:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích... — ——"

Oj, jaká to slova, jaká to prazvláštní modlitba|
Učeníci ani skoro nedýchali a atáli jako

bez duše, se zraky vytřeštěnými, tvářemi vy
jevenými. — Nechápali... — — —

Takhle nikdo a nikdy dosud nemlavil!
Tohle že má býti celá jejich modlitba?! —
Vědyť jest to pouze několik slov! — A jaká
ještě slova! — Prazvláštní, neobvyklá, neslý
chaná .. . Byli vyučeni, že nesmějí jméno Ho
Spodinovo ani vysloviti a nyní Mistr jejich učí
je, že mají k tomu obávanému Jehova volati:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích... — — —!“

Oněměli apoštolé úžasem a neodvážili se
již Mistra tázati. — Mnohé divné věci od
něho slýchali, na mnobé věci se ho tázali, aby
jim je vyložil, ale tentokráte ústa jejich zů
stala něma. Něco podobného dosud neslyšeli a
prostý jejich rozum nedovedl v okamžiku po
chopiti velebnost, hloubku, krásu, vznešenost
a obsažnost slov nedávno slyšených ....— —

„Otče náš, jenž jsi na nebesích... — —I“
Mistře| — I já, prostý učeník tvůj, za

sažen jsem nad velebností a blonbkou této
modlitby a ve svaté hrůze vrhám se Ti v docho
k nohám. — Kdyby byla tvá přesvatá ústa uni
o slovo více nepromlovila, kdyby byla lidetvo
ničemuvíce nenaučila,než této prostéa přece
tolik vznešené modlitbě, v obdivu, hrůze a
bázni vzhlížely by vždycky zraky duše mé

k Tvé přesvaté osobě a vprachu a poníženíplazil by se můj duch před vznešenou veleb
ností Tvou. — Modlitba teto jest nad modlitby
modliteb, jest nad prosby proseb, nad knihy
knih. — Co svět světem stojí, nikdy nio do
konalejšího nebylo prosloveno, nikdy nic vzne
šenějšího lidem ku otění a velebení Boha ulo

ženo. — V modlitbě té všecken Zákon i Fro
roi... — ——

Ó, Otče náš, jenž jst oa nebesích... -|
Jsi Otcem nás všech, jsi Otcem všech

lidí! — 8 chloobou a hrdostí blásáme, že jsme
dítky Tvé, že jsme synové Tvoji, že jsme sy
nové Božíl — chloubou a hrdosti vyznáváme,
že jsi Otcem nás všech a my všichni, že jsme
vespolekbratři...

Bratrství — rovnost!
Hoj, jaký to výkřik, jaké to slovol —

Svět se chvěje v základech, říša se otřásají,
předsudky lidí se boří, kastovní výsady se
rozpadávají, hranice mezi národy mizí... ——

Bratrství — rovnost!
Člověk jako člověk! — Žádný rodem výš,

žádný rodem níž! — Není národ nad oárod!
— Každý má právo synovství Božího, každý
má právo vyvíjetí se v poměrech, v řeči a
v zemi, kam ho Otec poslal a postavil...

Bratrství — rovnosti
Nejen povinnosti, nýbrž i také práva! —

Všichni do jednoho jsme synové Boží, všichni
do jednoho jswe dítky jednoho Otce ...!

Oj, jaký to obrat, oj, jaké to přetvoření
celého světa, jaké to znovuzrození člověka!

Pouta a okovy otroctví se zabazují, pri
vilegia a výsady 80 zatracují a nová Osvěta
jako žhavý blesk letí celým světem, letí tam,
kde naučili se modliti: „Otče náš, jenž jei na
nebesích ...— — —*"

„Otče náš, jenž jsi na nebesích ... — —*
Mistře! Tak učil jsi modliti se své uče

níky před devatenácti sty léty, table modlitba
da) jsi jim jako svůj odkaz, jako dědictví, po
výšil jsi všechny lidi bez rozdílu na syny Boží,
posvětil jsi svazy lidí a oárodů svazem rov
nosti a bratrství a dnes po toliké době... .?!

Bylo to nedávno v jednom větším městě
v zemi sousední.

Nepřehledné davy hrnuly se z blízkai
z dáli k branám jeho a ulicemi proudily zá
stapy nespočetné. A šumělo a hučelo to da
vem, jako když v červenci táhne vítr sralýmobilím...

„Chceme, aby nám bylo měřeno stejným
Joktem, jako našim spolubydlitelům. Oni jsou
hýčkáni, my odetrkováni. Žádáme, sby aspoň,
když ne po právu, tedy po spravedlnosti stalo
se nám. Nechceme křivditi nikomu, ale žádáme,
abychom i my mohli růsti, vyvíjeti se, síliti,
vzdělávati se. I nám jazyka dar svěřil Bůh a
nechceme si ho dáti vyrvati nikým. Stejné po
vinnosti, stejná práva... — — —“

A davem to hučelo, jako když přichází
z dáli bouře.

„Zpátky, rozejděte se |“
V bezbranný zástup vrasili najednou mu

žové a nasazenými bodáky. Nezkušený mladík
nesrozamitelným jakýmsi povelemtak rozkázal.

Nastal zmatek, křik, hluk, zděšení, pláč.
Každý v úzkostech skrýti se chtěl, ale nemobl.
Zástup jako nerozborná vozová hradba poby
boval se jen zvolna.

„V před“ zavzněl nový povel.
Výkřik a již krev stříkala po studené

dlažbě a ubohá, bezbranná oběť klesala v bez
vědomík semi...

A v téže době spínalo tisíce a tisíce dítek
a synů lidských race k večerní modlitbě před
spánkem a šeptalo s vroucím zanícením: „Otče
náš, jenž jsi na nebesích... — — —I“

Bratrství — rovnost — — — — —!
Mistře Nazaretský! Proto jsi učil uče

niky své tak vznešené modlitbě, proto jsi
chtěl, aby tvoji vyznavači každodenně ve sbož
ném zanicení volali: „Otče náš, jenž jsi na
nebesích — — —?!“ — Hleď, toť ta rovnost,
tot to bratrství, toť ta osvěta, již jei svým
vyznavačům svou modlitbou v odkaz dal — — |

„Otče náš, jenž jsi na nebesích... .!“
Zlořečený člověk křesťan, ať vyznání toho

či onoho, jenž hřeše na perutné slovo osvěty
a vzdělanosti drzým a nestoudným svým jazy
kem pošklebuje a posmívá se zbožným rtům
modlící se stařenky: „Otčenáš ...— ——“
Posmívá se vlastně v hlouposti své nedostiblé
moudrosti Mistra z Nazareta, pošklebuje Se
své vlastní lidské důstojnosti, stírá drzou ru
kou s čela svého znak synovetví Božího a šlape
nestydatou nohou po nejsvětějším odkaze Kri
stově, šlape po bratrství a po rovnosti mezi
lidstvem — — — .

Kdo posmívá se zbožnosti a hledí lidu
vyrvati modlitbu, jest nepřítelem lidstva nej
větším, jest nepřítelem osvěty, jest nepřítelem
rovnosti a bratrství mezi lidetvem a národy ...

„Mistře, naně nás modliti se ! — Nynější
lidé ta modlitbu Tvoji zapomněli, neb neznají,
neb znáti nechtějí..

I zřím Ho sas, jak kráčí po slanných
stezkách Galilee pln vznešenosti a veleby.
Svatá jeho hlava kloní se v před a oko jeho
jako krví potřísněný šíp zabodává se v půdu
vyprahlou. A £ oka toho plane nadšení, svítí
s něho láske, mloví z něho výčitky a srcadlí
se v něm boj trucblivých bcdin Kalvarie..



provádí přesně dle moderních
ošadavků, s uměleckým při
Iížením £ příslušnému slohu

Anlonín ČIDLA,
dekorační malič

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Ji [ty
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a oz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji

řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
i (protokolovaná firma)

Hlv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
8) (bratr PJ. Melkudiy, faráře ve Týpraohtieich)

fl doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

ITUETTOTTOMTMMOMIMTATTIÍÍ

Mtužňánk$$:"2be.tevámění

Veledůstejnému

duchovenstvu!
Praha- al.

dan přaněk, Zn drělé,
dle ma konisinlnáčiní:dovolkio

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílné ručně praco
vazých kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrence, kalichy, ciboria,py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a £ d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

a jem©ohni ob stříbří. Na pož hotovéna ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrodky a slacení ručku. Největší výroba a

v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
oduššího do nejstkvostnějšího. Chodším kostelům úle

v placení.Víceuznánípo ruce. Žádnépresooanévý.
robky besomnné. Vše posílám jiš posvěcené.

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmí mírné.
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© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

Založeno 1853.

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
otelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma,9

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.
B o U

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských

čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžize
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 korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

KRÁSNÉ
OBRAZY

ve vkusných rámcich, "if

zrcadla, sochy, kříže
a různé umělecké výrobky,
vše ve velkém výběru doporu
čuje nejlevněji

umělecký závod a výroba rámců

J05. KIEDLICHÁ
—- v Hradol Králové. ——

0

3 Továrna roorosro+

RO dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A |
Px r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $

v) — nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino boruvkové (medicí
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské). |

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové
jakosti welmi levny koňak a ou

slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí |
státní a déplomem slaté medatlle, a mnohým ji
mýmidiplomys právem rašení slaté| .

Vzorky zdarma a franko.

Bednáře
na stálou měkkou a tvrdou práci

přijmeJosef EIlíma,
mistr bednářský wJosefově.

Týž kupuje staré, zachovalé vinné
nádoby.

Nejlepším. mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

zHoalonepom117©

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akolová svičkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární aklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Založeno r. 1860. o
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnémuduchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně sásobený
sklad náčiní
bohoslušebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

T všeslině vohalzlacené
a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní | výroba | umožňuje

veškeréobjednávkyco nlevněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star

ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. S závod můj může

se vykázati četn i pochvatenými přípisy P. I. aníků
a odporučuje se tedy k za

koupení a opravě jchů,© monstrancí, ciborií, relikvií
« úřů, nádobek na uv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů,p a
ů, schránek ca Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce
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Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firimy uástroje a

byl jsem vždy úploě spo— Vše se pro

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

Světoznámý pravý

malinský křen
— se zaručenímm

zásílá proti dobírce nety dle dohodnutí

ORP*>od 5 do 10 kg. poštou
Iaa výstřelek... . .
la » ....
obkladové kořeny .
slabší ,

. prostřední|, ...
OEP*>drahou od 10 kg výšo:

10 kg. diverse a sice: 3 kg. křenu, 3 kg.
cibule, 2 kg. mrkve, 1 kg. česneku, 1 kg.

petržele, vše 4 K 50 h.
Objednávky od 30 kg výše účtují se levněji.

J. M. Jireček,
nejstarší vývoz výhidduč , v. mal. křenu

vwKutné .ře.

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

3 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
“ na požádání zašle.

Důvěry hodným adsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843.

OroOOo ©UaO0
ARAKRKA

|8888
-EBp

1 První český katolický závod ve Vídni.
>v

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.

oVídeň,
VH. o., Seiden

moo

gasse čís. 35.

< Na ukáskusasílá
se vše franco.

CPI XCPI KCODX6PD XKR X

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=
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. uouchovenstva 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!

XGP X663 X663XCPIX63
643X663XCEI|X|EBIXCPIXCPIX

Železný nábytek.

Václavské náměstí 32.

Nakladatel knihkupectví [ L. KOBER v Praze.

Prostonárodně sepsaná

(eokomoravská Kronika.
Nejobšírnější dějiny české.

“
Sepsali KK.VI. Zap, J. Kořán, Dr. A. Rez

3. Svátek a Dr.V. Prášek. ..,
Ozdobena více než 600 vyobrazenimi.

Di)I Prvopočátky až do r. 1306. (VI a 1085str.)
6 zl, váz. v zlacených deskách 7 xi. 20 kr.

Díl II R. 1306—1437. (IV. a 1378 str) 7 sl. 50kr.,
váz. v zlacených deskách 8 sl. 70 kr.

Díl II A. 1347—1626. (1008str) 6 al., váz. v zla
cených deskách 7 zl. 20 kr.

Díl IV. R. 1826 —1620. (1740 str.) 13 al., váz. « sla
. © cených deskách 13 zl. 30 kr

Díl V. R. 1620 1648 (137%str.) 14 zl, váz. v zla
cených deskách 16 zl. 20 kr.

Díl VI. R. 1648—1705. (1046 str.) 10 zl., akvost. váz.
11 al. 40 kr.

Di Mi 1705 1780. (936str.) 9 al., váz. 10zl.

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté,

8 Klobouky dámské,dívčíadětské,

Kožešiny všehodruhupro

Přezůvky pravéPetrohradské,

dámy, dívky a děti,

P apuče pravés kotvou
na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král. státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,
Palackého třída č. 83.

Tamtéž přijme se učeň.

0 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku
cbyní, zařízen.
lázní a moder

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné čtelo G612—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. 6. 30

doporučuje uctivě savéchvalněznámé: sochy, oltáře
kříšové cesty,jesle, Bolí hroby, bříše, kasatelny,oa od rkaa ah
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.



Číslo45. Poe oz rzi |

Něco o revoluci a lidovládě,

(3) Rozsáhlé Rusko prošilo trpké okam
šiky. Důsledky byrokratického absolutismu
jevily se oyní ve formě tak příšerné, až pře
kvapojí. Hotová anarchie, bezpečnost nikde,
nebylo spolebnatí ani na věrnost vojska. Revo
lační duch ovšem by nevrcholil ve výjevech
tak děsných, jaké se právě odehrávaly, kdyby
nebyl stapňován umělou 8 boaževnatou akcí
židovstva, které pracoje slovem i penězi kroz
vrata starých poměrů. Jak si vyuvětliti, že
ruský lid, považovaný zn »pétečnický, otrocký
a nenvědomělý, najednou projevuje energie a
„avědomění" víc než lid států pokročilých?
Odkud najednou tak mocné bouření v lidu do
nedávna tolik. klidném? Někdo by to zval
prohlédoutím, sebepoznáním; ale jisto jest, že
většina davů zjitřených srovna tak slepě, bez
myšlenkovitě žene se za původci vzpoury, jako
dříve tytéž davy slepě se podřizovaly i ne
bodným úředníkům cara-baťušky. Kam však
dospěje revoluce, jejíž osad a cíl závisí na
vůli intrikánů? Zdaž půjdoa k duhu Roasku
důsledky rovolace, jež na mnoze počínalasi
zcela nespravedlivě? Tisíce přidávaly se k re
volucionářům jen z té příčiny, aby od hlasa
telů svobody samy bezohledného násilí trpěti
nemosili. Jen spravedlivý odpor může se do
dělati účinků pro národ blahých a prospěšných.
Dějiny lidstva nás o tom až příliš často pou
čají. Ba dějepis nám dokazuje ještě více;
v něm se dočteme, že klidný vývoj vždy při
nášel pro pokrok a svobodu plody daleko
blahodárnější než sebe mohutnější záchvěvy
revoluční.

Často a často se provolávalo, co všecko
sám lid smělým útokem proti držitelům moci
zmůže a jak sám bez kterékoli pomoci jiné
promění odvážnoa revolucí stát ujařmený a
strádající v ráj svobody a blaha. A praktické
důsledky hesel takových? Lid athénský zvolil
si za vůdce zbrkléhbo Kleonta; ten si vedl tak
perozvážně a neobratně, že uspíšil vítězství
aristokratické Sparty nad Athénami. Na — a
byl to vůdce zvolený lidem. Pak hleděl lid
athénský porážka napraviti tím, že si postavil
v čelo dobrodruha Alkibiadu. A tento vůdce
samým lidem uzoaný Athéňany ničemnězradil,
tak že nastaly Athéňanům časy ještě borší.

FEUILLETON.
INa lodi.

Paběrky z osety do Palestiny. Píše Dr. Jan Hejčl.

Črtám již první poznámky do zápisníku pod
datem 3o (IX. — na »Elektře.« | Jest to velryba
dlouhá 108 metrů, nesoucí na svém hřbětě tři
vysoké stěžně, jež se zarývají do těla jejího jako
tři harpuny, jimiž při lovu byla raněna. Dcera
Agamemnonova nepomyslila, že bude jednou jméno
její nošeno od břehu ke břehu přes proudy mořské;
nepomyslila, že jméno její ponese soptící netvor
vlnami okeánu. Unese 3185 tun. U porovnání
s mladou »Semiramis« jest »Elektra« — stařenou.
Sedmnácte let tomu, co ji spustili na moře. Po
chopujeme, že pluje rychlostí průměrně jen dva
nácti mil, že tedy kráčí po vlnách jak ctihvdná
matrona rozvážně. Mé též své zásluhy. Loni trans
portovala do Port Arthuru a do Vladivostoku
ruské vojsko. Zásluha tato naplňuje důvěrou, že
snad dovede i nás dopraviti na místo mnohem
bližáí, Břicho této velryby chová 66 lůžek pro
třídu prvou a 23 pro třídu druhou. Připočítáme-li
třídu třetí, pak všecky námořníky, shledáme, že
obyvatelstvo. její tvoří jakýsi malý stát, v jehož
čele stojí kapitán.

Rozhlížím se po kabině, Jest dosti prostranná,
Jest docela v zádi lodi a má tří lůžka. Prozatím
jsem tu sám; mohu si vybrati, které chci. Na
jedné straně jsou dvě lůžka nad sebou. Jest tu
tedy jakési přízemí a první poschodí. Nahoru se
mi nechce. Škoda, že tu nejsou schody, po nichž
bych se dostal do onoho prvního patra, kde za
jisté se sní sladké sny... Naproti dveřím jest

Inserty še počítají levně. i
Obnovavychází v pátek v poledne. | Ročník XI

Málokdy byly v severní Italii poměry tak
rozervané a nesnesitelné, jako když v století
XIV. avolněny byly svazky papežského panství.
Papežové přebývali v Avignonu, císařská moc
vad borní Italií neznamenala v praxi skoro
nic. Počal si tedy svobodomyslný lid italský
vládnouti sám dle vlastních rozmarů. A brůza
jimá při pomyšlení na květy té svobody! Vla
stencům italským bylo při té „svobodě“ dusno
až k zalknutí. Či oení známo časté volání
slavného Petrarky po pomoci mocného mo
narchy, našeho Karla IV.? Nikoma se nechtělo
poslouchati nějaké ústřední vlády. Každé město
bylo tolik pro sebe avobodomyslné, že chtělo
zotročovati města jiná. Proti klidným lidem
řádili pověstní milánští Viskontovéa celé lou

žné roty. Vše rozdrobeno na státy a státečky,
jež neustále navzájem válčily. Nikde nebylo
jistoty; nejmocnějším právem bylo právo
pěstní. Papežský Řím pustl nad pomyšlení;
lid si postavil v čelo ztřeštěného blouznivce
Colu di Rienzi. Ale tento muž natropil se ta
kových kousků, že se ho sami Římané zbavili ú
kladným osmrcením. Pak ještě rádi vítali ve
svých zdech monarchu Karla IV. a papeže
Urbana V. — A právě tehdy, kdy v svobodo
myslné Italii stoupalo bědování utiskovaných
přímo k nebesům, vedlo 80 znamenitě méně
svobodomyslnéma národu našemu, poddanéma
poslušně žezlu mocného a rázného katolického
monarchy.

Vláda Ludvíka XVI. byla ovšem zlopo
věstná; snadno vysvětlitelno, proč lid přestal
čekati na klidné, přirozené rozuzlení trapné
krise. ©Ale zdaž radikální, náblá přeměna
přinesla plody lepší ? Lid začal vládnouti sám
a jak! Třem bezohledným krvelačným násil
níkům ověřil otěše vlády. A kdo přestal na
chvíli provolávati slávu novým poměrům, jiš
se stal obětí potměšilých, taky — demokra
tických špiclů. Zkrátka, kdo pod „svobodomy
slnou“ vládoa chtěl sám aspoň trochu svobody
smýšlení a řeči ožiti, již skonal pod guilloti
nou jako zrádce. A konec toho běsnění ? Hodně
zpátečnický; demokratický národ pojednou
vítá okamžik, kdy bezobledný despota Napoleon
prohlašuje se císařem; a týž demokratický
národ, který do nedávna měl v ústech plno
svobody i pro národy jiné, pomáhal bezohled
nému Napoleonovi s velikou horlivosti zbavo
vati národy jiné svobody. Demokratický
(OY SY
okno, takže průvan může stále občerstvovati vzduch
kabiny. Důležitá to při jízdě véc. Dole pod lůžky
v zásuvkách jsou vloženy »salvante« t. j. široké
korkové pásy pro případ neštěstí. Pod nimi ná
doby, jež naplňuje mořská nemoc. Síťované okno,
dvéře i jednotlivá lůžka lze zastříti drahocennou
pestrou clonou. Nad umyvadlem stojí k službám
bílá skleněná růžice elektrického světla. Jsem se
zařízením svého >bytu« spokojen. Po několika
poznámkách odkládám zápisník, úzkou uličkou
kráčím do salonu a odtud po scbůdkách stoupám
na vysokou palubu, bych se odtud. rozloučil
s Terstem a « Evropou.

Platí pravidlo, že cestujícím jest se dostaviti
na loď jednu bodinu předustanoveným odjezdem;
ačkoli však jest již 6 hodin a doba odplutí již
uplynula, přece Elektra přijímá »opozděné chodce «
Zdá se mi, že již zde začíná orientální přesnost,
které hodina, dvě hodiny jsou maličkostí. Konečně
však přece začíná se opakovati celá procedura, kterou
jsem viděl včera při odjezdu Semiramidy; k sedmé
hodině večerní »Elektra« začíná samostatný život.
Prudce začíná dýchati, silné buší její srdce —
strojovna a její ploutve — šrouby začínají bráz
diti těžké vlny, Že její práce není snadná, patrno
odtud, že na celém téle se chvěje. Každou vteři
nou jsem dál od Evropy a všeho, Co mi drahého
chová — dále od biblioték, dále od foliantů, za
to blíže zemi, ve které vypučely krásné květy bi
blické poesie. Buď s Bohem, vlasti má, buď
s Bohem, vzdálené město českého východu, které
po tolik roků již mne hostíš, a vítej mi již, země,
ku které srdce mé přirostlo již ve mládí, již ve
škole, kdy jsem vypravovati slyšel o nivách be
tlémských, o ulicích jerusalémských. Stojím na
zádi paluby a patřím, kterak tma přikrývá zá

rozmach končil nesnesitelnon, panovačnou nad
vládou nad Evropou; panovačný Napoleon,
který se za svůj demokratický původ styděl,
byl Francoazi zbožňován jako polobůh.

Hnatí husitské bylo z veliké části bnatím
demokratickým a — pro chyby a násilnosti
demokratického vojska táborského skončilo ne
bývalým ubnětením, nekřesťanským porobením
prostého lidu. Nikdy před tím u nás neza
vládlo tak šosácké a přímo směňné kastovni
ctví jako za vlády husitisma a protestantství.
Před nastoupením Ferdinanda I. byla husitská
Praha v skutečnosti samosprávnourepublikou;
rozkazů králů VladislavaIl. a Ludvíka nedbala,
spravujíc se vlastní vůlí svojí. A na ta dobu
pražské samosaprávy lze jen s hrůzou vzpome
nouti. Pašovství, Šoiclovství, popravy, vydírání
— to všecko prováděli měšťané v čele obce
ntojící, tak že jen jejich stvůry byly majetkem
a životem bezpečny. Tak si vládla Praba sama
nad sebou. Teprve rázný monarcha původu
cizího dovedl zastaviti řádění, které prováděla
zlopověstná radnice proti vlastním krajanům.

Angličané si utvořili také na krátko re
poblika a — postavili si v čelo tyrana Crom
wella tolik krvelačného, jakým nebyl žádný
anglický král. —

Takových přikladů dalo by se uvésti
ještě mnobem více.. Hlasatelka rovnosti, S00i
ální demokracie, zavádí bezohledné tyranství
už nyní. Jak bude, až se dostane jejímu řádéní
plzé volnosti? A nevidíme, jaké pašovství,
atrýčkovatví a šosáčké strannictví vládne velmi
zhusta i v aumospzérných korporacích mc
derních? Můžeze -id zždycky spolebnoati, že
svěřujeotěže ici člověku opřímnému, neso
beckéma,obětavému?

Jak bude nyní v Rasku, kde revoluce si
vynatila na byrokratické a nespravedlivé vládě
značné ústupky? Zdaž osvobození Rasové po
užijí své svobody k skatečnéma prospěchu
vlastnímu či k dobra sobeckých intrikánů?
Davy revolačními vůdci vedené odpíraly slažbu
v tan čas, kdy se měly dovážeti potravní zá
soby hladovícím krajům Raska a strádajícímu
vojsku. Každý upřímný Slovan masí přáti
spolubratřím ruským přítomné osvobození. Ale
jest otázka, zda přítomná přeměna bude vy
dávati hned v prvních letech blahodárné plody.
Které race budon říditi pokrok Ruska nyní? Že
nelze jásati předčasem, o tom promluvíme příště.

(O
vojem vždy a vždy hustším přístav, pobřeží Ustrie,
v normanském slohu vystavěný zámek Miramare;
jen elektricky osvětlený orloj radnice terstské a
pak zvláště maják vrhají své světlo za námi do
vln, jakoby na rozloučenou s Elektrou. »Cielo
coperto« zaslechnu za sebou a hledím vzhůru do
temna! Skutečné! Těšil jsem se, že dnes uvidím
na lodi krásu mořského večera; však pro dnešek
aspoň — sklamání . .. V tom zazní zvonec pode
mnou poprvé asi na pět minut, podruhé — a
již hrne se celá společnost do jídelny k diner.
Jdu též. Lodní »cameriere« rozdal zatím na při
chystané talíře lístky se jmény jednotlivých ce
stujících.

Našel jsem své jméno u prvního stolu,v je
hož čele zasedal kapitán. Přede mnou seděl hrabě
Khevenhůller, rakouský generální konsul v Bei
ruté, který se svou rodinou právé se ubíral z do
volené na místo svého úřadu. Proti němu seděl
jeden paša egyptský, bývalý rakouský generál,
kterého si nynější khediv za svého pobytu ve
Vídni oblíbil a vzal s sebou do své družiny. Za
mnou seděl jeden bey z Alexandrie (prý zednář)
se svou paní Vlaškou a pak jeden anglický ka
pitán v občanském obleku. Nejvíce mě zajímal
můj protějšek. Upoutal přirozeně moji pozornost,
hned když jsem ho při vstupování na loď poprvé
spatřil. Tmavý oblek, výraz tváře, jakýsi druh ko
láru nasvědčoval tomu, že jest to néjaký duchovní.
Naproti tomu zdál se svědčiti neurovnaný, při
zrzlý vous, kulatá cestovní čepička na hlavě a
krátký kabátec. Vyměnil tehdy několiv slov se
třemi diakoniskami, které ve IL. třídě pluly též
na východ. Domníval jsem se, že to jest nejspíše
nějaký protestantský pastor, snad nějaké obskurní
náboženské společnosti ze Spojených Států ame



Volné listy.
(Naše hledisko na ženskou otázku.)

(8) V minolém článku o otázce ženské
uvedli jsme, že třeba jest promluviti o věci
tak, jak jí rozumí církev katolická a natnost
projevu našeho odůvodnili jsme neustálými
pomlavami, jakoby církev kutolická svými zá
sadami a svou prakcí otázka ženskou řešili
nedovedla nebo snad dokonce nemohla. Jasného
hlediska jest potřebí zejména proto, že mezi
apoštoly a novými přívrženci ženské emanci
pace jest mnobo nedorozumění, a situace vůbec
jest vevyjasněna. Minule podotkli jsme také,
že nutno jest v otázce určiti svoboda ženy
jako jedince, jako člena společnosti domácí 4
jako člena společnosti občanská a státní.

Žena jako jedinec (individuum) má nárok
na totéž důstojnost svobodné lidské osobnosti
jako muž a má všechna její práva, pokud jich
vykonávání s její zvláštní úlobou životní lze
spojiti. Tu předem promluvme o svobodě mrav
ní, kterýmž pojmem nerozumíme snad mravní
nevázanost, nýbrž ten požadavek, aby na ženu
nebylo pohlíženo jako na prostředek ukájení
smyslných chtíčů; slovem, křesťanský zákon
mravní stanoví pro obě pohlaví tytéž mravní
povinnosti. Dožadují-li se tedy nynější řešitelé
otázky ženské těchže mravních povinností pro
obě pohlaví, potírají-li prostituci, jež ženu
v mravním ohleda zotročaje, pak opakají to,
co již dávno prohlášeno bylo v křesťonském
zákoně mravním. Svobodná mravní osobnost
ženy určité žádána jest ve slovech apoštolo
vých: „Kteříkoli jste v Kristu pokřtěni, Krista
jste oblékli. Ta již není čid ani pobau, není
služebníkani svobodný,není muž ani /ena;
neboť všichní vy jedno jste v Kristu Ježíši.“
Toto lapidární a velebně prosté problášení
apoštolovo obsahuje tedy všechno, čeho dnes
co do mravní svobody ženy všeobecně se žádá
a nejsou si nedůslednosti vědomí ti, kdož chtějí
řešiti otázku ženskou bez obledu k nábože: ství
a kdož zásadní důležitost náboženských příkazů
v otázce ženské popírají. Neplatí-li tedy stejná
morálka pro obě poblaví, jest-li žena mravně
zotročena, jest to následek tobo, že še hlásá
mravouka bez pevných základů víry, tak zvaná
morálka bez dogmatu. Po hojných zkušeno
stech a bedlivém pozorování života v tom
ohledu napomíná rodiče Anna Bayerová: „ne
necbávejte dítky své vyrůstati bez víry,“ a
hlas její jest také z té příčiny pozorohodný,
že žije mimo církev katolickou. Abychom do
podrobna dokazovali, jak 8 přesvědčením ná
boženským pohasíná i mravní svoboda ženy,
ovšem také muže, bylo by třeba, abychom
mohli obsáhnouti a sledovati od počátku až
do konce duševní vývoj člověka. To jest však
vráce, jež není tady právě uaším úkolem ajež
by žádala příliš širokého rozvinutí. Spokojíme
se jen konstatováním, že v naší civilisované
společnosti jest státně regulované trpění toho
nejsprostšího snižování žeuské mravní svobody
a počestnosti. A k tomu ke všemu u nás v Ra
kousku sookromé právo neposkytuje prostitatce
žádné ochrany, neboť chce-li se taková ubohá
žena vzchopiti a neřesti zanechati, naráží na
překážky skoro nepřekonatelné. Mají-li se po
měry zlepšiti, jest starati se o prostředky, kte
rými by se nebezpečenství prostitace předešlo.

(O
rických. Sedé naproti nému při stole, mel jsem
nyní více příležitosti vyšetřovati, pokud má do
mněnka se zakládá na pravdě. Hovězí polévky,
kterou diner začínalo, ani se nedotekl. Z celé řady
pokrmů, jež byly přinášeny, neokusil nic masi
tého, spokojiv se jen s příkrmy a ovocem. To
zviklalo mou domněnku a já tušil, že to bude
přece as katolický knéz, když dnes v pátek i na
lodi zachovává církevní přikázání o postu, ač by
na lodi právem mohl míti za to, že není jím
vázán.

Hovor první večer pochopitelně z počátku
vázl. Kažitý studoval francouzský jídelní lístek a
pak vlašsko-anglický cenník vín, piva a likérů, jež
lze cestujícím na lodi koupiti. Ke konci večeře
však přece se rozproudil hovor, který vedl hlavně
hovorný kapitán. Hovor ten a s ním přátelský
poměr nejen u stolu, nýbrž mezi všemi cestují
cími rostl den ode dne; když pak v Alexandrii
neb v Beirutě někteří známí nás opouštěli, tu
nám bylo, jako bychom ztráceli jednoho člena
rodiny. :

Na pravo ode mne se hovořilo brzy vlašsky
brzy francouzsky, tu a tam padlo též několik slov
německých, Na levo ode mne se mluvilo výhradně
anglicky. Při hovoru prim měl kapitán, svěží,
silný čtyřicátník, jemuž bílý kabátec a bílé spodky
pěkně slušely. Měl sice jméno slovanské, narodil
se však v Cafihradě. Nemálo si zakládal na tom,
že mluví plynné všemi jazyky, jichž se na pobře
žích Středozemního moře užívá: vlašsky, char
vatsky, francouzsky, řecky a anglicky. Uměl též
německy, ale shledal jsem později, že tímto ja
zykem nerad mluvívá. Z jeho hovoru jsem se též
později přesvědčil, že jest to v náboženském ohledu
fanatický Řek, c'rkvi katolické nepřející.

Předem jest potřebí, aby se aopal mohutný
pramen prostituce, jímž jest ubíhání dívek
s venkova do velikých mést, neboť velko
městská tato horečka jest skutečnou nemocí
sociálaí. Po té jest nutno, aby cestou zákona
byla zjednána mošnost k polepšení těm ženám,
které mají dobrou vůli z mravního bahna vy
břednouti. Charita nemůže při nemoci tak
rozšířené pronikavě působiti. V obém směru
však pracovalo již starší zákonodárství cír
kevní k mravnímu osvobození ženy a památná
jsou slova, která pronesl katolický biskap Jan
z Dirpheima, když potvrzoval ústav pro padlé
ženy. „Otroci“, pravil, „nabudou-li svobody,
obdrží všechna práva mažů avobodných; bylo
by tadíž nespravedlivo, kdyby 8 ženami, jež
byly otrokyněmi hřícho, nejednalo se podobně,
jakmile se k lepšímu životu vrátily.“

Dalším právem ženy jest, aby měla ne
závisle na muži a o sobě i mimo manželství
samostatnouplatnost.neboťi žena neprovdaná
může své povolání životní dobře naplniti. Jest
špatným mravem domnívati se, že žena ne
provdaná jest méně cennější, nežli provdaná, a
z předsadkův a posměchů vůči starým pannám
měli by se lidé co nejdříve očistiti, af již ne
provdanost jest zaviněná nebo nezaviněná, Ne
bledě k tomu, že k starémo panenství notí
dnes mnohé ženy nepříznivé poměry sociální,
i dobrovolní panenství musí se po zásluze v
ceňovat, zejména když žena v tomto obledu
věnuje se colon bytostí svou službě vůči bliž
nímu, či jinými slovy nabude hodnosti duchovní
matky nemocných a sirotků, kteréžto duchovní
mateřství nejkrásněji zračí se v životě milo
srdných sester.

Z důvodu práva přirozeného i z důvodu
neblabých poměrů sociálních, které ohrozují
zajištění životní, má žena plné právo na Ba
mostatné nabývání vlastnictví. Tím ocitli jsme
se u věci, která dle mínění mnohých tvoří
obsah otázky ženské. Vystupuje vždy nutkavěji
otázka, odkud vzíti chléb pro mnohé ženy ne
provdané a jak zaříditi jejich vychování, aby
jejich existence samostatně byla zabezpečena,
2 čehož jde na jevo, že otázka vzdělání a
otázka ž ladková co nejtěsněji sonvisí. Mnoho
se již namluvilo o vzdělání žen, ale mezi vý
sledkem tohoto mluvení, jejž ostatně budoac
nost zinění, a mezi veškerou ton námahou 8
nadšením pro věc jest veliký nepoměr, jenž
sice zaráží, ale není přece nevysvětlitelným.
Jednotlivé části otázky ženské, jak jsme již
podotokli, zahaleny jsou v nejasnost, což pře
káží výslednému řešení. Na jedné straně totiž
činí se nejnesmysinější požadavky svobody a
na druhé straně trpí se utlačování ženy. Musí
tu tedy býti měřítko, dle aěhvž meze výrobní
a výdělkové činnosti ženy a k tomu směřají:
cího vzdělání třeba určiti. A tu předem jest

obory práce, které jim náleží, neboť posavad
zasahují ženy do oborů mužův a naopak. Pokud
otázka žeuská uspokojivě nebode rozřešena,
ty ženy, které pracují v továrnách, nobuďtež
prací přetěžovány, aby mohly dostáti svým
úkolům mateřským a budiž usilováno oto,
aby tovární práce vdaných žen byla úplně od
straněna. V každém ohledu však zavrhnouti
jest výstřední požadavek sociální demokracie,
dle něhož má býti žena na poli hospodářském
a sociálním muži úplně soořadna, to jest na—————————

Po večeři vyšel jsem si ještě na palubu.
Hustá tma a dosti mrazivý vítr sice nečinily pobyt
zde právě milým, ale chtěl jsem se projíti. Můj
protějšek se tu již též procházel. Šli jsme mlčky
několikráť kolem sebe; konečně jsem však přece
mičení přerušil, zastaviv a osloviv ho. Na navští
vence, kterou mi podal, četl jsem při matném
světle:

Rev. A. E. Breen, Pb. D., D. D.

Professor of Holy Scripture

Rochester, N. Y.

»Kam jedete ?« táži se.
»Do Jerusaléma.c

»Já též. Kde budete bydleti ?«
»V biblické škole; psal jsem již z Maichova
Lagrangeovi.«
»>Těšímě, že budeme spolubydlícími a spolu

studujícími.«
"Budete konati též cesty po Palestině če
»Ovšem.«

"Těší mě, že budu míti spolucestujícího.«
Z dalšího hovoru jsem shledal, že jest to

sice Američan, ale katolický kněz a k tomu pro
fessor biblického studia při koleji sv. Bernarda
v Rochestru ve státé New York. Pochází vlastně
z irské rodiny. Otec jeho se vystéhoval z Irska
do Ameriky. Silný, skoro gigantický jeho prsní
koš a mohutně vyvinutá blava dobře odpovídala
americké energii.

sTuším, že jsem vás zaslechl též mluviti
vlašsky.«

>Ano, byl jsem sedm let v Římě v americké

prof.

roveň postavena. Zamítavé toto bledisko jest
podepřeno zejména tím, žo všestrannou tako

von činností„pokosovéno by bylo jich zvláštnípovolání ženské a škod odtud vzniklých poci
fovala by celá společnost, a všichni maži do
jednoho nebyli by s to, aby je napravili. Co
se pak tkne žen dobře situovaných ze stavů
tak zvaných vyšších, třeba jest, aby lépe roz
uměly, než dosud, že i v plnění prostých do
mácích povinností duševní a myšlenková práce
jest obsažeua a že společnosti dobře mohou
prospěti zejména tím, když ve svých přízni
výcb poměrech rozvinou péči o přetížené
družky svého pohlaví. Jinak oprávněna by
byla výtka, že musí býti živeny, kdežto žena
dělníkova živí se sama.

Příčiny velikého počtu žen, jež práce po
třebají, aby se mohly oživiti, jsou rozličné.
Moché dívky středních a vyšších stavů, ješ se
vdávati chtějí, se nevdávají, neboť ke oňatku
manželskému patří také muž u a mužů nechoť
k ženitté stále roste, což jest také volmi ne
zdravým zjevem společenským. Velice četné
dívky vinou svých krátkozrakých rodičů snaží
se dosáhnonti zaměstnání, jež buď skotečně
aneb domněle patří mezi tak zvaná lepší po
stavení a odtud se vysvětloje nával dívek,
zejména venkovských, do velkých měst. Mnohá
zaměstnání, jež patří ženám, byla zabrána muži
a Za to ženou se ženy v zaměstnání, jež zastá
vají obyčejně muži. Čelkernřečeno, veliká část
žen jen proto nových odvětví živnostních a
výdělkových se chápe a tím s muži soutěží,
jelikož bídné sociální poměry je k tomu notí.

Vzhledem k universitnímu studia povede
hnutí ženské k potěšitelnému a žádoucímu vý
sledku asi jen v lékařství, a to při vlastním
pohlaví. Ostatně ke studio aniversitnímu jest
potřebí peněz, a nával žen do moohých čin
ností má zajisté předem původ v tom, že střední
stav hmotně klesá. A tu by mělo dlouboleté
stadium pomoci? Zdůrazňoje-li se tedy uni
versitnl studium žen, nastává otázka, k čemu
toho jest potřebí. K zaopatření žen nikoli,
protože, jak jsme právě uvedli, ženy svoji exi
stenci zajistiti musí v nedlouhém čase a bez
značných výdajů. Či snad jest ženského studia
nniversitního potřebí ku práci vědecké? To
však, přes všechny poklony, ženy vědecké
práce nejsou schopny jako muži, a pak dnes
ve všech oborech vědeckých pracuje se 8 ta
kovou překotností, že jiš ani odborník práce
svého odboru nemůže si osvojiti. (Pokrač.)

Obrana.
(3) O dělení diecésí počínají se znovu

houževnatě starati právě ti lidé, kterým leží
na srdci více utlačení našeho náro0oa než
všechen prospěch cirkve katolické. Němci,
kteří si podávají ruku s šířiteli hesla „Los
von Rorn“, najednou se začícají starati o „blaho“
katolické církve. A tak činíse útok na náš národ
jak od losvonromistů, tak od různých taky-ke
tolíků. Všeněmci zkrátka si myslí: „Cesty mo
hou býti rozličné, jenom vůli všichni mějme
rovnou.“ Lidé, kteří do kostela nepřijdou ani
jednou za rok, najednou projevají farizejskou
starost o spásu německých duší, jako by se
v dosavadních diecesích Němcům vbližovalo.
Jsoa-li němečtí nacionálové tolik pečlivi oE]
koleji a tam jsem se naučil vlašsky, Můj jazyk
mateřský jest však angličina.«

»A kde jste se naučil německy ře

»Mluvím špatně německy. Začal jsem se učiti
doma, kde při semináři máme též professora něm
činy, a teď jsem ztrávil právě tři měsíce v Mni
chově. Jde mi jen o to ještě, abych se zdokonalil
ve frančině, bych mohl francouzské přednášky na
biblické škole dobře sledovati.«

»>Tož se budeme na lodi učiti spolu fran
couzsky|<

Cestou do kabiny radoval jsem se, že jsem
našel hned prvního dne na palubé přítele, s nímž
mám tolik zájmů společných. Kdo cestoval někdy
delší dobu sám a sámvcizině, ten ví, jak tato
samota těžce dolehé na jeho mysl a dovede po
souditi, že cestovati ve společnosti přítele poslouží
dobře oběma.

Přišed do svého bytu, sbledal jsem, že jsem
tu dosud sám. Měl jsem více příležitosti procítiti
dojmy první noci nad propastí mořskou. Poněvadž
pak můj »pokojík« byl až v zadu lodi, mob! jsem
více než kde jinde sledovati celý pobyb plovoucího
tohoto ostrůvku. Dva směry lze pozorovati. Jeden
podélný a drubý příčný. Tento se jeví stálým ko
Jísáním, podélný stálým stoupáním a klesáním,
tak že celá výslednice tohoto pobybu jest jakási
spirála, Nejvíce trpí jím žaludek. Diví se nejprvé,
co se to s ním déje a pak začíná stávkovati, Ně
kterému cestujícímu se podaří brzy tohoto socisli
stu uchlácholiti, u jiného však stávka trvá déle,
až dochází i k »násilnosteme, Ačkoliv můj »občana
se spokojil jen s jakousi vyhrůžkou, přece jsem té
noci nemohl spáti. Hned nad mou kabinou byl
silný řetěz, kterým se řídilo kormidlo. Poněvadž



spásu duší nesmrtelných, nechť se laskavě po
starají, aby bylo řádně postaráno o české ko
stely ve Vídni pro statisíce Čechů,

Upřímný německý katolík, který přeje
dle křesťanské mravonky jiným národnostem
tatáž práva, jakých eám požívá, po dělení die
césí nevolá. Až úsilí po rozmnožení diecésí
českých nebude míti za podklad panovačné
choutky nacionální, pak proti nému reptati
nebodeme. Ale za těchto okolnosti? Ale roz
hodně se stavíme proti tomu, aby ti lidé, jimž
se o prospěch církve nijak nejedná, směli
v přední řadě o zřízení církevním rozhodovati.
Zároveň pevně doofáme, že naše česká hie
rarchie osvědčí tutéž bdělost, opatrnost a spra
vedlivost, jakou osvědčila již při dřívějším
pokusu německých nacionálů. Naší hierarchii
jedná se o blaho duší všech; a v tom duocba
bude luštiti krisi přítomnou. Vždyť víme, že
na př. usilování zřízení biskupství v Chebu
má ten cíl, aby 80 v uzavíraném území českým
menšinám takového „práva“ dostávalo, jako je
tomu ve Vídni.

(3) Vlastomeetví a sociální deme
kraele. Kdyby se čeští katolíci podřizovali
německému vedení s takovou ochotou a po
slašností, jako to činí čeští socialisté, bylo by
v aašich „vlasteneckých“ žarnálech křiku až
hrůza. Ale socialistický mazlíček byl hýčkán
stále; jakkoli byl a jest eluboa nacionalisti
ckých socialistů německých, dovoloval si do
konce troufale českou společnost brutálně ta
piti, že neposlouchá každé jeho nálady. Kdyby
vlastenečtí katolíci se odvážili tak ostrých ú
toků a násilnictví proti krajanům přesvědčení
jiného, bned by ge sešikoval svorně proti nim
náš „vlastenecký“ tisk po boku židovského
německého tiska. Pro socialista je loket jiný;
každý se bojí „svobodomyslnosti“ soadruhů,
kteří pracají nejen „ráznými“ slovy, ale i
„ráznými“ skutky.

Uvedli jsme v čísle 48., že němečtí soci
alisté z Vídně opřeli českým soadrohům právo
organisovati se na základě národnostním, ačkoli
skutečně pracajících socialistů českých jest
vlastně více než německých.

Nyní čeští soudrazi ve Vídni hleděli se
s německým vedením dorozaměti. Čechové vy
týkali vídeňskému vedení, že vydává i pro
Čechy zprávy výhradně německé, Dále ponká
záno na to, že němečtí soudruzi v Čechách
přihlížejí klidně ku vhánění dětí českých so
cialistů do německých škol v ozavíraném ú
zemí. — Němečtí soudruzi pomohli si z ne
snází chytře, odložili dohodnatí o česko-slo
vanském odborovém svazu na doba pozdější.

A teď ta práce vídeňských soudruhů
v přirovnání k práci socialistů pražských! Již
časopis „Čech“ poukázal aa to, jak v době,
kdy Praha a Brno chystá se k rozsáhlé mani
festaci za všeobecné hlasovací právo a ku ge
nerální stávce v den k tomu určený, jest ve
Vídai, v centrále socialismu rakouského podivné
ticho. Samo centrální vedení vídeňské dle sdě
lení delegáta Tomáška zdržovalo vídeňské
dělnictvo od mocného projevo. Prokeš z Mor.
Ostravy upozornil, že v zemích českých byly
demonstrace i v nepatroých městečkách, ve
městě millionů, ve Vídni — nic. Říšská kon
ference slíbila bouři, ale bouře se nedostavila.
Sám dr. Souknp vytkl, že na místě oznámené
obecné bonře proti Gautschovi došlo jenom———————
moře bylo dosti pohnuté, vlny narážely silné na
kormidlo, jež přivádélo stále řetězv pohyb. Chřest
takto vzniklý nedovoloval mi spáti.' Kdybych byl
el na lodi mladší, možná, že by to bylo všecko

šlo lépe. Stavíť se na nových lodích kabiny první
třídy uprostřed lodi, kde onen podélný bohyb
jest poměrné nejslabší, a kde řetěz nechává klid
něji spáti. Takto mi ale nezbývalo, než míti sho
vívavost s nedokonalostmi stařeny a býti jí vděčen
za to, že mne nese kcíili mému blíž a blíže,

Byl bych rád aspoň ze vzdálí viděl celé zá
padní pobřeží Istrie, ale nepřítelkyné noc mi ne
dovolovala. Těšil jsem se též, že druhého dne
(1. října) uvidím některé z nesčetných ostrovů,
ve které jest pobřeží charvatské a zvláště dalmat
ské roztrháno. Ale ani toho mi nebylo dopřáno,
Jednak se Elektra vyhýbala velice pečlivě skali
skům, jela ve velké vzdálenosti od pobřeží, jednak
ostrý vítr nahnal tolik mraků na oblobu, žei
moře ztratilo svoji jasnou modř, Na západě
z břehu italských nebylo lze viděti praničeho,
Teprv k večera ukazoval jeden důstojník místo
v dáli, kde admirál Tegetthot zajistil r. 1866
slávu rakouského loďstva na vždy. Hleděl jsem na
mapu, snažil jsem se aspoň určiti poněkud směr,
kde leží Ankona, přístav to, z kterého vyplul
r. 1309 sv. František z Assisi v průvodu 12 bratří
na Východ, by roznášel jméno Kristovo mezi ná
rody po Syrii a Egyptě.

Při pohledu na mlhavé rysy pobřeží dalmat
ského vzpomínal jsem, kde as leží Grahovo Polje,
místo, kde stával druhdy Stridon, rodiště vynika
jícího biblisty, Jeronýma (naroz. r. 340). Aby o
bohatil své vědomosti biblické, nedbal žádné ná
maby,a užil všech prostředků a pomůcek, jež tehdejší
věkposkytoval, Studoval v Římě, Cařihradě a v Ale

k několika nevinným výkřikům v parlamentě.
A co se na to odpovědělo? Brněnský německý
redaktor Nissner káral Čechy, že svýmivýtkami
vnášejí do etrány jenom nešvár a nové protivy.

Tu to máme. Chce-li býti vídeňská cen
trála řiditelkou, proč neřídila a nevedla de
monstrace vlastním příkladem? Proč se dává
poháněti od podřízených Čechů? Ta socialistická
drožina vídeňská, která provedla proti Lue
grovi tolik krvavých kravalů, byla najednou
v okamžika tolik důležitém zticha jako žába
v bahně.

My víme, co v tom vězí. Věšeobecným,
tajným a rovným hlasovacím právem utrpěli
by němečtí nacionálové v Rakoasku velikých
škod; a poněvadž němečtí soudrazi v otázce
národnostní táhnou se Štváčakými nacionály
ne sice okatě ale přece vydatně za jeden provaz,
nemohou se nijak rozebřáti pro faktické usku
tečnění vlastního programu; vždyť by volební
reformou utrpěl sám německý ráz Vídně značnou
ránu. Socialisté němečtí rádi užívají služeb
českých mouřenínů, za to jim však nechtějí
popřáti ani lidských národnostních práv; na
opak jim jest německá uadvláda daleko mi
lejší než spravedlivá rovnost národů. Mezi za
hajovacími řečníky vídeňského sjezdu byl sám
německo-říšský poslanec Molkenbuhr, který
sice mluvil cosi o sociálně-demokratické rodině,
ale hned kladl větší váhu na užší svazek po
krevenský s demokraty říšsko-něrmeckýmia ra
kouskými socialisty; řekl: „My jsme přece
krví z téže jediné krve a byli jsme od sobe
odtržení pouze politikou panovníků trhnatím
r. 1866.“ — Aha! Velkoněmec 8 radou krava
tou. Nechť česká veřejnost zví, jak čeští elu
hové nacionálního vedení vídeňského mohou
prospívati národnostním zájmům vlastním!

Není tak důlešito, mnoho-li ví člověk, ale to,
k jakému cíli a účelu to vá. Cílem všelikého vě
dění má býti prospívání v moudrosti a sdokonalení
povahy, abychom byli lepší, šťastnější i ušitečnější,
dobročinnější i bedlivější v pídění se po vyšším
úkolu šívota. „DPočnou-li lidé obdivovat a povedu
sovat pouhou schopnost bes ohledu na mravní po
vahu, machásejí se na jisté cestě k úpadku“ My
samí musíme být a jednal, a nespokojovat se čte
ním a rozjímáním o tom, čím jiní lidé byli a co
konali. Naše nejlepší světlo musí se stávat šivo
tem, a naše nejlepší myšlení jednáním.

Omiles: Moudrost šivota.

Politický přehled.
Sněmování na zem. sněmích království

českého a markrabství moravského počalo sice
ve znamení rozechvění, ale nyní si poslanci
příliš nelámou hlavu. Na zem. českém sněmu
se dosud nic vážnějšíbo neprojednalo. Předloby
vládní a všecky návrhy na změna zemského
zřízení a volebních řádů přikázány zvláštní
komissi k účelu tomu zřízené. Pilněji pracuje
se v jednotlivých komissích. Posl. Prášek pro
zradil, že vládní návrh opravy volebního řádu
smlaven byl mezi velkostatkáři, Němci a čes
kým -klubem svobodomyslným. Proto asi Němci
zanechali obstrakce. — Sociál. demokr. předák
ve Vídni dr. Adler při doplňovací volbě v Li
berci zvolen říšským poslancem. V Dol. Ra
kousích ho nechtěli. — Při doplňovací volbě
2- ó
xandrii. Cestoval po Galiii po Syrii, roku 385, když
byl navštívil svatá místa v Palestině, usídlil se
trvale v Betlémé, kde strávil celé čtvrtstoletí. Zde
neunavně pracoval za stálého strádání na biblické
literatuře, až konečně vydechl svého genialního
ducha 30. září r. 420. Buď zdráv, ty plodný vele
duchu, zasluhující toho, aby tvůj obraz zdobil
všecky přední obrazárny světové, Překládal jsi knihu
knih, vykládal ji, upravil její text, tak že i dnes
jest nám skloniti šíji před tvojí učeností. Na modré
obloze literatury církevní budeš vždy zářiti jak
hvězda první velikosti; vždy zůstaneš velikým u
čitelem církve. Na věky šlechtiti tě budou slova,
jež jsi napsal (k Pám, a Ocean): »Jsa jinochem,
zanícen jsem byl podivuhodnou touhou učiti se
(= Studovati). .. A když již šediny se jevily na
hlavě mé a když jsem měl býti spíše učitelem
nežli žákem, odebral jsem se do Alexandrie, abych
slyšel Didyma. Pak se lidé domnívali, že jsem se
přestal učiti; já však přišel zase do Jerusuléma a
Betléma a s jakou námahou a za jakou cenu dal
jsem se v nočních hodinách vyučovati od Bara
niáše (hebrejsky).« Z tvého životopisu jest mi pa
trno, že bez boje není vítězství, že bez práce,
námshy a odvahy není úspěchu. Totéž mi praví
i »Elektra«. Či není to odvaha vrhnouti se do
středu rozbouřených vln? Co jest 108 metrů její
délky proti tisícům kilometrů rozměrů mořských!
A jaké překážky jí staví moře do cesty! Těžké
vlny jakoby rozlité olovo ženou se proti ní, chtějíce
ji zahnati zpět; ona však ostrou svojí přídí je
řeže, poltí, dělí od sebe, odhání a tímto bojem
vítězí. Vrhai se i ty do vln, jež ti brání dojíti
k tvým dobrým ideálům a bičuj je nemilosrdně,
až ti otevrou cestu. (Dokončení).

zem. posl. ve volebním sboru nesvěřenského
velkostatku v Čechách zvolen dr. E. Maixner,
professor na lékařské fakultě čes. university
v Praze. — Ve Vídni konal se právě sjezd
socialistické strany, při němž zase propukla
neshoda mezi českými a něm. soudruhy.

Bar. Fejérváry konečně ohlásil svůj pro
gram, jímž způsobil jisté překvapení. Pro kaž
dého má něco ; zatím ovšem jen sliby. Ohledně
urmády trvá vláda na dvouleté povinnosti vo
jenské, že však musí býti zachována jednotná
řeč velící; slibuje ale úplné pomaďarštění
vojska v Uhrách. Má býti zavedeno všeobecné,
tajné a přímé právo volební dle obcí, jež by
měl každý plnoletý občan, který umí číst a
psát. Jest pro rozluku od Rakouska, ale až od
r. 1917. Velké státní a fundační statky mají
býti rozděleny na menší dílce a dány v pro
nájem malým rolníkům. Konverse dlubů men
šich statků má se amožniti. Budou se stavěti
průplavy, upraví se řeky, dělníkům dostane se
ochrany, daně se zreforiují atd. Sliby velmi
lákavé. Koalice přes to bouří dál; i liberální
strana zavrhuje program Fejérváryho.

Francouzský president Loubet meškal ná
vštěvou ve Španělsku a Portugalsku.

Podepsány již úmlovy, kterými se Norsko
uznává samostatným státem. Král švédský pro
blásil, že pro svou osobu a pro koranního
prince vzdává se všech nároků na norský trůn.

Sultán zamítl žádost šesti velovyslanců,
kteří ve společné audieuci chtěli naléhati na
zavedení mezinárodní finanční kontroly v Ma
cedonii. Velmoci ovšem zašlou Turecku ulti
matam, aby 8 reformami nedkládalo.

Z Ruska docházely truchlivé zprávy o re
volučních snahách, Železnice nejezdily, tefegrafaf
spojení přerašeno a zvlášť Petrobrad, Moskva,
Oděsa, Charkov, Varšava, Loď byly ve zna
mení všeobecných stávek, ač klidnějších proti
dřívějším. Revoluce brozila a hrozí úpl
ným převratem. Ovšem zprávy jsou jako
vždy přebvány. Do těchto neblahých zvěstí za
hlaholil nujednon nový carský manifest, jímž
se prohlašuje svoboda občanská, svobodné vy
znání víry, svoboda spolková a shromažďovací.
Zřizuje se zákonodárná dama, bez níž nemůže
nabýti platnosti žádný zákon a k účasti na
domě povolány jsou všechny ony vrstvy lida,
jež jsou nyní z volebního práva úplně vylou
čeny. Hr. Witte jmenován zároveň předsedou
ministerstva 8 úkolem, aby sjednotil vládní
fankce. Tak padá ruské samodržaví a Rusko
z přinucení vstapaje v řada států konstitač
ních. Všude prý panaje radost z nastávajících
nových poměrů, ač revolacionáři neradi pouští
zbraň z rakou. Na některých místech po zprávě
o carském manifostu ihned stávky přerušeny.
Rusku vzchází snad požehnanější doby.

Zprávy místní a z kraje.

T Ncjáhen a prelátFX Fiala,

Stařičký senior kapituly zdejší, infulovaný arci
jáhen, papežský prelát, čestný člen kanonie Vy
šehradské zemřel v Hradci Králové v den Všech
svatých o 6. hod. odpolední. Narodil se 25. listo
pada r. 1817 v Čáslavi; na kněze vysvěcen byl
25. července r. 1741. Jako kaplan a od r. 1851
administrátor ve Smidarech získal si značných
zásluh ve správě duchovní, takže sami kollatur
níci vymohli svými prosbami na patronovi a kon
eistoři, že byl jmenován 25. června 1851 jejich
farářem — v mladém věku 34 let. Jako farář
horlivě a obětavě pracoval na restauraci kostela
tamějšího a vedl si v dachovní správě vůbec tak
horlivě, že již r. 1866 byl jmenován čestným ka
novníkem kapituly Vyšehradské a domácím pre
látem Jeho Svatosti; byl též čestným děkanem,
bisk. vikářem, c. k. školním inspektorem okresu
novobydžovského, člen musea království Českého,
předsedou jednoty sv. Josefa k podporování kněží
deficientů. Roku 1879 dne 8, srpna zvolen za
sídelního kanovníka kathedrální kapituly v Hradci
Králové, kde trávil do smrti jako infulovaný ar
cijáhen a komendátor rytířského řádu Božíhohrobu.
Městečko Smidary a Lhota jmenovaly jej Čestným
měšťanem. — Posledních několik let zesnulý hod
nostář, stižen jsa pokročilým stářím a nemocí,
trval v ústranní. Připomtnáme, že podporoval
vydatně missijní fond, na nějž pamatoval značným
obnosem i v poslední své vůli. Zajímavo, že při
Jeho primici ministroval nynější vedp. generální
vikář Dr. Alois. Frýdek, na což zesnulý velmi
rád vzpomínal. Ve Fr. X. Fialovi zemřel poslední
spolužák spisovatele Ehrenbergra. Bůb odplatiž
horlivé 4 Šlechetné duší zesnulého! Pobřeb konati
se bude v sobotu o 9. hod. dopoledne.

Osobní. Vidp. Dr. Fr. Reyl, řiditel Boro
maea, jmenován konsistorním radou a přísedícím
konsistoria.

Povýšení. Pan Vít Kónig, c. k. evidenční
tasistent při c. k. okres. hejtmanství v Hradci



eviden oficiálem na dosavadním působišti.
Mlěkuje. Nějakýznalec hradecké historie

odvádí v „Ratibora“ pozornost čtenářetva od pozemku
synegogy na pozemky, zakoupené kdysi katolickými
ústavy. ©Nesaáme důvody tohoto kličkování, ale
myslíme, če se tím nesatře pravdivost výroku našeho o
kolíssevém etanovisku obecního sastupiteletva při
prodeji pozemků. Tím ověem nechceme nynější správu
obce sa všecko minulé činiti zodporédnoa a nepopí
ráme, še při prodeji pozemků určují cenu mnohdy
různé okolnosti a výhody s parcelou spojené. Při
prodeji pozemku synagogy a sousedícího malého živ
nostoíka jeme ovšem nenašli důvodu, proč platil pan
Komárek o 8 zl. sáh dráže a při prodeji pozemků,
ukoupených katolickými ústavy, jsme shledali, že se
prodávalo zrovna tak, jako každémn soukromníkovi.
Ano vypočetli jeme případy, že se prodávalo dráše,
protože voda, osvětlení, kanalisace atd. dostavili se
také až po vybudování novostaveb nejenom u Radol
fina, ale i u Borromea. A stálo to všdycky hrozného
vyjednávání, vešli se provedlo to, cu stavební zákon

obci přikazuje. Všecko, co „Ratibor“ avedl pro důkaz
o nějaké protekci katolických ústavů, bylo by síce
pěkné, jen kdyby to bylo pravdivé. Nevyvracíme
jednotlivostí, protože nemáme v úmyslu obnorovati
starou kyselost, na kterou bychom si snad ani nevzpo
mněli kdyby byl „Ratibor“ nevytasil so trumfem o ně
jakém graciála připrodeji pozemků. Ostatně chce-li
se historik z „Ratibora“ přesvědčiti o protekci ku
katolickým podnikům, nechť si problédne propast na
chodníku u adalbertinské zabrady. Brsy nastane zima
a dlašba od července není dosud dodělána. Nejsme
neradni, proto neděláme křiky, doufejíce na sprave
dlnost a jednotný loket pro všecky příslušníky obce.

Výstava umělocke-průmyslových
předmětů. Městské průmyslovémuseam pro seve
rovýchodní část král. Českéhov Hradci Králové
řádá v sobotu dne 4., v neděli dne 5. a v pondělí dne
6. listopadu 1906 výstavu umělecko-průmyslových

předmětů, jež v letech 1902 aš 1906 koapf nabylo josvé sbírky. Výstava nalózá se v čítárně průmyslového
muses v budově c. k. odborné školy v přízemí na levo,
a jest přístupnalod 9 do 12 hodin dopoledne a od ?
do 6 hodin odpoledne. Vstap volný.

Přísaha nováčků. 1. listopadupo polní
mši sv. a případné promluvě konala se ve Vodič
kových kasárnách přísaha nováčků zdejší posádky.

Tamburašský komeert. Temburašeký
odbor katol. jednoty v Hradci Králové pořádé dne 6.
listopadu t. r. v hotelu Adalbertinu, velký tambu
rašský koncert. Vatupné 40 hal. Začátek v 7 hodin
večer. — Zařízení restaurační,

Dem Všech svatých byl dnem překrásné
pohody. Smuteční pouť na Pouchov byla s Hradce
Král. tak četná, če dloubé řady návštěvníků pouchov
ského hřbitova celé odpoledne ani se netrhly. Také
njdp. bískop Dr. Jos. Doubrava zavítal na hřbitovy
pouchovské, kde vykonav nobožnost v chrámě navštívil
i broby sesnulých kněží. Téhož dne sloužil velepastýř
slavnou pontifikální mši svatou, na Dušičky pak slavné
reguiom s četnou assistencí, I na Dašičky připutovalo
na břbitovy místní mnoho návštěvníků. Hroby byly
zdobeny a osvěcovány s pečlivostí velikou.

Ve schůzi městské rady králové.
hradecké dne 30. října 1905 usneseno: Na žádost
odboru zemské jednoty sonkromých úředníků v krá
lovství Českém jest městská rada ochotna podporovati
snahu jeho o zavedení úplného klidu nedělního v pí
sárnách a úřadech. — Žádost p. Jana Kotrče za udě
lení koncesse ku uprostředkování koupě a prodeje
realit v Hradci Králové doporučí se c. k. okresnímu
hejtmanství ku příznivému vyřísení. — Sohválen byl
návrh technické kanceláře na rozšíření a upravení
obou přechodníků přes erární silnici u reálky. —
Technické kanceláři se uloží, aby dala zříditi pře
chodníky k domu pravovárečného měšťanstva pod Ko
zinkou, k ville p. Viewegha u všeob. veř. nemocnice
a a domu p. Horáka v Posp.třídě. — Panu K. Ště
pánekému, majiteli domu, uděleno bylo povolení ku
zřízení záchodů v I. patře jeho domu čp. 76, p. Jul.
Pokornému, maj. domů ku zřízení krámu v domě jeho
čp. 181 a Pravovárečnému měšťanstvu ku znovuzřísení
střechy nad vytahovadlem pro slad. — Vzato bylo na
vědomí oznámení technické kanceláře, že stuka uliční
ve třídě Pospíšilově jest hotova. — Pp. majitelům
domů v Pospíšilově třídě zašlou se vysvání, aby do
movní stoky do blavní stoky uliční co nejdříve pro
vedli a příslušné taxy kanálové ihned složili. — Ústř,
jednotě českého herectva udělen byl příspěvekK 20—,
odboru Boleanova sirotčince učitelského v Praze pří
apěvekK 15-—, Živnostensko-čtenářské jednotě v Hradci

rál. příspěvek K 16-— na vánoční stromek pro chudé
dítky. Žádost c. k. okresního hejtmanství na vyjádření
o žádosti pí. Ot. Hutlové za udělení koncesse k vý
čepu piva v domě čp. 77 postoupí se živnosten. od
bora. — Schválen byl náklad K 201*50 na provedení
nutných oprav bytu ředitele měšťanské školy dívčí
v Hradci Králové. — Návrh chodinského odboru na
rosdělení požitků r nadace V. Ponce sa rok 1905
v den Dašiček dne 3. listopadu byl schválen. — K ná
vrhu požárního odboru dopíše se p. staviteli V. Ne
kvasilovi, aby do 8 neděl veškeré dříví ze staveniště
v bloku A odatranil. — Rovněž dopíše se p. K. V,
Skuherskému, aby dosavadní kamna ve svých dílnách,
kde nabromaděno jest hoblovaček a dříví, do 3 neděl
nahradi! kamny novými, bezpečnějšími. — Z pohlo
dávek za odprodané stavební pozemky bude se počí
tati 4%, úrok ode dne schválení prodeje městským sa
stupitelstvem do dne zaplacení. — Technickékance
láři se uloší, aby sla návrh na opravu schodů
„Bono publico“ a u vojenské nemocnice.

Z Klicperova divadla. Nezapomenutelný
Zeyer minulý týden dvakráte byl oslaven za je
višti ve svých dílech. Známou jeho slováckou

„Badůs a Mahulena“ zvolila si sl. Hase
mannová ma čestný večer. Kouzlo po Y pro
vedení svém působilo ma kašdého; svlášť slečna

ukázala ce mnohoslibnoa umělkyní. I pí.Lacinová
projevila se platně v úloze královny Runy,a sní
i p. Kneisl (Radůz), p. Zelenková (Nyola), p.
Jovorčák (Radovíd), p. Anerswald (král Stojmír).
Zeyerova „Sulamit“ svou vnitřní cenon poskyt
umělecký požitek prvého řádu. Veršíky drama
tické básně této plynuly dosti ohebně z úst hra

jících. Pohostinská hra pí. Boženy Staré, ný"člena Národního divadla v Praze, v úloze dívky
Sulémaké jevila ovšem zvláštní přítažlivost. Paní
Stará nezapoměla, že hrávala v Národním divadle.
Než i členové společnosti p. Lacinovy téměř se
předstihovali v umělecké snaze, především p.
Javorčák v bolesti a rozbořčení nad neusnáním,
že skutečným králem Šalamounem, uchvátil; ne
méně zdatně vedi si p.Uxa (Benaja), pí. Zelenková
(král. Batšéva), šl.Krečmarová, která tentokráte
opravdu lépe se osvědčila než jindy, také pan

nejsi a p. Zelenka (Galamiel), kterému zvlášť
mlava přirozeně sní. Výprava jest vědy pečlivě
provedena, ba skvostně. Návštěva bývá dosti
slošná, že p. ředitel Lacina může býti spokojen.

Bepertelr v Klieperově divadle.
V neděli 5. listopadu odp. „Radůz a Mabulena“,
se sl. Fančou Horaíkovou v úlose „Mahaleny“;
zač. o '/„4. (lid. ceny) a večer operetta „Blát
bivá noc.“ V pondělí6. list. „Flachsman, vycho
vatel“, (veselobra;) 21. bra v předpl. V úterý 7.
t. m. „Loutka“, operetta; příjem al. Horníkovy
(mimo předpl.) Ve středu 8. t. m. „Prodaná ne
věsta“, opera; 22. hra v předpl. Ve čtvrtek 9. t.
m. „Soud lásky“, (původní veselohra ;) 29. hra
v předpl. V pátek 10. t. m. „Židovka“, opera od
Halevy-ho; příjem pí. Jetty Kurzové; (mimo
předpl. V sobotu 11. t. m. „Žakletý zámek“, ope
retta ; 24. hra v předpl. V neděli odp. „Hubička“,
opera; (lidové ceny, zač. o '/4.) večer: „Cesta
kolem světa za 80 dní“, velká výpravná hra ve
14 obrazích od J. Verne-a. Ku hře této byly ma

povány vesměs nové eorace p. va Aerevaidem,a zeny nové reguisity ze závodu pana Lindy
vČas Budějovicích. — V nedělním odpoledním
představení Radůze a Mahuleny dne 6. t. m. vy
stoupl v úloze „Mahnleny“ slečna Fanča Horní
kova, která byla první interpretkou „Mahuleny“
na jevišti Nár. divadla v Brně, kdež skvostn
podáním této úlohy docilila velikých úspěchů.

po r de nových dvon odděloníprůmyslové školy pokračovací v Hradei
Králové. Vynesením se dne 34. září 1905, číslo
15%říš. zák. zařadila c. k. ministerstvs vnitra a ob
choda dosavadnívolnou živnost švadlenskou
(šití dámských datů) mezi šivnosti řemeslné. Kde pak
živnost švadlenská jest nyní řemeslně provozována,
tam podléhá ovšem příslušným ustanovením řádo
Šivnostenekého; jsou tedy v živnosti šití dámských
šatů i „mistrové“, „pomocnice“ a „nčennice“, Učennice
podléhají následkem toho i povinnosti, navštěvovatí
po dobu učení místní školu pokračovací. Školní výbor
usnesl se ve schůzi dne 7. října t. r. konané, aby učenni
cím těmto bylo udíleno vyučování ve zvláštním oddělení.
Vyučováno bude stříbům dámských šatů, českým pí
semnostem a čivnostenským počtům a účetnictví. Zápis
bude vykonán dne 5. listopadu 0 9'/, b. dopol. v budově
reálky, načež počne ihned vyučování. K zápisu potřebí
vzíti s sebou vysvědčení na propuštěnou se školy
obecné nebo měšťanské. Dle předběžného soupisu jest
těchto ve sdejším městě přes 20. — V pondělí dne
6. listopadu t. r. počne o 4. hod. odpol. vyučování
učňů číšnických, rovněžve zvláštním oddělení,
jež na dádost pp. hostinských školní výbor při pokra
čovací škole zřídil. Sejdou se tudíš všichni učnové
číšničtí v netanovenou hodinu v badově reálky, kdeš
jim budou další sdělení učiněna.

Nedělní klid v Hradci Králové.

Představenstvo bromady pomocníků při ju obchodníků v Hradci Králové prohlašuje: Nový, 1. listo
padem 1906 v platnost vstupující zákon o klidu ne
dělním nařisuje, že smí se personál (příračí, učňovéi
sluhové) v neděli pouze 8 hodiny zaměstnárati a oni
páni obchodníci, kteří svůj personál déle 3 hodin sa
městnávají, jsou povinni poskytnouti mu celou druhou
neděli aneb půl všedního dne co náhradní odpočinek.
Hromada pomocníků při zdejším obchodním gremiu
uložila jednohlneným uanesením svému představenstvu,
by nad dodržováním této úpravy přísně bdělo a každý

přestupek bes rozdílu omnámilo c. k. okr. hejtmaustvíúřednímu zakročení a to nejen v zájmu svých členů
pomocníků), ale i v zájmu oněch řádných obchodníků,

ří předepsaný nedělní klid správně dodráují. Aby
se předešlo všem nepříjemnostem, upozorňujeme Vás
proto uctivě, leč co nejdůtklivěji, že ona část Vašeho
personálu, která bude hned příští neděli, 5. listopadu
od 7—11 hodin dopoledne zaměstnána, musí dostati
buď půl všedního dne volno, aneb celou následující

neděli (12. atopada). Činíme Vás na to již dnes posorna, abyste bned pro příští neděli neopomočl ku
klidu zaujmouti stanovisko odpovídající zákonným
předpisům a uvaroval se tím hned od začátku všem

vepříjemnostem a případnému pokutovéní ze stranyc. k. okr. hejtmanství. Rovněž Vás uctivě upozorňu
jeme, še se práce písárenské smí vykonávati v měsících
sto du a prosinci 1905 toliko od 9—11 hodin do

po ne a personáltakto ramistnaný raktikanty aanoelářské sluhy v to počítaje)m ti celou příští
neděli volnou. Od 1. ledna 1906 jest práce písárenská
vůbec zakázána, tedy počínaje Novým rokem 1906
nesmí se personál písárenský vůbec zaměstnávati. Po
dotýkáme slušně, že podepssnému představenstvu bylo

rovněž jednohlasným usnesením „pomocnické hromadyuloženo, by nad dodržováním písárenského klidu a9
vší příspostí bdělo a * proto, byste i v tomto
směru hned příští nedělizákonným předpisům vyhověl.
Upozorňujeme výslovně, že kašdá soukromé luva
mesi o fkem a jeho personálem, kterou se pře

depsaný nedělní klid obchásí, jest nezákonná, tudíš
neplatná a je-li takovouto úmluvou pomocník na klidu,

zákonem mu saručeném, skrácen, musí představenstvo
i v takovém případě zakročiti jako při kašdém jiném
případě rašení klidu nedělního.

Nesprávný mázer o jednomsdejlímumě
leckém závodu českém má časopis „Naše Obrana“.
Pravdou jest aice, že nemilým nedopatřením zaslele
účet s německým textem Cechovi, Že všsk jí ani ne
nepadlo provokovati úmyslně, to lebce každý usná;
vždyť již sama obchodnické opatrnost natí i některé
německé firmy korrespondovati a našinci po česko.
Nadto všek prohlašujeme, že zmíněný závod jest
firmou rozhodně českou a křestnaskoe, že zaměstnává
Jen úředníky české a křesťanské. K tomu při roz
sáhlém svém obchodním apojení korrespondaje pouse
českým jazykem při vlastních objednávkách u firem
jinojazyčných. Neuf tudíš sprárno obviniti hned z ú
myslné drzosti firmu takovou, která jest osvědleným
sérodem národním. Tolik na dorozuměnos.

Záložna v Hradel Králové. Výlas
sa měsíc říjen 1005. Vložena K 186.612*18, vybráno
K 117.163'64, zůstatek K 1,424.497:18. Půjčeno K
94.896-43,splaceno K 74.989-60, zůstatek K 1,465.308-77.
Počet účtů 2.601, pokladní obrat K 791.931'88, zá
roční fondy K 124.689*39.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Stav vkladů za měsíc říjen 1905. Stav poukásek
pokladničních K 446.800-—, knížek vkladních koran
1,973.086'85, úbrnem K 2, 869.485-86. Sama, do které
lse vydat poukázky a kníšky vkladní, stanovami ne

obmezena.Najistinu akciovouzaplacenoK SOResevní a pojistné fondy cs K 500.000— Úroky
počítají so ode dne vkladu do dne vybrání,

Věcobocná úvěrní banka v Hradel
Králové vykazuje: Členů čítá společenstvo1.014,
kteří za členské podíly K 30.200 splatili. Mimo
to upeali a dosud dluhojí členové K 2260, tak
že členské podíly K 32.460 obnášejí. Ve smyslu
stanov ručí členové trojnásobně, čímž záruka člen
ských podílů činí K 97.380. Připočtením v první

ovici roku docíleného čistého zisku jeví cel
ková sáruka společenstva přes sto tisíc korun, což
jest zajisté vzhledem k tomu, že ústav teprve 16
měsíců v činnosti se nalézá, obnos více nešli do
statečný k zajištění závasků společenstva. Od
nového roku poskytnuto bylo půjček K 310.000,

na ry“ splaceno K 108.000, zůstatek půjčekK 102.000.

Veřejná mauifestační schůze c. k.
pošt. úředníků s vých. Čech koná se 5. dnemě
síce listopadu 1906 o 3. hodině odpolední ve dvoraně
Měšťanské Besedy v Pardubicích. gram: 1. O po
stupu. 2. s6letá doba služební. 3. Dovolená a nedělní

klid, 4. Služební pragmatiks. Popáté přichání spolekčeských úředníhů poštovních se svými skromnými sice,
ale apravedlivými a oprávněnými požadavky na veřej
nost českou s přesvědčením, še apel jejich na sympatie
i morální podporu všeho obecenstva českého, jemuě
přísluší v první řadě právo veřejné kritiky v poštov
nictví — nevysní na prásdno,

Z Třebechovie. KatolickáJednota v Třebo
chovicích sehraje v neděli dne 5. listopadu 1905 v sále
pí. K. Jarkovské: „Zachycen prondem.“ Obraz se šivota
ve čtyřech dějstvích od Dr. Frant. Hermana. Začátek
o půl8. hod. večer. Hadba p. Jaroměřského. Po di
vadle volná sábava,

Z Týniště m. Orl. SkupinaVšeodborového
odražení křest. dělnictva pro království České v Tý
ništi n. O. pořádá v neděli dne 13. listopadu 1906
v cále v „Panském domě“ věneček. Hudba Borohrá
decká osobním řísením pana kapelníka J. Macha. Za
čátek v 7 hodin večer. Vstupné 1 K 30 h, druhé
dáma 20 h.

Z Heolohlav. Sobůzepořádané naším kato
lickým apolkem dne 29. října 1906 v hostinci p. J.
Tačka v Holohlavech jako všechny předešlé snamenitě
se zdařila. Slovy pp. řečníků, s nichž p. redatkor

Ant. Pochmon přednášel „O osstě k blahobytu“ a BAstr „O národobospodářské situsci“, povsbazení byli
přítomní, by snažili se domáhati blahobytu pozemského,
při tom však by nesapomínali na statky duchovní,
totiš na sv. víra a tuto nejenom v kostele, nýbrž i
ve veřejnémživotě vyznávali a hájili. V pravdě krásná
byla slova, jimiš naše ženy a dívky vyzývány byly,

by i ony postavily se jako bojovnice praporKristův. Oběma pp. řečníkům srdečně děkujeme. Ku
cti pak našich milých členů jednoty podotýkáme, še
dobře pochopili, že býti členem jednoty nesnamená
snad jen platit nepatrný měsíční příspěvek, nýbrš
plniti všechny povinnosti ©členstvím spojemé a všech
schůzí se súčastniti, a proto dle toho tské jednají.
Kašdý opravdový přítel našeho spolka s toho se 0

ravdově reduje a s duše si přeje,by členové v táto
Řorlivosti vytrvali a jeden druhého slovem zvláště
však příkladem povzboszovali.

SpolečnáschůzeskupimZ.J.K.D.
pardubické, chrudimské, chrastecké a

skutečské bude se konati v Pardubicích na dě
kanství ve etředu dne 8. listopada ve 2 bodiny od
poledne.

Prašáctví dere se do Lázní Bělo
hradských, třeba tyto jecu v kraji čistě českém
s odkázány povětšině na české hosty. Prašáctrí to
podporuje ředitelství hraběcího panství v Lésních
Bělohradě, vlastně vrchní lesmistr Jiudřich Schubert,
jenš insertem ve vídeňské „Forst-Zoltang“ hledá les
ního asistenta a revírního adjankta, na níchž se mimo
Jiné šádá, aby byli německé národnosti a němeukého
smýšlení. Taková prašácká vyzývavost neměla by sů
stati bez povělmnotí a českých hostí lázeňských.



. E Hoře. Zpěvácký opolek „Retibor“ v Ho
Hicích, člen „První české pěvecké a hudební šupy“,

řádé v neděli dne 6. listopadu 1905 v hostinci p.
osela Sále sábavní večírek za laskavého opolaúčinko

vání baritonisty p. F. Koláře, c. k. pošt, cist. v Par

dubicích. Začátek o půl 8. hodině večer. jetopné: členové Ratibora a členové jich rodin 83 b. Nečlenové
1 K 2 b. Národní kolek.

Za | děkanem Frt. Bašímem. Ve
Veliši u Jičína semřel 13. Píjns a 17. téhož měsíce
pochován jest tamní vldp. děkan František Rašín.
V Pána zesnulý uarodil se 28. srpna 1826 ve Vesvi
u Veliše, jako syn sbotvých rodičů rolnických. Škol
níbo vzdělání nabýval nejprvé na farníškole Velišské,
od učitelů Františka Kovandy, Josefa Matéjky a Fran
tiška Pelce, na něž vědy rád a vděčně vzpomínával.
Třetí třída t. sv. blavní školy prodělsl privátně u
tehdejšího Velišského kaplsna Josefa Morgause, načež
v r. 18939 nastoupil stadia gymnasijní v Jičíně, po
jejichžto akončení r. 1846 studoval na flosofi' v Praze.
Po té obmýšlel se připravovati ke skouškám na pro
fesoru gymnasijní, v čemš pak byl přerušen bovřemi
r. 1848. Téhož roku na podzim věnoval ae stadiu
theologie na universttě Pražské, R, 1849 ucházel se
© přijetí do seminéfe Královéhbradeckého a to do 2.
ročníku, byl však přijat do ročníku prrního, jako ně
kolik jiných opoložadatelů, ačkoliv již jsko externisté
přednášky tohoto ročníko byli slyšeli a tak strátě
jednoho roku podrobiti se musli. R. 1859 dne 25.
července byl oa kněžství posvěcen a nastoupil po
čátkem arpus téhož roku do duchovní správy jako
kooperator ve Vrecích, kdež pobyl až do 206. listop.
1854, kteréhož dne přestěhoval se za kaplans do
Ostrožna. V osadě této působil do 10. říjaa 1886,
po smrti děkana a vikáře Jana Makeše jako admini
strator, při čemž prodělal veškery útrapy a arisele
válečné za bitvy Jičínské, Z Ostružna přesídlil jako
keplan do Kopidlna e zde pobyl do r. 1872. Na tato
lete živote svého rád vzpomínal, svláště na doba,
ve které ta působil se svým milým přítelem-kaplanem
opnějším vdp. děkanem Novobradeckým Ant. Vitvarem.
Z Kopidlna přesídlil P. Rašín do Libáně, kamž jme
nován byl farářem. Zde působil plných 27 let velmi
chvalně. Ndp. biskup litoměřický osdobil jej exposi

volbu zs bisk, vikariet. sekretáře Nymburského a
r. 1890 jmenován čestným děkanem. Kromě svého
úředa dachovoího všímal ai i zálešilostí obecních.
Záby zvolen jest za člena obec. zastupitelstva Libáň
ského, potom za člena okresního zastupitelstva okresn
Libňského, kteréžto jej zvolilo i za svébo starostu.
V témě čase působil též po 6 roků jsko člen c. k.
okresní Školní rady Jičínské. Město Libáň usnávajíc
jeho blahodárné půvobení, svolilo jej r. 1890 čest
ným svým měšťanem. Když pak r. 1899 ve Veliší
zemřel vdp. vikář a děkan Ferd. Kopecký, ustanoven
jeho nástupcem v Pánu zesnulý P. Frant. Rašín, Jak
sám často říkal, odstěhoval se z Libáně na Veliš
proto, aby měl blíže do hrobu. Chtělť býti pochován
ve hrobě avých milých rodičů na hřbitově Velišském.
Ačkoliv přestěhoval ae na Veliš ve věku pokročilém,
získal zde všestranné úcty a lásky, Byla to ovšem
v prvé řadě jeho pohostinnost, dobročinnost a vlídnost,
se kterou každého příchosího do svého farního domu
vítel. V Pánu sesnalý každého potěšil, obveselil,
proto také ať jsi mlavil s prostým neb nčeným, bo
hatým neb chudým, každý tí řekl: Kéž by ho Pán
Bůb ještě dlouhá léta sechoval, Než nebylo souzeno
osadě Velišské, aby tu déle duchovním otcem zůstal.
Již r. 1909, kdy se svými milými spolsžáky Mogrem
Fr. Hamplem a Megrem Ant. Sachánkem v Hradci
Králové alavil své kněžské drubotiny, začal chřad
nosti. Zotavil se sice, ale letos na jaře kloubový
rheamatismus upomtal ho na několik dnů ua lůžko.
Po svátcích velikonočních opět ai vyšel do Boží pří
rody, ale pobyt venku vědy ho spíše onavil než ob
čerstvil. Kunečně o svých jmeninách 4. října t. r.
ulehl, dal se zaopatřiti av. úvátostmi a 13. vypustil
Šlechetnou duší svou. Pobřeb jeho byl nejskvělejším
důkasem, jek byl vážen a milován. 40 duchovních
bratří doprováselo jej ke hrobu. Pohřební průvod
vedl vadp. vikář kopidlenský Jan Tichý a pobřební
řeč konal vdp. sekretář Frant. Vohnoat, osvědčený
kazatel, na slova Gen. 49, 20: „Já m shromažďoji
« lidu svému, pochovejte mne a otci mými“ Mezi
smutečními bostmi pozorovali jsme téměř veškero
úřednictvo J. Osv. braběte Ervíns Scblika jednak
s ústřední kanceláře kopidlenské, úřednictvo hospo
dářské a p. řiditelem Javůrkem, lesní »p. lesmistrem
Valentou, patron. komisařem, deputaci okres. zastu
pitelstva Libáňekého, obec. zastupitelstvo města Libáně,
-obecní sastopitelstvo Velišské, všecky pp. starosty
obcí přifařených s p. okresním starostou Jičínakým
Fr. Vejlnpkem, alav. výbor Svatoráci. záložny Velišské,
sl. sbory hasičské s Bokvice, Podhradí, Chyjic a Nad
olavě, sl. sbory učitelské všech přifařených i okolofob
obcí se žacívem a uesmírné zástapy kolatorníků,

Jiteří všichni loučili se se svým dachorní. správcem
86 slovy: „Je bo škoda.“ R, i. p.

Dýmkářský průmysl ve východních
"Čechách. Výroba ÚýmekKool et ve vých.
' na Vysoko-Mýtska v Proseči, Záboří, Martě
nicích, Pasekách a Rychnově. Původně koncem XVIII.
s počátkem minulého století vyráběli jednotlivci v Mar
těnicích a Pasekách dýmky pro sebo a své známé
v okolí Když pak našly dýmky tyto oblibu pro svou
léci a trvanlivost, šířil se i odbyt obchodně a výroba
ta jiš tehdy provozována jako domácká. Prvotně vy
růběny solše bez kování,a teprvas vletechdraol.
tých minulého století dýmky fatroránya opatřorány

„Plsohovým vrohním kováním (poklůpky), Dnes shledá

váme v oblasti míst svrohu vytčených mezi 110 až
190 vyrábiteli dýmek vůbec 18 šivnostensky oprávně
ných dýmkářů ze 80 pomocníky a 40 učni. Tak sva
ných „štakvorkářů“ jest přes 100, kteří mají své učně
a pomocníky, povětšině členy rodiny, cisích málo.
Hlavním pomocníkem štakverkáře jest žena, někdy i
děti. Mimo tyto dýmkáře a štukverkáře jsou tu ještě
jiní pracovníci, jmenovité starší, kteří vyrábění dýmek
jenom odkoukalí a ti vyrábějí ovšem nejlacinější drahy
dýmek. Csikem lze tvrditi, še se výrobou dýmek na
Prosečeku zaměstnává a živí celkem na 300 lidí. Mimo
to jest tu 6 obchodníků, kteří odbyt sprostředkuojí.
Vyrábí se asi 100 různých drabů dýmek různých po
Jmenování. Výroba děje se dílem na soustruhu krat
ším, dílem v ruce. Hlavní surovinou jeut dříví olšové,
které jest dvojí: na lepší druh dýmek ušívá se dříví
fládrového (pařezy od kořene) a na podřízený drah
dříví „blámové“ (rovnovlákné) z horní části kmene,
z něhož se vyrábějí dýmky uměle Aládrované. Jinak
pak ušívá se z cisokrajných druhů dřev: brayéra,
ebenn, břísy švédeké a polské, Olši kupují si dýmkáři
semi, poněvadě okolí jest vyčerpáno, často až z Mo
ravy i z Uher, cizokrajné drahy dřev dodávají vý
robcům místní obchodníci. Ceny dřívíjsou dosti značné
a rok od roku stoupají. Výdělek bývá přirozeně i
větší, podaří-li se dříví konpiti v ceně mírné. Pro
středně pilný štukverkář vydělá si přece 2 K denně.
— Vydělal by i více, kdyby měl penáz na dříví, které
maeí bráti od obchodníků, jimž výrobu dodává na
účet neb záloha, čímě se ma vlastně ceny materiálu
diktují. Samostatný dýmkář bez prostřednictví místního
obchodníka dodělá se ovšem zisku většího. Cena dý
mek sa tucet stoupá od nejlacinějších K 1:10 až i ne
30 K. Nojdrašší dýmky jeon zdobeny řezbami. Mrtvá
sezona výrobní nastává vědy v létě. Majíť dýmkáři
kus vlastního pole, štakvorkáři najímají psk kousek
pole, čímš i výroba v létě klesá. Celková roční výroba
dýmek činí as na 60.000 tuctů, ješ se mimopo Če
chách, i do Moravy, Rakous (Vídeň), Uher, Ratiče,
Němecha, i jinam zasílají, ba až do Ameriky. (Dle
Obsoru Národohosp.)

Z Náchoda do Náchoda a okolí.
Za nyvějších dnů, kdy snažíme se alespoň trochu
vymaniti z podraší našich nepřátel zjevných i tajných

še v městě tak lidnatém, jakým je Náchod, nebylo
dosad ani jediného obchodu sukny s dámskými lát
kami, který by se nacházel v rakou Čecha a křesťana!
Bude tedy asi vítáno, zví-li naši čtenáři, že podni
kaví našinci, pp. Hyhlík á Souček, zřídili zde velký,
všem moderním požadavkům vyhovající obchod lát
kami pro pány i dámy, ryze český a křesťanský. Jest
nyní na nás, bychom dlehesla „Svůj k evéma“ jednali
i jiné k tomu nabádali!

Z Ústí m. ©rl. V neděli dne 29. října od
býval se pobřeb zesnulé paní Jalie Hernychové, choti
velkoprůmyslníka a velkostatkáře, sa velké účastí
veškerých vrstev místního, okolního i z dáli dost+
vivšiho se obecenstva. Mrtvola ve stkrostné kovové
rakvi vystavena byla v domě smutku na katafalku
v květinovém bájí palom a v sáři plenoucích voskovic.
Černě zastřené stěny pokoje přímo pokryty byly čet
nými, stkvostnými kyticemi v barvách smutečních a
národních s příslušným věnováním zdobenými. Věuce
na rakev mimo chotě, synů a veškerého příbuzenstva
položilo také dělnictvo závodu ústeckého (8 sice:
tkalci, strojní personál a skladiště), vambereckého,
bnátnického, chradimského, nadelburgského (přadláci),
pak sřízenci a techničtí úředníci z Ústí n. Orl., Vam
berka a Nadelburku, dále úředníci skladiště a úřed
pictro ústřední kanceláře v Ústí n, Orl., jakož i osobně
sesnámení, jako od mistra Jaroslava Kociáns, Dra
Josefa Jana Srátka, rodiny Huberts Andresa a jiných
více. Bázem třetí hodiny dostavil se místní děken a
vikář vdp. P. Antonín Nývit 4 asistencí místních dpp.
keplanů a katechety dp. P. Kubna, vdp. P. Václava
Hvěsdy, faráře, a dp. P. Řezníčka z Vamberka, jakož
i dp. P. Keppla z České Třebové. Před započetím
církovních obřadů zepěl mažský sbor místní Cecilské
jednoty řízením nčitele p. Julia Kociana tilivý smu
teční sbor od Nesvadby, načež důst. duchovenstvovy
konalo výkrop a rakev snešena s katafulku zřízenci

místotho závodu. Průvod zabéjen školními dětmi, po
nich následovalo dělnictvo obého poblaví u velkém
počtu ze sávodu míst:f. 0, jakož | deputace všech po
boček, zřízenci a úřednictvo závodů, pak místní sbor
dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců,
četué obecenstvo, městská rada místní se svým sta
rostou p. MUDrem Vicenoa a vamberecká se starostou
p. Antonínem Bednářem v čele, okresní zastapitelstvo
se starostou p. Josefem Jelínkem a jiných více. Dále
pozorovali jsme v průvodu četné hosty jako : předsedu
spolku průmyslníků textilních p. Josefa Bartoně, to
várníka z Náchoda, tajemníka téhož spolka p. Dr.
Jar. Preise, p. Jana Zemana a Josefa Suchánka, to
vároíky z Vamberka, p. Jehničku, továrníka s Chocně
8 ©n. j., zástupce místních úřadů státních atd. Pak
následovali: místní odbor spolku soakromých úředníků,
spolek strojmistrů a hudba. Ve věncovém pobyblivém
špalíru utvořeném 60 dělníky a ařísenci kráčeli čle
nové Cecilské jednoty zpívajíce cestou „miserero“ za
řízení řed. kůru p. Petra Kociena, jakož i důstojné
duchovenstvo. Rakev nesena střídavě dělnictvom, mistry
a uřízenci, úředníky ze sávodů a panství, pak členy
„Cecilie“, hasičského a vysloušíleckého spolku. Po
obou stranách rakve neseny byly hořící voskovice. Za
rakví následovali manžel zesnolé provázen dvěma
Syny a četné příbasenstvo, dámy úředníků zárodu,
dámský spolek „Tetín“ a mohutný sástap | lidu
obého pohlaví. V ulicích, kudy se smuteční průvod
ubíral, stálo obecenstvo hustým špalírem. V kostele,
v němě veškerá avětla rozžehnuta, ulošena rakor na
katafaik, Osářený několika řadami avící, mužský sbor
sapělpo vykonání církevních obřadů„Libera“ a „Salve“,
načežprůvodv témě pořadaubíral se na hřbitov,

kdež po opětném výkropu rekev nejbližšími příbaznými
do rodinné hrobky spuštěna a spoustou čerstvých
květin obsypána. Pak následoval pobrobní doslov ře
ditele p. Hlavsy následovně k zesnulé pronešený:
„Jménem veškerého dělnictva, zřízenců a úřednictva
našich závodů loučíme se s Tebou, drahá zesnulé.
Ty'a byla pro nás povšdy andělem laskavosti, lidu
miloostí a dobroty. Ty's byla obětavou matkou nejen
nám všem, nýbrž i veškeré chudině, mládeži i opu
štěným. Teůj důstojný příklad šlecbotnosti a. lidu

miloosti zůstane v myslích naších povědy světlou pa
mátkou. Badiž Ti země lehká a světlo věčné ať Ti
svítí. Buď s Bohem!“ Po této tklivé řeči nezůstalo

ni jediné oko nezaroseno, což svědčí o veliké lásce,
£ které zesnulá paní ve veškerých vrstvách lidu se tě
Bila, V pondělí dne 30. října t. r. slouženo slavné
rekviem v místním chrámu Páně, na kterém kromě
veškerých místních příbuzných, úřednictvo a zřízenci
závodu, jakož i bojná část obecenstva brali účast.
K uctění památky zesnalé obdrželi různé korporace

kterýž obnos po přání dárce ihned musel býti roz
dělen. — V sesnalé paví ztrácí jmenovitě místní chu
dina nad míra vřelou přísnivkyni a bude ns zleté

srdce její, které mnohou salsu a oka cbadiny setřelo,
trvale vzpomínati. Čest budiž její památce!

Doprava ma trati Kutná Hora
měste — Zruě zabéjena dnem 1. listopadu t. r.
Stanice na této trati: Kutná Hora, Malešov, Červené
Janovice, Zbraslavice, Zruč jsou otevřeny pro veškerou
dopravu; nákladiště a zastávky: Poličany, Bykáň,
Hodkov pro osobní a obmezenon dopravu zavazadel,
jakož i pro doprava náklada v plných vozech; osobní
zastávky: Bahno a Želivecpro osobní a obmezenou
dopravu zavazadel. V týž den byla také místní dráha
Sedlec — Kutná Hora-město, dosud severozápadní
drahou spravovaná, do c. k. atátní správy železniční

řevzata a c. k. řediteletví státních drah v Praze při
člena. Trať Kutná Hora — Zrač jistě přispěje k oži

vení polosapadlého onoho kraje, jenž vyniká i leckdes
krásou přírodní.

Po vysvěcenívelochrámu sv. Panny
Barbery v Hoře Kutné. G.T. — Banket
v Lorci. Rada městská a výše řečený komitét slav
nostní aranžovaly v loreckém sále nádherný bank
pro arčitý počet pp. hodovníků. Členů rady a sboru
obecního zastupitelstva přítomno šostnácte; k tomu
přistapovalo 41 hodnostářů duchovních, náčelníků ú
řadů a hostí svláště pozvaných. Hostitelem byla al.
obec, pořadatelem radní p. F. Sýkora. Za přípitku
nejdp. biskup připomenul shora citovaný telegram pa
pošský, porovnal Sv. Otce ku ohni planoucímu, pla
noucímu a zářícímu otcovskou láskou k celému ovětu,
ku všem věřícím a k duchovenetvu katolickéma, Nejdp.
řečník vylíčil, jakou divoncí láskou pečuje Sv. Otec
o všechen křesťanský, katolický avět a o blaho lidetva
veškeré pevniny, kterak sajímá se a se vřelou úč: stí
sleduje kde kterou událost v církvi katolické a proto.
že nejvýše vyznamenal i dnešní slavnost katnohorskou
vzpomínkou telegrafickou. Po uctivé blahořečí Sv. Otci
připil mu nejdp. biskup e provoláním slávy a dlou
hého panování. — Monsig. Vorlíček v úvodu své řeči
připomenul počátky restaurace velechrámu sv. Panny
Barbory a fakta ze dne 13. listop. 1884, kdy na žá
dost arch. sboru „Vocela“ v Kutné Hoře nařídil J.no
Apoštol. Veličenstvo císař a král náš, aby na oprava
chráma sv. Barbory 50.000 zl. pro prvou potřebu bylo
věnováno, kterýměto nejvyšším rozhodnutím dán zá
klad k dalším podnikům a dovršení díla, dnešního
dne tak krásně dokonaného. Z úcty nehynoucí a vděč
nosti nejoddanější připil Monsignore, J. V. císaři a
krá" Frantičku Josefu E na dlouhé panování pro blaho
věrných národů a vědy věrného lidu českého. Po pří
p'tku zahrála přítomná vojenská kapela cís. hymnu
rakouských národů a přípitek nadšeně aklamován. —
Starosta a posl. p. Macháček zvedá číši a uvádí, kte
rak deputace kutnohorská, zavítavší do Hradce Krá
lové, posvala nejdp. biskupa dra Doubrava ku slev
nostním dnům kutnoborským, již tím mile překvapena
byla vtělenou blahovůlí a laskavostí, = níž J, B. M.
Kutnohorany přijal, i tou ochotou a radostí, e kterou
arcipastýř epinil vyslovené přání deputace, přislíbiv
s potěšením do Hory Kutné zavítati, vysvěcení vyko
nati a staroslavnou Horu Kutnou s jejími velikými

útkami poznati. Dnešním dnem děkuje sta-osta
utnohorský za tu poctu a připíjí jménem celého zadsta

-. B. M. na dloahé panování s prosbou o další přízeň
městu našemu. Přípitek provázen byl hlučným po
tleskem za zvuků fanfár. — Posl. dr. Pacákměl delší
řeč, v níš uvedl, jak veliké dílo dokonáno pro celou
nadi vlast i říši a pro celý vedělaný evět; vyvodil,
sa jsk těžkých již pro velechrám časů vyskyt! se v Hoře
Kutné mladý kaplánek, který jako orlíček vznesl se
nad zubožený a oměelý velechrám Svatobarborský a
vida jej blízek sautin, pojal úmysl orla, povznésti ve
lezhrám ten k záchraně a života novému. Úmyal ten
se orla zdařil. Doufejme s novým velechrámem našim
i v novou budoucnost českého národa, aby i tanto —
rovněž jako výtvarný klenot náš — dočkal so svého
vzkříšení a obnovení. Avšak vedle našeho Vorlíčka
byli to ještě jiní přátelé velechrámn sv. Panny Bar
bory, kteří zasazovali se velice ve sborech zákonodár
ných o zachování jeho. Tak jmenovitě byl to poslanec
Karel Adámel, který se přímo rval s odpůrci restau
race velcchrámu sv. Barbory, až zvítězil. Dále byl to
poslanec stav. rada, president Hlévka, který cestou
neurychlenou, ale jistou a bezpečnou, kráčel a kráčeti
radíval, aby země i stát zde konaly další povinnost.
Rady jeho byly dobré a osvědčily se v každém pří
padě. Veškeré práce, námahy mužů těch a snahy

sněmukrálovateí Českého nalezly horlivého protektora
v J. J. nejvyšším maršálku semakém, knížeti Lobko
vicovi, který vědy anašil se udršovati příseň k vole
chrámu našemu ve sněmovně i u vlády. „Těmtočty
řem mužům platí můj přípitek, ať dijíl“ Potleskem a

voláním slávy byla sdravicetato aklamována. —
Arcipastýř svodaje číši, praví, še s té duše s řečníkem
souhlasí; mlavě k Monsignoru Vorlíčkovi, volebí j
uásluhy veliké o rostanraci volechrámu sv. Panny Bar



bory, o nichž často s vděčností avaďoval; pokad v jeho
moci spočívá, choa se odměniti panu arciděkanovi tím
fe bo dnešním dnem jmenuje konsistorním radou své
diccése královébradecké; přeje mu, aby blažen z díla
svého dlouho byl zdráv. Veškeří přítomní hraou se
k nově jmenovanému panu koneist. radovi, aby mu
upřímně blahopřáli a přípili. — | Jeho Magnificence
prof. dr. Vřešťál, rektor university, připomíná časté
a důležité styky pražské university s Borou Kutnou
a její politickou a kultarní historií po celou řada let.
Pan rektor dovodil, že byly to české hlavy, které vy
myslily plány a formy archaeologickým stkvostům kut
úoborským a že byly to české race, jež díla ta pře
krásná byly vytvořily. Velechrám av. Barbory jest
velikým utkvostom, k němuč vnímavá duše domácí i
cizí Ine a úctou. Těšíme ae z toho velice upřímně a
buďmež na to hrdi, še uměním českým tak mocně
jeme vítězili; a v tom připíjím slavné zemi naší, slav
néma městu tomuto i slavnému umění v král. Českém
heslem aniversitním: „Nechťroste, zkvétá a se zelená |“
— Po kratší přestávce pokračováno. Nejdp. biskop
pravil, še není ma ani možno vysloviti ohlas vděč
ného srdce svého za láskyplné přijetí, jehoš dostalo
se mu včerejšího dne. Nepochyboval o pověsti, že
město toto avítá svého vrchního pastýře s oddaností
a úctou; avšak včerejší událost, při níž vesměs přední
třídy slavné obce, prvé její osoby a všechno měšťan
stvo téměř krok za krokem poctívaly svého biskopa,
dojala jej velice. Tímto pocitem vděčnosti puzen, při
píjí J. B. M. starostovi města p. posl. Macháčkovi,
celé. sl. radě městské a sl. sboru obecních starších a
veškerým váženým bodnostářům úředním, vojenským,
samosprávným i ústavů vzdělávacích, všemu miléma
občanstva i bodné mládeži školuí. „Připíjím všem na
krásnou budoucnost! Bůh vám zaplat“ koněll nejdp.
biskup. Nato vystoupil a ačiniv obchůzku kolem stolů
připíjel e každým o pp.účastníků jednotlivě, což ve
škorými přítomnými bylo velice mile přijato. — Vldp.
arciděkan vyložil v delší řeči obtížné počátky restau
race volechráma a ještě obtížnější adělávání rozpočtů.
Vzpomíná vřelými slovy Nejvyšší blabovůle Jeho Veli
Čenstva, darů sněmu a vlády, darů jednotlivých do
brodinců chrámu Svatobarborského, zejména obce a
spořitelny kutnohorské, jimě připil s provoláním slávy.
Nato žádal pan řečník, aby jménem sbromáždění byly
odeslány telegra y J. V. císaři a králi, J. J. knížeti
Lobkowitzovi, nejvyš. maršálku zemskému, poslanci
K. Adámkovi, a stav. radovi Hlávkovi, což ibned vy
konáno. Holdovací telegram, jenž byl J. V. císaři a
králi Františku Josefu L.zaslán, zní: „Rada král. hor.
města Hory Kutné a arch. spolek „Vocel“ pro sacho
vání velechrámu av. P. Barbory v Hoře Kutné po
ušívají příležitosti dnešního slavnostního pouvěcení
téhož velechrámu av. Paany Barbory k vyjádření po
citů nezměnitelné věrnosti a oddanosti i lásky, již
chovají k Vašemu Veličenstva, svému nejjavnějšímu
císaři a králi, Jehož nejvyšším rozhodnutím ze dne
26. října 1882 dostalo se našemu velechrámu subvence
státní a tek sachován a po práci 21 roků trvající ná
kladem 1 mil. koron obnoven a dnes slavně posvěcen.
V nejhlubší úctě podepsaní prosí co nejuctivěji, aby
tento projev pokorné a vždy věrné oddenosti Vaše
Veličenstvo co nejmilostivěji přijati ráčilo. V Kutné
Hoře, dne 15. října 1905. Karel Vorlíček, arciděkan,
předseda „Vocela“, Jan Macháček, starosta.“ — Nejdp.
biskup dr. Doabrava připil dále celému vývinu krás
ných umění výtvarných a vyslovil veřejnou pochvalu
mistrům, kteří na velechrámě sv. Panny Barbory pra
covali. (Pp. + Mockrovi, Láblerovi, Kastnerovi, Urba
novi, Tačkovi.) Těmto mistrům nejdp. biskup připil
na zdraví s prof Mockrovi na vděčnou paměť. Dr.
Pacák uvedl, že stává ještě více mistrů, kteří praco
valí na výtvarech vnitřních a zevnějších při velo
chráměa jmenoval pp. Anýže,Zalešáka a Uzlav Praze,
Ant. Hrabáka a řezbáře Nováka v Hoře Kutné, jimš
připi), čímž officielní toasty skončeny. — Nejdp. biskup
svojí milou, sdílnou a upřímnou povahou získal ai
srdce všech. Nejdůatojnější pán stal ss miláčkem všech,
ve velechrámě, ve školách, na ulicí i při hostině, kde
řečnil bez únavy, podepisoval pohledky do tactů, mile
a každým pohovof'l, a kdyš jeden s advokátů ve
svém plaidozeru uvedl, že s toho bude žaloba, ježto
arcipastýř uzmul dnes srdce všem Kutnohoraněm —
ujistil vedle etojící rada vrch. zem. souda a státní
zástupce nejdp. biskupa, že vyšetřování to z moci své
„zastaví“ okamžitě, a že ani nedojde k obžalobě. —
A tak uplynula hodina za hodinou, až nastoupil ne
vyhnutelný rozchod. Páni účastníci, rozloučivše se
s J. B. M., za hlaholu fanfár hudebních provolali
„Sláva“ a vinozí provodili jej až k povozu. Společ
nost, potrvavší do pozdní hodiny večerní při milé
zábavě a vzpomínkách, ukončila slavnostní dny
kutnohorské s vřelými city vděku a nadšení. —
Nejdp. biskup rozbodl se setrvati v Hoře Kutné
do úterý dne 17. října, jednak za příčinou návštěv
škol, ústavů a veřejných zařízení místních, jednak aby
prohlédl sobě město a jeho památky a konečně pro
návštěvy čelných hodnostářů v městě. V pondělí po
čala projížďka městem v průvodě pp. Monsig. Vorlíčke,
stirosty a posl. Macháčka a náměstka, tov. Tučka
Nejdp. biskup byl nádherou velikolepých monomentalií
a archaeologií kutnohorských z té duše překvapen,
chválil velice zvelebu a restauraci děl menších i vel.
kých, stavitelských, ve školách i ústavech, kde žactvo
i stadenti e pp. řiditeli a professory, kateohaty a sbory
učitelskými i dámami očitelkami J. B. M. očekávali.
Velice zajímal se o vývin a trvání těchže, mile všady
promlouval a laskavé jednal, tak de jen utěšené vzpo
mínky zanechal V pondělí večer vykonal J. B. M. sv.
požehnání ve velechrámé sv. Panny Barbory. Pobož
nosti té obcoval velice četný počet věřících. O pože
bnéní účinkoval opětně vyhlášený mistr prof. Jandera
se svým sborem, při němě měla solo virtaoske, šákyné
prof. Ševčíka v Praze, al. Šimková, dcera c. k. řídi
tele pzedagogia kutnohorského. Ne;dp. biskup po ob
fadech prof. Janderovi velice lichotivě děkoval a jeho
Hzení i cvičení sboru tak snamenitého vřele pochválil.
V úterý obětoval J. B. M. mši ev. v novém chrámě
konventu av. Voršíly, načež visitoval tamsí školy a

sedagogium dívek. Při visiteci té bylo i přivítání
vnostní, při němš šákyně Ratová podala J. B. M.

Atkrosinou kytici. A ještě jednou navštívil J. B. M.
náš. přeskvostný velechrám Svatobarboreký a jeho em

pory v průvodě Mons. Vorlíčke, který podával vysvě
tlení o postupu restaurace. Na velikém chora sasedi
J. B. M. ku často zmíněným =de varbanám Tačkovým
8 s pravou vervou hadebníka-nnalce preladoval a hrál
vádnou piegu, nemaie dosti chvály nad výborným ná
strojem tímto. — O 1/,2. hod. odpol. opustil J. B. M.

Hora Kotnou, příslíbiv sa příštího léta opět s radostísem zavítati. vzkazem díků a Božího požehnání
celé Hoře Kutné po vdp. Monsig. Vorlíčkovi, který
nejdj.. biskupa až us hranice vikariátu provázel, odejel
přemilý náš vrchní pastýř do Chrasti. Zdař Bůbl!

Nový eltář svatobarberský a daryna přízdobu velechrámu v Hoře Kutač.
Nad pomyšlení důstojnou přízdobouvelechrámu jestnový
oltář hlavní odvou křídlech. Označili jemejiž, že dle sta
rých fragmentů a popisů staré archy bývalé letopisce Ko
finka-Kapihorského S. J. navrbl jej stavitel velechrámu
v. r. p. Lábler. Úžasné imposantní výtvar ten vyšel
z rukou mistrů nejlepších. Je to překrásné dílo pla
stiky řezbářské, prací trahlářeké, kamenické a poly
chromové. Hlavní pohled tvoří skupina dvanácti sv,
apoštolův s Božským Mistrem naším Ježíšem u večeře
Páně, potom čtvero obrazů-reliefů svatých evangelistů
Páně a čtvero světic na obou křídlech archy, dle
starohoraké školy řezbářské, o níž bylo jiš psáno,

přesně a dokonale provedených. Korunní okraeu prciamovaně gotického © věžoví a pletiva vyřezáva
místní mladý, ale dovedný mistr Novák.Umělé práce
trablářeké po dobu restaurace, tolikéž i práce na arše
provedl místní mistr trahlářeký p. Ant. Hrabák, m.
radní; kamenný podstavec udělán v huti p. Uzla,
stavitele na Smíchově, který ve své huti na Horách
Katných veškeré přízdobné výtvary kamenické pro
chrám opatřoval. Bohaté polychromování a zlacení
archy obstaral pečlivě místní pozlacovač p. A. Oatl.
Avšak dobrodincové, o nichš zmínili jsme se předešlo,
neustali a dá Bůh, že neustanou v přízni své k naší
vznešené velesvatyní a rakon svých štědrých tak hned
neozavrou před ní. Tak dámy Brenerovy věnovaly
svůj šperk rodinný, krásné perly ve prospěch chrámu,
za něž nádherný koberec před archu pořízen. Nezá
možná měšťanka, zbožná paní Marie Maixnerová z Če
chorského předměstí, věnovala 1400 K na věčnou
lampu, která chrámový přesbytář krášlí. Zmíněná již
velkostatkářka pí. Marková-Vondráková v Hoře Kutné
slíbila věnovati příslušné bronzové mřížoví nad oltářní
stupně. Tak i devatero oken lodních opatřeno mosaikou
z dobročinných darů, jež věnovali: P. T. pí. Marie
Breuerová, Ant. Boušková, Murie a Teresie Henslerovy,
František a Teresie Holabovi, sl. Marie Holabová, Jan
a Barbora Josefých, JUDr. Albin Bráf, univ. prof. a
dvorní rada, Marie Gráfová, Antonie a Emil Haškovi,
Marie Ježková, Aloisie i František Jirsfkovi, Marie a
3UDr, Frant. Mičan, Marie Mamlová, Aona a Václav
Křepinský, Jan Oliva, Roza Oaojková, Anna a Ant.
Štolbovi, Marie Peková roz. Reabová, JUDr. Jindřich
Šafránek a choť Julie, Božena a Antonín Vašák,
Monsig. Karel Vorlíček, AloisOliva Kutnohorský dal
8000 K, JUDr. p. Ant. Svoboda, c. k. rada v. s. souda,
státní zástapce a maj. realit, věnoval střední veliké
okno čelové, malované, ve vysokém kůru, které jest
značné ceny a umělosti, s památným označením na
den 18. srpna 18606, kdy šlechetný dárce nastoupil
jako právník státní slažbu. Vášený hodnostář tento
jako nadšený student vlastenec byl r. 1862 zaklada
telem „Tylovy nadace“ a pamětní desky na rodný
dům J. K. Tyla v Čáslavské ulici, a jako Kutnohoran
po celou řadu let podporuje snaby bumanní místní,
náboženské i kaltarní v míře nejmožnější. Věnované
okno má votivní nápis, že stává na oslava sedmdesá
tého dne výročního narozenin J. V. císaře a krále
Frant. Josefa I. Konečně vzdejme čest českému živ
nostníku, který o malých počátcích v Hoře Kutné se
selošil, nyní však jako přední průmyslník český
v obora umělého varhonářatví valným kasem ověta
slovanského i Ubrami zdatně cestu si razí, a tím na
Šemu průmyala i jménu českému tolikéži HořeKatné
čestně přispívá a věhlas její Bíří. Jest to častěji již
zmíněný p. Jan Taček s chotí pf. Kateřinou, kteří
přispěli 2000 K a ce závazkem, řečené již velikolepé
varhany po mofnosti a ochotně vždy čietiti, laditi a
udržovati, při čemž elaší uvésti, še mistr Tuček var
hany avatobarborské postavil na výslovné přání vdp.
arciděkana Vorlíčka, a to za Cenu jen výrobní a ku
oti a slávě wy. Panny Barbory a na paměť své rodiny,
jak v kolaudačním protokole zřójmě avedeno. A tak
zdaří Bůh i dále, aby velechrám časem na přízdobách
a okrasách rostl, aby i potomstvonaše někdy s hrdostí
se pochlubiti mohlo: Máme,co pradědové i dědové
námzachovali—zachovejmei my, aby i děti nmšepo
dědily. Protož všem štědrým dobrodincům těr -i ba
doucím: Zsplať Pán Bůhl

Různé zprávy.
Český kestel ve Vídmi. Čechovévídeňští

mají v nepatrném počtu proti Čechům tu obývající
Poláci, Maďaři, Vlachové nebo i Francousové. „Jednotě
av. Methoděje“ podařilo se sice na duchovní vrchnosti
dosábnouti, že se nyní v pěti kostelích ve Vidni ko
nají pro Čechy vídeňské dopolední nebo odpolední
služby Bočí, pokad ovšem nepřekážejí německým, ale
náklad na ně zapravuje Jednota z darů dobrodinců a
příspěvzů dlenetva z Čech a Moravy. A přece “obo
šádá důstojnost českého národa, který po německém
národě v sídelním říšském městě zastoupen je nej
četněji, čítaje na 300.000 hlav, aby i on měl ve Vídn'
své náboženské středisko, v němž by kotvila pro vědy

péče o zachování a rozšíření služeb Boších pro českéatolíky, a kde by každý kněz s Čech a Moravy jako
v „koleji České“ ve vzdáleném Římě nalezl nocleho a
opatření. Jest to povinností lásky k blišaímo, opatřiti
českým katolíkům ve Vídni pomoc v jejich duševních
potřebách. Povašte dobře, že obromný počet lidu če
ského v době velikonoční zůstává bez svaté spovědi
a svatéhopřijímání, neboť při farníchkostelích nene
lesne kněší, kteří by jej česky spovídalí. Mnoho ka
tolíků vídeňských umírá takto bez ev. svátostí umí

pro Ceoby mohl býti zakoupen kostel ve ILI. okresu
se nalézající a dosud patřící Sestrám Bedemptoristkám,
« kterého se státi mohl kostel český. Když se však

přes všechno nemáhání nepodařilo sehnati potřebnýapitál ke koupi toboto kostela, nenesla se Jednoti
or. Methoděje, fe na pozemku v X. okresu jí patřícím
vystaví kostel z nouze, jehož stavba bude vyšadovati
asi 150.C00K. Na ten účel bylo osud sobráno80.C300 K,
jimiž částečně raplacena kapní cena pozemku. Na.
stavbu samou potřebuje však spolek ještě obnos shora.
vytčený — 150.000 K. Co kdo dá, vděčně bude při
jato. Nezavírej nikdo očí nad potřebami lida, který
jse chndý a většinou mozoly svých rukou šiv, sám
sobé pomoci nemůže. Milodary a příspěvky přijímá
lavní pokladna braběte Harracha ve Vídn: I., Freinog 3.

Židovský učemee. Uviversitníprofessorvo
Vídni dr. Beer počítal ae i jinými sván učencem avě
tovébo jména, ale přes svou vyvýšenost vědeckou
sváděl svěřené sobě dva 13leté chlapce osobních svých
přátel k nemravnéma opolapůsobení. Chlapci přes své
mládí proti svůdci svému jevili bnns. Nemrava učenec
ovšem ocitl se před soudem, jenž tomato žida rodem,
který se svých bývalých souvěrců držel, třeba ce stal
evangelíkem, dal na pamětnou, de pouhá učenost be4
víry v Boha nemá ještě nároků na pravou vzdělanost.
Odsonsen k tříměsíčnímu žaláři. Po složení kauce
20.000 K bude dočasně propuštěn na svobodu.

Výstraha před uherskými agenty
s kosami. V posledních letech potloukají se po
našem venkově agenti uherské firmy Bratří Braunů
v Rima-Szombstě a Štěpána L. Zagyiv v Gesztote, ne
bízejíce rolníkům ke koupi kosy a příelušenstvím, při
čem$ za součinnosti starosty obce neb jiného důvěr
uíka přijímají objednávky, jakož i domábají se záraky
jich za zapravení kupní ceny. Dodané pak zboší ne
odpovídá, jak z mnoba stížností na jevo vychází,ve
většině případů ukázaným vzorkům, po případě ob
jednávce a nemá přiměřenou cenu. Poslouší pak sobě
každý nejlépe, když podobným cisozemským agentům
ukáže hned dvéře. Mimo to starostové mají nad obje
vením se a činností takových agentů bdíti a případné
oznámení ačiniti příslašnému okresnímu hejtmanství,

Otroci mezi zvířaty. Člen Pastenrova
ústavu v Paříši dr. Adrien Loir zabývá se delší dobu
studiemi, čelfcími k zamezení zhoubné činaosti termitů
(bílých mravenců). Podařilo se mu vyzkonmati, že
termiti mají nebezpečné aoky ve velikých černých
mravencích, zvaných „Matables“, poněvadě mají barvu
obyvatel stejnojmenné země. Jsou značně větší našich
domácích mravenců. Blížící se armáda matablů posobí
postrach oa stavbě termitů. Jevace moochem silnější
termitů vrhají se na semkaontý jejich hlouček a Loir
pozoroval, že jeden matabl vlekl až třináct termitů
najednou. Jaký účel mají tyto vpády černých mra
venců do tábora termitů, kteří černým bratřím přece
v ničem nejsou na újma? Posorojeme-li termity do
zajetí zavlečené, ahledáme, že se jim tam v ničem
neublíží. Tormiti stali se pouze otroky černých mravenců
a musí jim jen stavěti solidní byty a průkopy a hlí
dati larvy. V táboře matabelů často pracuje celý sbor
termitů. Tito dovedou přesněji a pevněji stavěti,
kteréšto vlastnosti černí mravenci si povšimli a ku
svému prospěcho jí využitkojí.

Prosba o staré kmiby. Ducbovnísprávce
v nemocníci ve sv. Hypolitě prosí o staré české kniby
pro české nemocné dělníky. Kdo by se čtenářů našich
mohl postrádati staré kalendáře, postilly aneb jiné
dobré vzdělavací knihy, ačiň jimi dobrý skatek a
zašli je vyplacené na udressu: Franz Hůlke, Seelsor
ger in St. Pólten, N. Osster. Kremserlandatr. 36.

Čeratvé květy zřezsnédlouho se udrší ú
plně šivé a nevadnou, kdyš je dáme do vody, k níš
přidáno na špičku nože dusičňana sodnatého. Tak Ize
v simě růže a jiné květy po mnoho dní acbovati zcela
svěží.

Svatební dmy. U nás je ve zvyku oslavo
vati výroční uvatební den až po 25 a 50 letech ja
košto stříbrnou a zlatou svatbu. U Ramanů potrpí sí
na Častijší slavení svatby a jsou i manželé, kteří se
tídí touto stapnicí: Po roce elaví svatbu vlačnou, po
3 letech koženou, po 6 letech dřevěnou, po 10 cínovoa,
po 12 hedvábnou nebo lačnou, po 15 kříšťilovou, po
30 porculánovon, po 26 stříbraou, po 80 perlovoo, £3
40 rabínovou, po 50 zlatou a po 60 diamantorou.

Pozornost německé firmy k českému
Jazyku. Uvedli jeme v čísle 42. některé doklady,
jak spopně ei počínají německé firmy k českému ja
gykn i ve své korrespondenci a těmi Čechy, u nichž
o spojení obchodní (t. j. o České peníze) žebroní. Ale
jiš ee ukazojí vyjimky stále hustěji; aby německý
kšeft neutrpěl újma, dávají si německé velkosávody
tisknoati reklamní letáky také po Česku. Ale ta Češtinal
Za takové snetvořování češtiny pěkně děkujeme. Zde
příklad, jaké letáky byly saslány do Hradce Králové
od vídeňské firmy „H, Fenischel, Hófergaase 13.": Ctěné

-obdrňitelé cenníku toho, prosí se zdvořile by cenník
tento odporačili v krasích svých známých, za kterou

„Jaskovosť se jiš děkuje. Při objennávkách odporačuje
se udati číslo předmětu, který si ct. objednávatel přeje.
Podmínki rásilu: 1. Na předměti po 26 kr, mohou se
jen objednávky na více než 10 kasů provésti. 2. Všechny
ceay rogumějí se netto ve Vídni pod dobírkou pošty
aneb zaslání obnosu napřed. 8. Hodiny zasílají se jen

-dobře regalovaní, kašdá zasílka hodin obdrší záruční
listina na 8 roky, 4, Při velkých objednávkách na ho
diny, budíčky, hudební instrumenty neb lampy, prosí
se o slošný závdavek. 6. Obali čítají sen jen co kupní
cena obnáší. 6. Zboží, které otěnému obdršitsli necon
vonuje, do 3 dnů proměním ochotně za jiné, aneb se
můje vrátit, a obnos penéu sa to obdrší se apět, ale
prosí se, o vyplacenon upáteční zasílku bez dobísky.
7. Při objednávkách na sklo a porculán odporačaje
se sasílka po dráxe. — Kdyby takovou češtinon psal
věkterý korrespondent, maoho bychom se uedivili, Ale
jest úkasem veliké směloati, posílá-li firma ona do

soh reklama tek ubohé formy v tisících otisků, Což
při takové příležitosti nenalezla by ve Vídni tisíce
vzdělaných modů, kteří by jí sepsali leták aprárnog
češtinou? Kdo jeví tak skrorooa šetrnost k našemu
jasyku, še nám předkládá takovou slátanina, ať, oj
vyhledává obohodní spojení jinde.



Význam košešíny na těle zvířecím,
Známo oa obuvi neb na rakavičkách, že čím těsněji
na nohu neb na ruku přiléhají, tím méně v nich zi
mního časa tepla. Volný šat v přirovnání k těsnému
bývá až o třetinu teplejší. Proč? Pro vratva vzduchu
vězící pod ním, nebo vzdach je špatný teplovodič
a tudíž nedopouští, aby teplo z těla rychle noikalo.
Z toho plyne, že právě látky, jež pokládáme za nej
teplejší, propouštějí vzdachu mnohem víc než-li ty,
které jmenojeme chladnými. Zkušenost dokazuje, že
rukavičky « kůže jircbové (prací) jsou teplejší, než-li
z kůže hlazené, a přece jest jircha vzduchu 50kráte
prostopnější než-li kůče hlazená; ba při flanelu pro
stapnost ta je 100kráte větší, a přece pokládáme
flanel nad jiné za teplý. Že tělo žádá pravidelného
provětrávání, toho důkazem, že bychom ani nesnesli
oděvu, kterým vzduch neproniká, Zároveň si parnatojme,
že si tělo také avůj oblek vybřívá, čili jinými ulovy,
še oblek zadržuje teplo z těla sálající. Vzduch pak,
pronikojící skrze vretvu vzduchu již vybřátého, při
břívá se od něho též; k těla přichází tedy již ohřátý.
Pod oblekem při samém těle ebledáme proto teplotu
vzdachn průměrné 20—26* R. Za oblek člověk pou
žívá zimního času také kožicha. Netřeba dokládati,
še při kožichu jest to hlavně aret, která tělesné teplo
zadráuje. V té příčiná podjal se zkoumatel Krieger
zvláštních zkoušek. Vzal plechovou nádoba, naplnil
ji borkon vedou určitého etapně a povlékl ji kože
šinou; nyní pozoroval podle vloženého dovnitř teplo
měra, jak bude uvnitř horka abývati. A tu shledal:
unikne-li v jisté době skrze kožešina 100 dílu tepla,
ujde akrze ni, když na holo byla ostříhána, za týž
čas 190 dílů, tedy téměř uvakráte tolik. Kůže suchá
je však vzdachu prostopnější, než na př. kůže formeží
natřená, poněvadž fermeží dírky (póry) se zalepí. I ten
pokus Krieger provedl; oholenou kůži natřel fermeží.
A hle, odchod tepla zvýšil se na 258; natřel Ji obo
lenon kožešinu roztokem arabské klovatiny, zvýšil ae
na 296, tedy téměř trojnásobně, Jako s nádobou, na
plněnou teplou vodou a obalenou kožešinou, jest také
a tělem člověka šaten oděného nebo s tělem zvířete
ve svůj kožich oděného.Z minalých časů již známo,
že pes, králík neb jiné osrstěné zvíře pojde, pak-li
Be mn srst ostříhá a kůže jeho natře fermeží, Z pra
vidla věsk přičítána wumrttomu, de nátěrem pokužní
výpar zamezen. Tomu není tak; zvíře pojde proto,
že teplo z těla jeho přes příliš uchází; ono v pravdě
zmrzne, třeba 3 ve světnici nepříliš atadené. Ito
přesnými zkouškami dovozeno. Sáhbneme li v tahé zimě
na psa, na ovci neb jiné zvífe hustou urstí oděné,
shledáme je na povrchu velmi atadené Zde přestává
ztráta teploty sáláním. Čo se tu tepla ztrácí, aniká jenom
tím, co se ho přepouští vzdachu, pronikajícímu Jovnitř
mezi aret. Mimo to rostoucí zimou zmeušuje se výpar,
ano dostcupí li zima 160 R, přestává zcela. Ta tedy
zvíře vynakládá skoro všecko teplo, jež ve svém těle
vyvodí, na to, by vytápělo si vzduch ke kůži proci
kající. Je-li řádným kožichem opatřeno, vydrží i
v zimě mráz ledného moře, teplotu krve zůstává ve
stejné míře — vydrží ale i v Jetě nebov kraji teplém
tím, že zase výpar jeho 8e rozmnoří a vnitřní teplota
posune se na povrch srsti, kdež volně do vzduchu
může sálati.

Svaz osvětový e působnostípro království
České, markrabství Moravské, vévodství Slezské a
sídelní město Vídeň, který bude aloužiti výhradně
Borganisování a zdokonalení osvětné práce v našem
národé a to takovým způsobem, aby v našich okresech
a obcích, zejména městských, zřizovaly Se z místních
Činitelův u pracovníků vzdělavací jednoty nebo sbory,
které by v tomto celkovém sdružení našly oporu a
ústředí epolečně s osvětovými spolky až stávajícími.
Jménem Národní rady české zveme tadíž veškerou
naši Českou samosprávu, všecky naše národní ústavy
a spolky, zejména pak stávající ústřední jednoty ne
politické, sbory a spolky vzdělavací, jakož i pracov
níky, kteří jsou ochotni cíle zde vytčené podporovati
a uvědomělé našince vůbec, aby do orgapisace Svazu
osvětového přistupovali a tak umožnili, aby národní
svépomocí půsovbeno bylo k duševníma povznesení
našeho lidu. Pohled na vzdělavací hnatí v cizině,
jmenovité v Anglii, Severní Americe, Francii, Švédsko,
Dánska a Německu poučí nás všechny, jak vysoce
důležitou a nezbytnou jest u nás veliká, ústřední or

anisace, jakou právě Švaz osvětový býti má a bude.
de jestiť půda, na které všichni věrní Čechové met

kati 60 mušeme bez rozdílů politických, náboženských
a stavovských k společné, důležité kulturní práci:
duševního povsnesení našeho lidu! Za Národní radu
českou: Dr. Josef Herold, předseda.— Za osvětový
odbor Národní rady české: Prof. Dr. Jar. Čelakovský,
předseda.—Dle stanov účeln tohose spolekbude do
mábati: zakládaje a zveleboje lidové knihovny a čí
tároy; rozdiřaje a vydáváje dobré kniby a Časopisy;
pořádaje přednášky a roshovory; zařizaje besídky pro
výchovu mládeže obecné škole odrostlé; pořádaje u
šlechtilé zábavy, představení divadelní, badební pro
dukce, vědecké i umělecké výstavy atd. Členové spolku
jsou zakládající, skuteční, činal a čestní. Zakládají
cími členy stanou se osoby právnické nebo fyaické,
které zaplatily jednou pro vědy k účelu epolkovému
nejméně 1000 koron anebo se zaváší k ročnímu pří
spévku 100 kormo; činnými členy stanou se osoby
fysické, které se zaváší k ročníma příspěvku, j jš
valná hromada ustanoví, a které výborem za členy
byly přijaty. Přihláškyčlenůi peněžité jich příspěvky

přuímá kancelář Národní rady české v Praze II,úngmannova 28.
Alkohol a raske-japenská válka.

Znalci ruských poměrů pokládají právem 2a jednu
s hlavních příčin, proč veškerá vojenská organisace
raaká solbala a zejména také důstojnictvo naprosto
se peosvědčilo, zamoření veškerého vojska alkobolis
mem, kterým jsoo zachváceny zejména také vyšší
kruby důstojnické, mezi nimiž je maoho pijáků ze
zvyku. Jako v celém raském národě náleží „piti“

mezi dénní potřeby, tak i ve vojska od desítiletí ničí
líboviny síly a káseň. Tak v první době po dobyr
Taškentu sa generéla Černajora rozmohlo 86 ve
měntě pití vodky v úžasné míře; celé alice skáduly
t jen « kořalen. ©Teprre pod oprárou geu. Kauf

manna nastala náprava, Bodoncnost zajisté ukáže, jak
osudnoo roli v kampaní maodžorské brál právě teké
alkobol. Již nyní je zuámo, že ruští důstojníci všude
skoupili sekt a dle tobo také žili. S drobé strany
hrála jistě nemenší úlohu neobyčejná střídmost Ja
ponců a a ní související houževnatost, jistě jeden
z blavních činitelů, který jim dopomobl k vítězství,

Léčivá moe ovoce. Dokázáno, že poží
váuí ovoce působí velmi blabodárně na vrganismus
lidský. Proto také apotřeba jeho stále stoupá v kra
jich, kde lid jest nejvzdělanější a neičipernější, Na
stole bohatých Francoozů, Němců a Avgličanů nikdy
neschází ovoce Čerstvé nebo opravené, Ovoce samo
skládá se většinon z vody, V jednom metr. centu
jablek jest 74 kg vody, 8 kg cukra, na 4 kg ro
stlinnéhu rosolu a 1 kg rostl. kyselin. (V mase do
bytčete dobře vykrmeného jest asi polovička vody a
ostatek látky výživné; v mase nevykrmeného kusa
Jsou asi 9/, vody a "/ látek výživných. Kopojeme-li
tedy maso lacinější, tím více se samí šidíme). Z jme
novaných látek v ovoci má výživnou cenu cukr, jenž
olouží k dýchání, k výrobě tepla, ku práci, Ovocné
kyseliny působí slabě projímavě, odstraňujíce tak ne
bezpečné záněty střev. Ovoce, hlavně jablka, má
mnobo železa. Nemocní bledničkou trpí nedostatkem
železa, pročež jim a blavné dětem velice svědčí. Lé
kaří tvrdí, že požívání ovoce má za následek zvláštní
pražnost mysli a rychlejší verůst těla. Kdo se mnoho
duševně namábojí a málo pobybojí, těm jistě poslouží
po obědě nebo večeři dvě jablíčka. Zvlášť na mládež
pamatojme ovocem,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 28, října 1906. 1

hl póenica K 1360—14'60, ditaK 10-70—10-90, ječme
neK 960—1070, prosa K 11*20—00'00, vikve K 12-00

—00'00, bracha K 20*00—00'00, ovsa K 3:90—8"70,
čočky K 31:00—00'00, jabel K 42'00—00'00, krup K
20 00—36:00, bramborů K 2-20—0'00, jetelového se
mene červeného K 11400—0'00, jetelového semene
bílého K 00:00—0000, růžáku K 00:00—00:00, máku
K 3200—00'00, lněného semene K 14:00 —16:00, 100
kg žitných otrab K 10-24—00-00, 100 kg pšen. otrab
K 9'00—0000, i kg másla čerstvého K 2-16—000,
1 kg sádls vepřového K 142—0'00, 1 kg tvarohu K
032—0000, 1 vejce K 0-08—000, I kopa zelí K 600
—12"00, 1 kopa cerele K 000—0:00, 1 kopa kapusty
K 1'60—400, 1 hl cibule K 7-20—8-80, 1 kopa drob,
zeleniny K 100—120, 1 pytel mrkve K 1:80—2'00,
1 bl jablek K 1800 —%4'00. 1hl hrašek 12'00—19:00,
1 bečka švestek K 3 50—400. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 28. října 1905adbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 2911/,, čita
176, ječmene 293:/, ovsa 263, prosa 2, vikve 4,
brachu 4, čočky —, jahel 22, krap —, jetel. semínka
1, Iněn. semene 1, máku 1. — 32.) Zeleniny: zelí
103 kop, petržele 00 kop, kapusty 117 kop, cibule
68 hl, drobné zeleniny 292 kop, mrkve 77 pytlů,
brambor 152'/, hl, cerele 0 kop. — 3) Ovoce: jablek
34 hl, hrašek 11 hl, švestek 21 beček. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 2 kusy, podevinčat 494 kusů, kůzlat
0 kasy.

„Jednou s důvěrou zkuste a posuďte přírodní 5 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vichut. K 1150, 12-50,
4 a 16—,

KAVA pražená vljemK 14—,16—
a 16—. Cennfky zdarma.

Pochvalné dopisy z celé říše.

| Fr. Jelínek, Slatiňany č.32.Čechy.

=
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Chlonbou každé hospo
dyně jest dobrá káva.

Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti vice ohyběti. —

000
Žádejte výhradně jen původní ba.
hésy se jménem-Kathreiuor- a nikdy =
nekupujte zboži otevfoné (vyvážené). No

E
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praní, Doran,
kožešník v Hradci Král.,

Svatojanské náměstí číslo 170.,
odporoučí veškeré

zbožíkožešnické
vlastní výroby

a chová stále na skladě v bohatém výběru ru
kávníky, dámské nejmodernější golie. nánož
níky, čepice, kožichy nejrozmanitějších drubů
a cen, k nošení pro dámy ij pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále hojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i sleměných, jakož i vlasových
klobooků. Hojný výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor tento
spadajícího zboží, Zakázky na venek vyřizují se

co nejpečlivěji a nejkulantněji.
Ošetřování kožichů přes léto přijímá se za levný

, poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřiznjiza

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádnu. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1849.

Chemické
Gidění a barvení šatů

i jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor,

ústavu

JAN MACH,
na Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hodbávnécilyn
drové 1 kulaté,

. všeho druhu pro
Kožešiny dámy,dívkya děti,

Přezůvky pravéPetrohradské,

dámské, dívčí a
dětské,

P apuče pravés kotvou

na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král. státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,
Palackého třída č. 83.

Tamtéž přijme se učeň.

Mávštěvou
u Slovanů.

Tento násev nese epis Dr. Fr. Reyla, vydaný
v Čas. Úvahách jeko číslo 11. ročníku IX. Autor,
který tohoto roku cestoval po Haliči a Slovenska,
vypisuje zajímavým způsobem dojmy zažité v bra
trských zemích. Knížka ta jest originálním a zda
řilým příspěvkem k podpoře slovanské vzájemnosti,

Stran 32. — Cena S hal.

Při hromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.



Akciový kapitál K 2
Reservní

a pojist. fondy ca. 500.0006-—.
PRE“ Založeno roku 1808.

Úvěry
Akreditivy. — Koupě a
čísel losů. —Safesové schránky. —

i arena —
papírů do děpót. —lohyna loženéstboží.

válce.mlýny a továrna karbidu

Kasper,
v Lobkovicích, p. Neratovice.

C.a k. dvorní dodavatel
Závod doporučen jiš roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro svou ber
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a

smuteční, bladké i krášlenépeschalyypříslušněvypravené, triangle, vše v libovolné velikosti a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady zvlášiní výhodné
ceny dle ujednání!

Mmdobě udvenéní
veškeré draby sloupků voskových a polovosko
vých rozmanitých tvarů a

hkVanocům
svičíčky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícinky k nim, třínožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vů
noční stromek.

Pro všeobecnou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,

se hodief),svíčky sklepní, levné parafinové

svíčkyy pro domácnost a veškeré jiné druhysvíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
v Hradoc: Králové

Továrna založena roku 1816.

o 2 a 3 pří
stran. velkých
pokojích s ku
cbyní, zařízen.
lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. ——Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský
u Prašského mostu.

ha

NEONÁ OA,
edic MOSTOSWa

Přátele bumoristické četby
dovoleji si upozorniti, že

Tobán Kondelik

(a zeť Vejvará
právě počal vycházeti

€ sešitech po 32 hal.

Objednávky přijímá a obratem
Posty vyřizoje

Bohdana-- |
Melichara =

v Hradoi Králové. vw
zd (Býv. závod Pospižilův, založ. r. 1808) |
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Účet pošt. spořitelny č. 864.988.
Telefon č. 10. Telefon filialky ve Vídni

č. 5594.

Všeobecná

úvěrní banka
vwHradci Králové

(Hllalka vo VÍDNI VL, Gotreidemarkt 18)

za příčinou- svýšení sazby diskontní
Rakousko- baakon úrokuje vklady:

8) uložené za podmínek dosavadníchmp-4“ m
b) uložené nejméně proti 9Otidenní výpovědi

mw- 5% -wm
a toode dne vložení dodae vybrání.

Daň důchodkovou platí banka se svého.
Vzdáleným P. T. vkladatelům zašlou se na

požádání ud arma oložní lístky poštovní spoři
telny, aby mohli bez výloh ukládati.

Kdo z dosavadních vkladatelů přeje si úro
kovásí 5"/,, musí vkladní knížku sa příčinou za
psání výpovědní lhůty nejméně POtideuní předložiti.

Půjčky kytují
hodných podmínekek úrěrohodným osobémpř
stavů; velmi výbodné splátky jsou přípuatny.Eskont směnek obchod=
ních za obvyklésazby.

Zálohy na cenné papírya skvosty.
Přijímá sakásky pro bursu Vídeňskou,

Pražskou, Berlínskou, Petrohradskoa, Paříšakou i
Londýnskou.

Prodává veškeré cenné papíry dle denního
kursu netto bez jakékoliv provise.

E>rodej všech v Rakousku dovolenýchlosů na měsíční splátky.
Úřaduje se: od 8 bod. ráno do 2 hod. odpol.

NARNRRANNANNNNNNINNNU

Různé

zpěvné ptactvo
blavně pravé

štarokékanáryš
prodávám za mírnou cenu. %

Raus v Hradci Král, ž
Komenského třída, č. 248.

“
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Telefon č. (7. Peací stroj.



Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův

slovník naučný, dvoudílný. Příročaí kniha obecných
vědomostí. Řídí F. A. Šubert. Sej, 65.—68, obsahují
vysvětlení slov Sedliště—Spotřební « mapkami Švý- ©
careka, Španělska a Portugalska. Sešit za 60b —|
Ottova Laciná knihovna národní, Serie 28., seš 19. a
20. Tiché avěty. Napsal M. Jahn. Seš. za 20h. -—

Slavische Roman-Bibliothek. Seš. 62.—64, obsahují
Roisův román Kalibův sločin; přeložil KI. Běhal ©
Sešit ze 82 h.

Z nakladatelství Unie v Praze. Spisy Jalia
Zeyra XXIV. Seš. 4—8. Tři legendy o kracifixu.
Dům u tonoucí bvězdy. Sešit zs 40 b. — Válka rusko
japonská, obrázková kronika, vypisující všecky válečné
příběhy od prvopočátku až do uzavření míru. Seš. 85
—37. po 30 h. Řídí J. Klecanda. — Obrazový zpra
vodaj všímá si především všech pozoruhodných udá
Jostí z českého šivota, zdoben jsa pěknými obrázky.
Řídí J. Hejret. Ročník IL, čís. 68. Vychází dvakrát
týdně; číslo za 10 h.

Osvěta. List pro rozhled v umění, vědě a po
litice. Řídí V. Vlček. Ročník 35., čís. 11. Obsah:
Renat. Tyršová: Ant. Lhota. — B. Aogustinová:
Vácelav Zelený. — S. Chilandarec: Umění na Svaté
Hoře Athonské. — J. Mikeš: Ruští dekadenti a sym

vychází na Král. Vinohradech za roční předplatné

Nékladem J. Pelola v Praze. Ogaři. Dětský
Život na vsi v moravském Valašsku od Jos. Kaldy.
— Hamor Nerndových fenilletonů. Píše Sýkora Kri
tické knihovny sv. 24. Za 1 K.

Náš Domov. Nejlacinější zábavně poačný ob

9. a 10. Vychází nákladem Jednoty Našeho Domova
v Olomouci za roční předplatné 4 K.

Časopis usea království Českého. Ročník
79. Sv. čtvrtý. Řídí Č. Zibrt. Nákladem Museu krá
lovstrí Českéhoza 10 K ročně.

Velká vzorná česká kuchařka. Úpravavšech
drahů pokrmů s nápojů. Upravila B. Jermářová

——

po 32 h. Nákladem J. L. Kobra v Praze.

Z nitra svědomí. Životopis vězně trestnice na
Borech. Píše R Šťourač. Sešit 1. sa 30 h. Nákladem
V. Kotrby v Praze.

Causerles frangaises. Besedník francouzský
zábavný i poačný. Na prospěch škol i samouků redi- gasse čís. 35.
guje a vydává J. Kubín, professor v Jičíně, Vychází

ve lhůtách měsíčních za 3 K ročně. | Na ukásku sasíláUčitelský přehled. Řídí J. Černý. Ročník II.,
čísle 1. Vycházíměsíčně v Kutné Hořeza roční před- | se vše franco.
platné 4 K.

Kazatelna. Homiletický časopise.Pořádá F. B.
Vaněk.BočníkIII, číslo10. Vychásív 10číslechdo *M CPI K CBI KROIX KPI X CBI X

'roka nákladem R. Rappa za 6:60 K.
Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť.

školetví. Řídí dr. R. Horský. Ročník XX., číslo 19. a
20. Vychází dvakrát měsíčněnákladem družstva „Vlast“
v Prase za 6 K.

Hlasy Svatováclavské. Sbírka časovýchbrožur.
Vydává družstvo „Vlast“ v Praze. Řídí VI. Hálek.
Roč. VL, čís. 1. Proti heslu „Pryč od Říma“. Podává
L + 4. — Brožary tyto vycházejí šestzrát do roka,
Předplácí se na rok 680h.

hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné skvosty, jako:

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

s úplnou zrukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvěry hodným uásilky na výběr léš i ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

TTTTT OTTTT TT TT TT

Paramenta.

MIE63XCB3X663

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, faráře ve Výpraohtleleh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
avůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech: kostelních paramentů,
praporů a koyového máčiní.

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

de debndujnávh s4udri0u

———

peýněPrýč:měně

ALIITTU

|
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$-068.648::80:8:19.0004000:0:08.00.00

E:Srpeěvd.$věbuěM

zboží prvého řádu.

SPECIALITY:

V dokonalé úctě

Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firmy uástroje a

byl jsem vždy úplně spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

První český katolický zárod ve Vídni.

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.

Videmň,
VO. o., Seiden

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.
etná 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 ne taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

GPX663XG8IXGS3X EJ
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Nakladatel I. L. KOBER v Praze
Vodičkova ulice.

Jediné svého druhu dílo.

Příruční Imiha praktického truhlářství.

kramlík. — S mnoha sty vyobrazení.
30 kr. Předplatné

na 10 sešitů 3 zl.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
; umělecký závod 80

Z chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

křišové sesty Jeae Boší hroby, kříše, kasatelny,
ovědnice, telny,or p lustry,
y eydle nRe oaplomy r Rasy,premie, fotografie a diplomy. aný nábytek a

růsné předměty hodící se sadárky.
Původní nákresy, cenník a rozpošty bezplatně a

franko.
Renovacestarých oltářů akostelních sařísení.

———

Č o

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

V obor ten spadajících,

Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem.

a G -"
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 rog

počty zdarma, 6
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j9 —c



v Čáslavi 6

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel ©L-:omě
řicích a četných jiných věžových bodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořuču e se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Světoznámý pravý
ý v V .

—mmmse zaručením mam
zásílá proti dobírce neb dle dohodnutí

SRP od 5 do 10kz. poštou "S
5 kg. [aa výstřelek . . . . 5K 25h
5 kg.la » m- 4K50h
O kg. obkladové kořeny . 4K 25h
5 kg. slabší A. 3Ko50h
5 kg. prostřední -. . 3K—h

GRP“drahou od 10 kg výše: “ly
10 kg. diverse a sice: 3 kg. křenu, 3 kg
cibule, 2 kg. mrkve, 1 kg. česneku, 1 kg.

petržele, vše 4 K 50 h.

Objednávky od 80 kg výše účtují se levněji.

J. M. Jireček,
nejstarší vývoz výhradně prav. mal. křenu

v Kutné Hoře.

ZlatámedaillePardubice

THBo(MEpom93817

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v MI, Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Veledůstojnému

duchovensávu!

Jan olaněk, Zsmě
Konviktské ul., ený pasíř ape
cielné na kosteln náčiní, dovoluie

doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně Draco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob at. d, vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenel a jen © ohní slatí a střídří. Na požádání hotové

Jráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškerévýrobky a slacení ručím. Největát výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle.
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované 0ý

robky . Vše posílám jiš posvěcené.

Prahasi, ul.
Kar. Světlé,

Uzaaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, páramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců akovovéh
závodu v Čecbách, c. a k dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(liálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při.
hlížením k příslušnému slohu

Anionín(lon)
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

| Založeno r. 1850.
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

V Hradoi Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

re stříbra, bronzu a. ji
ných kovů

vše silně v ohnizlacené
a střibřené, zač se ručí

MO umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlaceui a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
rašlou se již svěcené 8e stvr
zením Jebo biskupaké Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázatí četnými pochv:|nými přípisy P T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě alichů,

- monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na av. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditeleo, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, achránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce,

Umělecké

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
Předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

/

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 308 stran 8.

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecké:brožovaný. . . . ..2...42h
vázaný v poloplátně —.. . . 68h
vázaný v celoplátně. —.. . . 68h

ke é v celoplátnése slacenýmkřížkem....2...
vydání na velinovém papíře vá

kk celý v kůži se slacenýmem a ořízkou —. „ Kv80

šjší jdůstoj.

do
PsoLbwáleno x

O

4h

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MaAŤízeno.VD
(Viz Ordin. list čís. 1. r 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

A)T. 1866, nejstarší svého druhu v
— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabin
rumy a punše, likéry, sladkéovocn
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká avíno šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme svlášť na « ečný a při takové

jakosti velmi levný koňak a ornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891najně. K lové ne záříbrnovmedailístátnía diplomems medatlle,amnohýmiji
nými diplomy s právemrašení slaté 'madaille,

Vzerky zdarma a tranke,

Sturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a al,patro
nátním ům ku provedení všech prací do obopu toho

spadajících. ©

Dále dovolaje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma a franko, Nejvyšší vysuam. na výstavách

je OOOOOOODOOODOOX

Antonín Měkota,

X

5

ň Eradee Král, Pětidomy,č. 288,

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů,
Upozcrňaji zvláště na avůj bobatězásobený

sklad

obleků historických.



| | Předplatme ma čtvrt roku 2 č 50
Čislo 46. | > na půl roku 5 k — h

Konstituce v Rusku,
(14) Tak se poznenáhlu přetvořaje tvář

Evropy — ještě jednoho despotu převezou
přes Bospor a v Evropě není samovlády více.
Nikde nešlo to bladce, všude předcházel ú
porný boj mezi panovníkem, jeho rádci a ná
rodem, ani v Rusku nemohlo býti jináče. Když
jsme my v Rakouska r. 1848stavěli barikády,
nebylo v Rusku ani potucby, že by samodr
žaví dobrovolně vydalo, co drželo; říše tato
jediná strpěla samovládu, ješto pro spolu
účastenství ve vládě lid ruský nebyl zralý,
ale Rusko stalo se za to rejdištěm anarchismu,
oemobouc postačiti vyvážeti nepohodlný ma
teriál na Sachalín a Kamčatku. Jako křesťané,
věříce a učícea, že každá vláda je od Boha,
nejsme zásadními nepřáteli absolutismu, ale
absolutiem ten musí býti dobrý, o blaho lidu
pečlivý, sám v sobě zdravý a života schopný;
pak je zajisté lepší, než repnblika, jakou zříme
v celé mravní zuboželosti ve Francii. Že by
absolutism ruský byl prohnilý, netroufali jsme
si při mohutnosti této veleříše, po Sebastopolu
a Plevnu, ani mysliti; avšak poslední válka
odhalila jej v celé nahotě. Rusko potřebovalo
opravdu oprav, neboť tak jak bylo, spělo
rychlým krokem k revolučnímu rozv“atu a
nebylo by na dlouho přessvé ohromnosti u
drželo své velmocenské postavení. Hlavním či
nitelem, jenž arychlil pád absolutismu, ovšem
nikoli z důvodů lásky k vlastia národu, nýbrž
z ohledů čistě aobeckých, byli bez odporu
židé. Komu židovstvo přísahalo pomstu, ten
to odjakživa také odnesl, neboť ono je ve své
mstě strašné a prostředky jeho jsou ohromné.

Židé nezapomněli na Kišiněv a nestrpěli
příené vypovídací úkazy carovy, jež vydány byly
v nejlepším úmyslu; byly sice bezohledné, jak
židovstvo zasluhuje, ale byly by se potkaly
dojista s příznivým výsledkem národohospo
dářským, kdyby říše byla na ně připravenější,
kdyby byla v lepším stava a vydržela útok
semitické ráce japonsko-židovské, podporovaný
Anglickem a kdyby i na vnitřní bouře byla
připravenější. Jen slepec nemohl neviděti, že
válka ua východě a vnitřní nepokoje v Rusku

FEUILLETON.
Na lodi.

Paběrky z cesty do Palestiny. Píše Dr. Jan Hejčl
II.

Z rozjímání probudil mé zase zvonec, vo
lající k večeři. U stolu jsem nemohl nic více si
přáti, než co bylo poskytováno. V 11 hodin a
zvláště v 6 h, každého dne pravá hostina knížecí,
Za to jsem pohřešoval na lodi jiného. Nevábily
mě příliš stříbrné, Jeskem svým oslňující příbory,
mísy a knoflíky sklepníků lodních; více by mě
byly poutaly stříbrné neb zlaté písmeny na hřbe
tech knib lodní bibliotéky. Za celou skorem ne
konečnou řadu jídel s krocany, bažanty, banány
atd. bych byl raději viděl nějakou duševní stravu.
Než marné jsem hledal nějskou knihovnu. Pro
toho, jenž miluje hudbu, bylo sice postaráno
lesklým pianinem, stojícím v čele salonu, ale příteli
kniby bylo sáhnouti jen do svých vaků a vyhre=
bati odtud sousto nějaké pro ukojení hladu duše.
Nechtěl jsem tomu ani věřiti, že ve XX. století
loď může býti ještě bez knihovny, holá skutečnost
mě však poučila, že každý si čte jen knihu, kterou
si byl sám na loď přinesl.

Mezi horlivé čtenáře patřil též lodní lékař.
Byl od Chomutova a studoval v Praze na ně
mecké universitě. Pravil, že uměl též mluviti
Česky, že však zapomněl, poněvadž neměl mluvit
dlouho s kým. Na národní třenice hledí prý
5 povzneseného stanoviska, poněvadž zde na lodi,
kde se tolik národností stýká, tolika jazyky mluví,
zdají se mu národnostní boje v Čechách muli
cberné, Jest u Lloydu již asi druhý rok a po
druhých dvou letech se vrátí, poněvadž na lodi
zůstane doživotně málokterý lékař, který zde

stály v úzkém spojení a že Japonci, nemohouce
s roským kolosem býti hotovi na poli váleč
ném a jsouce sami již v úzkých, vyvolali za
pomoci židů vnitřní bouře, aby Rosy tím dříve
doootili k nečestnému míru. Všude, kde kc
záctvo musilo zakročiti, nalezalo 8e mezi ra
něnými a zatčenými poměrně mocho židů a
povážíme-li, že židé jsou v tom ohledu zba
bělci, můžeme přibližně aspoň posouditi, jaká
číslice zfanatisovaného židovstva byla zúčast
něna na vnitřních bouřích v Rusku. Obé se
nepřátelům Rusů podařilo; byli poraženi a
doma proti své, až posud nejvíce milované
vrchuosti pobouřeni a to od hora dolů a od
dola nahorů, což by se ovšem nikdy bylo ne
stalo, kdyby tento kolos nestál na shnilých
nohou, aneb kdyby se byl car rozhodl k svému
kroku na jaře místo na podzim. Na jaře byl
by ukázal, že dal dobrovolně, co dal, říše byla
by měla pokoj a mír s Japonci byl by dojista
dopadl příznivěji, jestli by vojsko v Mandžarii,
na mysli nekleslé zprávami o vnitřních bou
řích a důvěrou k svému gosudaru naplněné,
vůbec svou povinnost bylo lépe konalo. Takto
ukázal car, že dal, protože musil, což naplňuje
ruský lid obavami, nebude-li sklamán a bude-li
vláda též šetřiti nových ústavních práv. Ruští
revolucionáři poznali slabost, přímo bezhlavost
vlády, ostatní lid ztratil pro ni respekt a kdo
ví, spokojí-li se již výstřední živly s tím, co
se jim nabízí a co v mochem ohledu daleko
překonává očekávání Evropy. Manifest carův
není činem předloženým, anf jednal dle všech
známek ze strachu a astoupil, zůstav v srdci
absolutistou a běda mu,: dá-li se rádci svésti
k neupřímnostil Pak může býti po dynastii
romanovsko-holštýnsko-gotorpské. Nic se ne
mstí na trůnech tak, jako nenpřímnost k ná
rodu a strach před ním; toho dokladem je
Ludvík XVL.V Rasku jednali neupřímně, chtě
jíce t. zv. damou národ ospokojiti a ma místo
pravé konstitace pouhou její napodobeninu pos
kytnouti, dumou, jež mnoho slibovala, ale k ni
čemu nezavazovala, ba ze správy státní přímo
národvy lučovala. Spasl-li Rusko konstituce, to je
otázka budoucnosti; nás v Rakousku aspoň
nespasila, naopak náš parlament je příčinou
všech konstitačních nepořádků, jak si je ne

ostatně má prakse velice málo, ježto onemocní-li
některý cestující poněkud vážněji, dá se v nej
bližším přistavé přenésti na pevninu do nemocnice;
vstoupil do služeb Llovdu hlavně proto, aby se
naučil dokonale anglicky, francouzsky a vlašsky;
vypravoval drobnosti ze svých plaveb do Indie,
Číny a Jeponska.

»Elektra« urazila již 290 mořských mil
(= 537 km), když v neděli, dne a. října (1904)
začala zabočovati silně na levo ku břehu. Moře
toho dne se dokonale utišilo, jako by chtělo světiti
s lidstvem neděli. Vlny si jen brály, ale nepraco
valy. I slunce přispělo toho dne k nedělní náladě.
Dříve než se samo ve svém královském majestátu
vyhouplo, poslalo před sebou posly-Červánky, jež
svým nachem zakryly celou hladinu mořskou
právě tak, jako vysoké, příkré hory, jež na východě
vroubily úzký, nízký prub země na samém kraji
Adrie. Zdálo se, že v staré »Elektře« poskočilo
radostí srdce nad tím, že může se nyní koupati
v nachu vln a radost ta ji tím více hnala vpřed
ku břebu, obydlenému Slovany, ke — Gruži
(Gravosa). Když pak slunce začalo líti do moře
zlato svých prvních paprsků, tu krása celého na
šeho okolí dostoupila svého vrchole. Azur obloby
nahoře, smaragd mořských niv dole, zlato paprsků
slunečních, jež vrhaly do vod stíny zelených lesů,
stojících na okrajích ostrůvků, to vše vyznívalo
v jeden mocný akkord ke cti Krásy nejvyšší.

Do toboto akkordu barev nesl se říjnovým
jitrem od blízkého kostelíka s nevysoké vížky hlas
zvonu, zvoucího k službě Boží. Unesen tímto mo
hutným dojmem, nemohu dočksti se, až bude
spuštěn můstek, spojující náš plovoucí ostrůvek
zase s pevninou. Sotva se tak stalo, pospíchém
městečkem tam, odkud volul zvonu hlas, Kostelík
spravovaný několika dominikány, kteří tu mají
malý konvent, byl dnes slavnostně ozdoben,

»Jaký velký svátek zde máte dnes?e táž se,

Inserty se počítají levně,
Obnova vychaní v pálek v poledne. ' Ročník XL

konstitučně jen mysliti můžeme. A lid raský
je ještě nezralejší a národnostní otázka dostaví
se tam též, jen jakmile se sejde parlament.

Znajíce revolucionáře, myslíme, že máni
festem carským, jímž se národu udílí, co jen
může žádati pro své občanské svobody, 8vo
boda shromažďovací, tisková, svoboda nábo
ženská, nedotknotelnost osoby atd., neví tra
gedie ruská ještě akončena; snad nové vnitřní
nepokoje čekají na raskou říši, dokuď revolu
cionáři nepřivedou lid tam, kde jej chtějí míti
— v protidynastické revolaci. Snad věci raské
vrhnou dlouhé své stíny i na ostatní říše, neboť
sociální demokracie jásá. Ubohá av. Rusi, u
bohý gosudare, ubohý bafuško care! —

Ale nechť se židé nemýlí; kdo seje vítr,
klidí bouřil Až raoský lid přijde k rozumu,
zastydí se nad činy svými a vyleje si zlost na
těch, kdo jsou jedinými původci sociální revo
lace v jeho zemi. Již se stalo v Oděsse, Cher
sonu, Novgorodu, Kyjeva a jinde.

K pražským bouřím.
(3) Jsme národem vyděděným. Od bitvy

Bělohorské maraě se namáháme, aby k nám
hleděla Vídeň jako k národu rovpoprávnému
s Němci. A je-li ústava naší monarchie tak
zřízena, že nemáme spravedlivého zastoupení
v říšské radě, je-li tak sestavena, že může
vláda svobodně přirozeným právům uaším i
jiných národů slovanských v cestu se stavěti,
pak ovšem naše monarchie strádati musí vnitřní
rozervaností. Připomínáme to právě při příle
žitosti pražských nepokojů. Posud by vření a
demonstrace za všeobecné hlasovací právo ne
dostoupily takového vrchole, kdyby národu
našemu bylo zabezpečeno větší právo v jeho
vlastní domácnosti.

Poněvadž však boj za všeobecné hlasovací
právo úzce souvisí 8 naším národnostním roz
machem, poněvadž by reforma volebního práva
uvolnila těsná pouta, jež náš národ po staletí
svírají, přidávaly se k heslu socialistickému
celé massy politických stran jiných, Kdykoli
Pešť anebo Vídeň zasadila 8e o prospěchy ná
roda německého nebo maďarského, obyčejně
——

»Slavnost růžencové Panny Marie, Za chvíli
půjdeme průvodem po silnici a po průvodě budou
velké služby Boží.«

Těšil jsem se, že budu viděti, ktersk zdejší
bratří Charvaté umějí ctíti Královnu nebes.

Za hlaholu zvonů a za zvuku hudby v čele
průvodu šla četa rakouských myslivců, vedená dů
stojníkem. Za ní ve stínu praporů a korouhví
následoval zástup bělostných družic, výkvět to
zdejší osady. Několik z nich neslo na ramenou
sošku růžencové Matky Boží. K nim se družil
zástup paní, oděných v černý hedvábný stejnokroj.
Průvod zakončen velikou řadou mužů. Bylo pa
trno, že tu není snad zastoupena jen jistá část
zdejší osady, nýbrž že se pobožnosti účastní celá
zdejší obec, všecky vrstvy, všecky kruhy.

Když již poslední rány z hmoždířů dozněly,
procházel jsem malým městečkem, čítajícím as
1200 obyvatel. Gruž teprve v poslední době se
začíná rozvinovati a má naději, že rozkvete jednou
ve značný přístav na úkor Dubrovníka (Ragusa),
který oJtud jest asi jen malou hodinku vzdálen.
Podniky k rozkvětu jsou již zde. Rozsáhlejší basin
přístavu než v Dubrovníku a stanice železné dráhy
spojující Gruž s Mostarem a Sarajevem.

K polednímu jsem se vracel přes koleje
dráby a uličkami narovnaných prken k »Elektře«,
Byl jsem osvéžen. Organismus, který byl trpěl po
36 hodin stálým kolotáním, mohl si nyní odpo
činouti, žaludek přišel do svých vyšlapaných kolejí,
a občerstvená mysl mohla ještě po celé odpoledne
píti z kalicha přírodních krás, jimiž zdejší krajina
oplývá. Skodajen, že tuto velebnou krásu neděle
kuzí člověk, lidé, kteří s hlukem ženou na loď
celé stádo ovcí, posypaných červeným, desinfek=
čním práškem, který našemu čichu příliš nelahodí,

Znenábla začali se schózeti zase cestující a
plnili salon, Byli skorem všíckni na službách
Božích v blízkém biskupském městě Dubrovníku



vláda ochotně vyhověla. Zavířil-li však sebe
mohutnější projev Prahy za práva naše, od
povídalo se zavedením výminečného stava,
atd. A jak se zachovali němečtí poslanci a ně
mecký tisk k volání po volební reformě? Ni
koli ze zájmů stavovského kastovnictví, ale
ze zášti národní vzbuzen veliký odpor; ží
dovský tisk pomáhal statečně. Vzal tedy národ
vůbec celou záležitost za svou a řady demon
strantů socialistických rozmnoženy dvojnásobně
demonstranty českými stran jin+ch.

V dobré ještě paměti má Praha, jak se
chovala policie a Ččetnictvo, když napadlo
hloučku německých buršáků na nejživějším
městském chodníko bumlovati. Ač se tím ru
šila pasáž, ač studenti čeští takové zhola sby
tečné provokace sami nečinili, byli páni Němci
chránění celým zástapem ozbrojenců, aby se
jim ani vlásku nezkřivilo. Nemohly se zkrátka
a rázně k vůli národnostnímu pokoji takové
boumly zakázati? A nyní, kdy manifestovaly
celé obrovské massy Čechů, karta se obrátila.
— Vídeňští socialisté sice strhli pokřik, že i
jim bylo při demonstraci ubližováno policií,
ale ve skutečnosti celé „krveprolití“ bylo pou
hou nevinnoa hračkou vůči událostem praž
ským. Jak se jedná o Čecbu, ať už jest katolík
či socialista, sáhne se bez rozpaků k prostřed
kům — umlčovacím. Tak ee luští obvykle
krise našeho státního práva, Upevněte konečně
svory monarcbie spravedlností ke všem nár>
dům a uvidíte, že náš národ bude loyálnějším
než celá němeská Vídeň!

Ovšem mezi uvědomělé demonstranty pletli
se i hoši sotva škole odrostlí, působící povyk
největší. Právě většinou tací pykali za svoje
výstřednosti. Za to však těžko odsuzovati de
monstranty vyspělé. V městě tak velikém če
kají vždycky různá individua na příležitost,
aby za zmatku provedla svoji zvůli i — na
Škodu národa a jeho dobré pověsti. Bylo na
př. rozamné zapálení barikády, jež byla se
skapena z obecního majetku? Komu se tím
ublížilo? Ostatně když se množily výstřednosti,
jež váze manifostačního projevu jen škodily,
sami vůdcové národa zvedli svůj výstražný
hlas, jímž další nerozvážnosti zastavili.

Rozumnější socialisté po přestálých zku
šŠenostech aspoň nahlédnou, že není nepřítelem
lidu strana katolická ani jiná strana upřímně
národní. Viděli, že potlačování českého prole
tariátu vychází odjinad a že nutno pracovati
na národohospodářských a politických refor
mách v rámci národnostním. Projevy jejich za
volební reformu podporovány jinými stronami
českými víc než jejich sondrahy vídeňskými.
Aby národ uhájil svoje lidská práva, potřebuje
většího semknutí, sblížení všech stran. Tape
ním přesvědčení katolických občanů však soci
alistický tisk své soudruhy příliš málo obohatí.
— Buďtež události pražské dobrým poučením
každému! —

Volné listy.
(Spor mezi poslanci Kramářem a Plačkem.)

(12) Spor mezi poslancem Kramářem a
Plačkem odhaluje nejen kritický stav politiky

Při obědě poznamenal egyptský paša, že na fran
couzských lodích slouží se v neděli a ve svátek
měe sv. vždycky, kdykoliv nějaký kněz jest mezi
cestujícími,

Nakládání ovcí a jiných „zavazadel bylo pří
činou, že »Elektra« nemohla dle řádu jízdního
odplouti o 2. bod. odp., nýbrž teprv někdy ko
lem 6. hodiny; opozdila se tedy o celé 4 hodiny,
jež při nákladních lodích mnoho neznamenají.
Nepřijeli jsme proto do Brindisi o 2, hodině noční,
nýbrž teprv v 7 hodin ráno dne 3. října. Plných
13 hodin potřebovala »Elektra« k tomu, by ura

blížila ku břehu italskému a ke městu, známému
z dob -římských a středověkých (Brundusium).
Fotografoval jsem si památný vysoký sloup z dob
římských, který stojí nedaleko přístavu. K větší
cti však než teto památka slouží městu, že tu
zemřel pěvec Aeneidy, Virgil. Blíže si prohlédnouti
město, čítající na 17.000 obyvatel, nebylo lze, po
něvadž parník zde stojí jen a hodiny. Přistoupilo
a vystoupilo zde více cestujících, znamení to, že
Brindisi dosud jest spojovacím bodem mezi Vý
chodem a Západem. Mezi přistoupivšími nejvíce
mě zejímal jeden monsignore a pak jiný kněz,
jehož fasnatý klobouk se širokým okrajem pro
zrazoval jeho vlast — Italii, Čekal jsenu, až přijde
na palubu, ale marně. Teprv -později jsem se do
věděl, že nepřichází na palubu, vyhrazenou třídě
I. a II. proto, poněvadž jel ve třídě III. Nemohl
jsem pochopiti, jak jest to možno, aby kněz jel
na lodi ve III. třídé a tím ve společnosti, kterou
mi nesnadno popsati.

V Alexandrii jsem se s ním sešel a tázal se
na to. »Chci navštíviti sv, místa, jsem však chudý
italský venkovský farář. Osada má čítá v celku
600 duší. Mé finanční poměry jsou takové, že mi
co nejvíce jest šetřiti.«

»A co jste ve III. třídě jedl? Měl jste nějaké

české, což konečně prosíravějším lidem není
žádným tajemstvím, ale nadsvedá také roušku
nad zbědovanými osobními poměry v klabu
poslaneckém. A vrcholem všeho jest, še osobní
nevraživost má býti vodítkem politické výchovy
našeho lidu, jak to bohužel spatřajeme v pří

adě Plačkově. Jest skutečností, že poslanec
ramář vyčetl posl. Plačkovi osobní zaujatost

proti poslauci Pacákovi, a obviněný na schůzi
v Ústí n. Orl. se noočistil. A to slavné naše
voličstvo! Plaček v Litomyšli maloval, že po
slanci byli v jedné chvíli na vrcholu nejvý
hodnější politické situace a že zkažena byla
neobratností vůdcův, a z voličů nikdo neřekl:
„Pane poslanče, proč pak jste hned tehdy se
svým prozíravým přesvédčením nevystonpil na
veřejnost a proč to povídáte teprve nyní ?*"
„Pane poslanče“, mohl říci, jiný volič, „za da
ných poměrů nemohla naše delegace vůbec
proraziti se svými požadavky a Vy se svojí
negativní kritikou chcete nás Šimrati jen pod
bradou.“ A jako přitakovali Plačkovi, za týden
právě tak souhlasili by s Kramářem, kdyby vy
ložil politickou situaci po svém. Nelze popí
rati, v našem voličstvu jest úžasný nedostatek
vlastní soudnosti a desputism hotových úsudků
hromadě přednesených jest snáňen s největší
poslušností, jen když vyjádřeny jsou šťastným
výrazem. Jest to, jako v oné hře, kde hrající
vykřikojí otázku: „hlava nebo orel?“ Právě
tak rozhoduje se většina, politick) poměryp.
zorovati z jedné pouze Strany, na niž pouhá
náhoda zrak připoutala.

Politika jest záležitost, v níž se musí
člověk co nejvíce ohlížet, aby, nepochytil-li
pravdy celé, pravdě se alespoň přiblížil. A
pravdu, pokud se jí ovšem zmocnili, jest mlu
viti poslancům, když stojí předvoliči. Neplněná
tato povinnost věsí se na nohy poslanců olo
věnoa přítěží zejména tehdy, když jedná se o
porozamění situaci, která z taktických obledů
nemůže se vykládati po lopatě.

Konečně ani tomu voličstva se nedivme.
Nechceme nic vyčítati, protože vážnost situace
politické vylučuje každou strannickou škorpi
vost, ale za příčinou jasnějšího porozamění
duševnímu stava voličů stračně uveďme aspoň
něco. Mladočeští poslanci, když za plného sou
zvuku vrstev voličských vstoupili na bojiště
parlomentní, zaujali národ silnou sugesci, že se,
jejich ráznosti podaří, co se nepodařilo obez
řetné opatrnosti jejich staročeských předchůdců,
čímž lid si uvykl mysliti, že národních poža
davků nebude dosaženo, než příkrým a rázným
postupem proti vládě, Mimo to žurnalistika,
která v politických záležitostech ovládla, vět
Šinu národa ve zmíněném právě směru myšlení
bez únavy utvrzovala. Poslanci však na horké
půdě vídeňské rok od roku formulovali nové
přesvědčení, docela odchylné tomn, ve kterém
utonal lid. Doma lid na schůzích bouřil v re
solacích a kasal se proti vládě a ve Vídni po
slanci masili zařizovati své kroky dle pravidel
nejpřísnější opatrnosti. Chápeme tedy, jak tí
žila tato dvojakost přední poslance, pociťující
plnou vahou 8vojs zodpovědnost. A mezi tím,
co v novinách a na schůzích zatvrzele se lida
lichotilo a pěstilo se vněm domýšlivé velikáš
ství, byl ta dr. Kramář, jenž nemoba povášli

=
nících Lloydu se jede ve IIi. třídě »beze stravy«,

»Měl jsem něco z domova a pokud to ne
stačilo, kupoval jsem si zbytky pokrmů z třídy
I. a IL., jež správa lodi dává prodávati.«

»A což společnost, ve které jste byl?»
»Byla taková, že jiš nikdy více nechci s ní

cestovati. Raději nebudu doma vůbec jísti, než
v takové směsici různých lidí bydliti a přenocovati.«

Měl jsem soustrast s tímto živým exemplárem
italské bídy, která mu kázala strádati a trpěti ne
výslovně, —

Mnoho jsem slýcha) o krásách ostrovu Korfu
v moři jonském. »Elektrae měla nyní k tomuto
vzoru krásy připlouti, zde docela zastaviti a nám
poskytnouti příležitost problédnouti si jeho vnady.
Než — chyba lávky! »Elektrae si pobověla v Brin
disi zase o něco déle, než jí bylo dovoleno a tak
se stalo, že jsme zakotvili u ostrova Korfu místo
o půlčtvrté odpoledne, teprv o 11. hodině v noci!
Dívejte se nyní v tmavé noci třeba až do odjezdu
(2 hodiny po půlnoci) na čarovný ostrov — uvi
díre-li co. Škoda, přeškoda. Kdy si to nahradíš?
Kdy se ti naskytne v životě příležitost viděti
Korfu v záři sluneční? Krutá, nemilosrdná noci!
Proč skrýváš pod svým černým rouchem perlu
takovou, jako jest Achilleon?

Náhradou za to se nám dostalo drubého dne
jeti dlouho, dloubo podél Ithaky a při pohledu
na tento ostrov vzpomínati na osudy Odysseovy.
Toho dne vlajka rakousko-uherská na lodi zučsla
se vlniti živěji než kdy jindy, jakoby i zde daleko
od vlasti chtěla přispěti k oslavě dnešních jmenio
Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

Seděl jsem právě na lavici na palubě a po
čítal, jak daleko jsem již nyví, kdy na obzoru
vystupuje řecký příštav Patras; od vlasti a od
Králové Hradce jsem již v celku urazil 2122 km,

vého rosporu déle snášeti, na známé schůsi
v Táboře prvý s poslancůprorazil okno zdra
vému vzdachu kritičtější úvahy. Měl tedy od
vahu apřímnosti, měl odvahu vydati se v plen
nepopalárnosti, kterou hned voliči obklopí
toho, kdo plným hrdlem nekřičí. Mohlo by se
říci, že jednání Kramářovo rozumí se samo
sebou, ale vezmeme-li v úvahu naše zvláštní po
měry a náladu vrstev voličských, jest přiznati,
že tu projevenu byla odvaha pro odhalení
pravdy, jež za stávajících okolností nelibě ge
poslouchá. Však právě proto, že mlava Kra
mářova vybočovala z ujetých kolejí, že byla
neslýchaná, stala se předmětem obecného po
diva, a naše časovisectvo nevěnovalo jí po
zornost jako důležité události. Byl to tedy
vážný pokus o ozdravění našich politických
poměrů. Kde byl tehdy dr. Plaček, jenž nad
hazaje nyní, jako by byl dr. Kramář překáškoa
ozdravění v naší politice? Kde učinil dr.
Plaček podobný projev, jenž by svědčil o po
slanecké avědomitosti?

Ba ano, veliký rozdíl rýsuje se mezi 0
běma poslanci v jejich projevech. Plaček vidí
pravdu jen z obmezeného výseku, svoji kritiku
řídí jen na vedení klabu, tedy jen na osoby,
činí jen krůček, kdežto dr. Kramář obzírá
pravda celou, objasňoje nezdravost politických
naších poměrů na celé základně, mužně při
znává se k chybám a zejména popravuje ne
dostatek upřímnosti. „Zvláštní způsob jednání
na našich sjezdech“, praví dr. Kramář, „po
svěcený tradicí, parádní řeči, nedvstatek o
pravdové výměny názorů, přímo komická bázeň
před konflikty, strach před bezohlednou, ote
vřenou pravdou, třeba by byla sebe nopříjem
nější... Tak raději se nechalo všechnov po
lotmě a v polomraka — v tom, co každoa
stranu musí zabít.“ A jinde vykládaje o chybě,
že se neobstruovalo hned po zrušení jazyko
vých nařízení, vyznává takto: „Vioni jsou zrovna
tax ti, kteří chlácholili, jako ti, kteří se dali
uchlácholiti. Poslední snad jaště více a já se
otevřeně přiznávám, patřil jsem k nim“

Jádro předchozího stezku © Kramářova
ovšem týká se hluvně politických poměrů do
mácích, pokud vytvořeny byly mladočeskou
stranou, vlastně mladočeskou žurnalistikon,
v níž dlouho prim hrály „Národní Listy.“ Že
posl. Kramář jest nespokojen 8 mladočeskou
oficiální žaroalistikou, ovrlikají vrabci na střeše,
a odtud vysvětlují se zprávy, občas na veřej
nost vyskakující, že Kramář stále má na zře
teli, založiti klubovní orgán, jenž by byl též
politickým listem v nejširším významo. S Kra
mářem všichni myslící lidé zajisté sdílejí to
mínění, že listu takového potřebí jest poslan
cům i obecenstvu, neboť bez zdravé politické
výchovy ani poslanci ani voliči nemohou do
síci oné účasti v životě politickém která za
ručuje zdar poslání uvědomělých občanů vži
votě ústavního státu. Bez této reální výchovy
občanské vlohy v každém jednotlivci dřímají
ztruule a neplodně, jako echopnoot života, jež
obsaženo jsouc v semeni leží ladem, jestliže símě
vbozeno jest na půdu nezoranou a zůstává boz
dobrodiní vláhy a bez péče bedlivého rolníka.

Upřímný projev Kramářův pro ozdravění
politického živots našeho vítáme tedy jako
= ==- Ž

a dojdu-li šťastně Alexandrie, stoupne počet ten
na 3314 km. Jak závratná to vzdálenost!

Sotva jsem své počty ukončil, přísedl si ke
mně monsignore, jenž včera k nám v Brindisi se
přidružil. Jest to Mr. Marini, kanovník vatikánský
a sekretář brev. Vydává známý časopis +Bessa
rione«, jehož úkolem jest seznamovati Západ se
stavem církve východní a tak pracovati na spojení
obou těchto církví, — myšlenka to, pro kterou
žil Lev XIII. Chce vydati pojednání o podoben
stvích evangelických a cestuje nyní na Východ,
nejprvé do Jerusalema, kde bude hostem patriar=
chovým. Dověděv se, že jsem Čech, jal se s ve
likou živostí popisovati svou cestu do Praby, kde
byl hostem nejdp. kardinála Skrbenského. Liíčil
podrobně stříbrný hrob sv. Jana Nep. v metro
politním dómě sv. Víta. Jiskrné oko prozrazovalo,
že mluví s nadšením. Mé české srdce nemálo ple
salo, když jsem slyšel z úst cizince daleko, daleko
od vlasti hymny na Prabu a Čechy. Plíce »Elektry«
zatím začaly dýchati tišeji, volněji, znamení to, že
brzy zastaví v přístavě. Vyskočili jsme ze svých
sedadel a upjaté hleděli před sebe na břeh klas
sické půdy, od které letělo k nám celé mračno
bárek letem šipek. Co chtí ti lidé? Což budou
zde všickni vystupovati, sby odtud po železné
dráze navštívili Athény? Možné, že několik z na
šinců lak učiní; k tomu ale není tolik bárek třeba.
Či jest zde mezi lodníky tak veliká konkurrence?
Zakrátko celá věc se vysvětlila. Bárky se přiblí
žily až k samé »Elektřé« a nyní potomci slavných
Řeků s košíky na zádech jali se šplbati na palubu
buď po provazivu lodním, buď po bidlech, jež
byli upevnili na zábradlí. Dřív než jsme se na
dáli, stála jich celé řada na palubě, Otevřeli své
koše a nabízeli na prodej hroany bobaté, s obrov=
skými bobulemi. V krátké době bylo vše rozpro
déno i řetkve veliké jako pěst. Ostře jsem hleděl
do tváří těchto šplhavců obchodníků, bledaje



sásvit lepší badoucnosti, a jest. ci .jen přáti,
aby tento počip v moři naší veřejné netečnosti
beze stopy nezapadl. Slyšíme z něho hlas:
Pozor! Jsme v nebezpečenství ve Vídni a jeme
v.nebespečenetví doma.

Jakkoli potřeby naše národní volají po
soustředění postupu všech českých lidí, přece
jen stále vztyčají se nové vlajky a rozvinojí
se nová hesla, jakoby dovoleno bylo silami
národními do někonečna býřiti a strannická
kritiku, okájejíc se trhavou rozkoší přítomna,
zapomíná prospěchů budoucích. Tak na příklad

vojící mužné slovo, které u národa opravdu
politicky žijícího bylo by událostí, a poslanec
Plaček zřejmě posuňkoje na Kramáře a mluví
o rakovině a hnilobě jedné části strany svobo
domyslné. Může-li býti bnilobou zachvácen po
slanec, jenž upřímně přiznává bnilobu nejen
celé strany, ale také vůbec politických poměrů
našich a má-li pravdu tea, jenž z bázně před
konflikty bojí se Širokého řesu a střílí do lá
kuřa potřebný ten řez vykonávajícího? Naše
soudná veřejnost a žurnalistika v puralele
mezi Kramářem a Plačkem není uni dost málo
v rozpacích, kteréma znich má barvoupřizoati.

Však přece vyskytl se časopis, jenž ta
žení proti Kramářovi pomáhá inscenovat a na
fakuje malicherné drobnosti. Jest to „Čas“,
jenž nemůže zapomenout, že Kramář byl rea
listoa a že jedoé chvíle ukázal realistům záda
Orgán páně Herbenův umínil si svézti se s Plač
kem. Uviděl malou sášklebu a hned čiperně vyna
Bnažuje se. aby z ní vyrostl veliký mrak a
snesla se národní bouře na hlava nejpředněj
šího aktivního politika, který na pokřiky jeho
nikdy neodpovídá. „Čas“ však v otázce sporu
mezi Plačkem a Kramářem není kompetentním
soudcem, neboť má pojmy strašné popletené a
oa dovršení hrůzy mluví jako politik před
sebevraždou. V čísle, kde výtky Plačkovy pro
hlašuje za zásadní, v zásadní otázce prohlašoje:
„pokaždé přišlo z Vídně komando, že se po
litika dělá ve Vídni a ne v Čechácha ne v no
vinách.“ A zase v témže čísle na jiném místě
úporně tvrdí toto: „Přehled mladočeské poli
liky za posledních 5 let podaný drem. Kramá
řem podává důkaz, že mladočeské vedení
skoro nikdy nevodlo, nýbrž vždy bylo vedeno.“
Tak mlaví časopis, který vždy plýtvá mou
drými zásadacmia pravidla politické důslednosti
vyrábí po velkotovárnicko, Však ještě jeden
příklad. spojenectví Plačkova 8 „Časem“.
V jednom čísle „Čas“ vytýkal Kramářovi, že
zakročil u Golachovského, aby Kórber pudl,
a bude-li ministerským předsedou Gautscb, že
Mladočeši nebudou obstroovat. Plaček hned
na to ua schůzi v Ústí n. Orl. s velikým roz
machem vyzývá Kramáře, aby v této příčině
odpověděl. Nu, a tof se samo sebou rozumí,
ve voličetvu ozvaly se hlačné projevy nevole
proti Kramářovi. Patrno, že Plaček i „Čas“
spekolajíce na nesoudnost jisté části obecen
stva, zahrocují tendenčně proti Kramářovi věc,
která, byť byla i pravdiva, není žádným hří
chem, nýbrž jedním z četných prostředků k ar
čitéma cíli. Hlavní smysl spora mezi Kramá
řem 4 Plačkem jest však jinde. Cbybovala de

E
v jejich tvářích něco klasického. Než nadarmol
Za to lékař jeden, který jel s námi, mobl by do
dneška býti sochaři za model ke klassické blavě,

Litoval jsem, že nelze navštíviti města sa
motného, protože loď kotví daleko od molu a
dlouho se tu nezdrží. Nezbývalo leč vyplniti dobu,
po kterou »Elektra« stála, pozorováním anglických
válečných lodí, jež tu křižovaly, aneb pozorováním
malých dětí, hrajících si na palubě na honěnou,
k čemuž jim kanárek v kleci na stěžní upevněné
prozpěvoval.

Když pak večer bezprostředně před naším
odjezdem vzplanulo celé město v záři osvětlení,
vzpomínal jsem, jak dnešní večer celé Rakousko
boří v moři světel. Při odjezdu z Patrasu uka
zovel nám námořní důstojník směr, kde leží Le
pante, proslavené vítězstvím Jana d' Austria nad
loďstvem tureckým 7. října r. 1571. Byla to nej
větší námořní bitva nové doby, jež ukázala, že
Turci nejsou nepřemožitelní a to tak, že od toho
okamžiku začal Úpadek moci osmanské. Od ná
mořní bitvy, svedené nedaleko odtud u Akcis mezi
Oktáviem a Antoniem, nebylo tak četné loďstvo
shromáždéno. Na obou stranách bojováno po čtyři
hodiny s neslýchanou houževnatosti. Křesťanští
spojenci (Španělové, Benátčané a církevní stát)
měli na 300 lodí a více než 80.000 mužů; proti
nim stála námořní moc sultána Selima II, v síle
120.000 mužů na 250 válečných lodích, prováze
ných velkým počtem lodí dopravních. V sobotu,
dne 9. října 1571 o osmé hodině dal mladistvý,
agletý velitel spojeného loďstva vztyčiti na své
admirálské lodi «Real< vlajku, darovanou papežem
Piem V. a představující Krista v blankytném poli
— znamení to, že dnešní den bude bojováno.
Vzduch sc zatřásl radostným voláním nadšených
bojovníků křesťanských. Doo Juan přejel ještě
jednou celou bitevní čáru na 3 anglické míle
dlouhou, volaje ke svým podřízeným: eJste zde,
byste bojovali za sv. kříž. Buď zvítězit, neb ze

legace ve Vídni, chyboval Kramář, to všichni
víme, ale v chybách měl účastenství i Plaček.
Plodnější však jest ptáti se, kde chyby vězí,nežli
řevnivě odvažovati, kdo jich má více. Oceňu
jeme tedy Kramáře, jenž proniká hlonb v naše

bez bázně před pravdou střízlivě rozumovalo
o |věcech, které posud pojímány byly příliš
důvéřivým citem. A všichni máme povinnost,
abychom k tomu vyjasnění a uvědomění při
spívali.

Obrana.
(3) Ke dni S. Hsotepadu. Nešťastnépo

vstání před bitvou na Bílé hoře zosnovali pro
testantští šlechtici, kteří pro sebe chtěti míti
zvůli plnou, ale přitom byli nejhoršími kara
báčníky uhbněteného lidu. Sami jejich pastoři
sténali pod tyranif šlecbticů těch. Pamětihodno,
že krátce před Bělohorskou katastrofou vzni
kaly sel-ké revoluce proti těmto „svobodo
myslným“ utlačovatelům. Když došlo k válce,
tu šlochta vydírala lid nesnesitelnými daněmi
vojenskými; sama nechtěla dáti k účelům války
nic. Spíše se z peněz na vojsko určených sama
obohacovala.

(3) Byla poreba mašeho mároda po
bitvě Bělohorské zasloužená ? Po kata
strofó potrestání vinní s nevinnými. Nejen pro
testantský, ale i katolický Jid vypil kalich
atrpení až na dno. Českému národu řečeno, že
propadl svá práva, jakkoliv se měli trestati
pouze vzbouřenci a nikoliv katolíci, 4 českému
státu dáno zřízení nové, které nočinilo konec
bývalé svobodě. Německý jazyk postaven na
roveň s českým, až konečně v 18. stol. v úřa
dech i školách zavládlo výhradné panství něm
činy. — Důsledky katastrofy dosud nejsoa od
činěny; my však pracovati musíme za uznání
i oplatnění svého státního práva.

Politický přehled.
Sněm království Českého jest jako loď

na mělčině; dosad nic platného nevykonal, ani
v komissích to nejde lépe. A teď do té malát
nosti parlamentní zalehly krvavé boaře pražské,
způsobené agitací sociál. demokratickou pro
všeobecné právo hlasovací. Účinkem se nemi
nalyi krvavé demonstrace vídeňské pro vše
obecné právo hlasovací, vyvolané rovněž sociál.
demokraty a také nedávné bouře brněnské,
jakož i události v Rasku mocným dojmem pů
sobily na rozhodující krahy vídeňské, že vláda
pospíšila si s prohlášením, jímž se uznává
nutnost volební opravy, kterážto otázka nesmí
býti řešena na ulicích, ale v parlamentě. Pro
všeobecné rovné právo hlasovací se vláda
ovšem neprohlásila, ale nestaví již tolik v po
předí udržení panství německého dokládajíc,
že otázka volební opravy musí býti v Rakouska
řešena s různých hledisk. Bonuří to na všech
stranách. Ve Vídni zavřena universita pro
spory mezi německými a slovanskými studenty,
—————————————————
mřítl Ať již zvítězíte neb zemřete, čiňte svou
svatou povinnost a získejte si nesmrtelnost.«

Po té uprostřed bitevní čáry, před očima
všech poklekl na palubu a jal se modliti. Všickni
modlili se s ním. Přítomné kněžstvo udělovalo
rozřešení a požehnání do boje,

Krátce po polední zavzněly polnice na kře
sťanských lodích a boj začal, Turci se snažili obe
jíti obé křídla a zprvu se jim tento plán dařil.
Za to ve středu, kde velel sám Don Juan, začalo
se záhy vítězství kloniti ke křesťanům. »Real«
hnala útokem proti turecké admirálské lodi, která
měla 28,900krát zlstem vyšité své jméno »Allah«,
Dvakráte pronikli křesťané až na palubu »Allaha«,
ale dvakráte též byli zapuzení. Při třetím však
útoku padl turecký admirál a vrchní velitel Ali
paša a brzy vlála s »Allaba« vlajka křesťenská.

Když byl nepřátelský střed prolomen, při
chvátal Don Juan na pomoc ohroženému pravému
křídlu a brzy nezbývalo veliteli levého křídla tu
reckého, renegátu Uluch Ali-mu, než spasiti se
útěkem. Všecky turecké lodi válečné až na 40
z pravého křídla byly buď potopeny, buď zajaty.
Křestané ztratili jen 15 lodí a 8000 mužů. Zato
všsk bylo osvobozeno 12.000 křesťanských zajatců,
kteří byli k lodním sedadlům přikováni,

Jak udatně bylo bojováno, patrno z toho, že
na moohých lodích padla většina mužstva a ne
bylo jediného, který by nebyl býval poranén. Sám
vrchní velitel křesťanů odnesl si ránu na noze.

spisovatel Cervantes; dvakrát ranén byl na prsou
a jednou na levé ruce tak povážlivě, že nikdy více
jí nemohl vládnouti. Těšil se myšlenkou, že sláva
a čest, že mohl bojovati v této bitvé, vyváží
všecky jeho bolesti,

Dlouho a dlouho bude připomínati toto ví
tězství nádherný obraz Titianův »Vítézství sv.
ligy«. Bohužel, že sobectví Benátčanů zabránilo
náležitě využitkovati tohoto vítězství.

zavřeny i vysoké školy pražské, kde student
stvo rozhořčeno na professory, kteří na sněmu
hlasovali proti zavedení všeobecného právu
hlasovacího, sympatisoje s dělnictvem, které
se chystá na všeobecnou stávku; ve všech mě
stech českých pořádají se demonstrační schůze
všech krabů občanstva, dle toho vláda nesmí
už déle prodlévati a odmítati oprávněná přání
občanstva. — Nový statut autonomní srbsko
orthodoxoí zemské církve v Bosně byl uznán
i lidovou stranou, která po devítiletém vzda
lování se začala opět navštěvovati srbské pravo
věrné kostely. Tím konečně srbská strana
v Bosně uznala zabrání Bosny Rakonskem.

V Ubrách spojená strana oposiční bouří
ovšem dále proti vládě Fejérváryho, ale jinak
veřejné mínění pomalu se kloní na stranu vládní.

Král španělský zavítal na návštěvu do
Berlína, kde byl císařem Vilémem okázale
hosatěn.

Kníže černohorský Mikaláš dal lidu svému
ústavu.

V Rasku uastává přece uklidnění; stávky
pomalu pomíjejí. K utišení přispělo také pro
hlášení amnestie, dle níž propuštěni jsou ua
svoboda veškeří političtí vězňové i katoličtí
duchovní a členové řádů, kteří byli držáni
v klášteřích. Teď však obrací se zlobu lidu
proti židům, jako hlavním původcům nynějších
zmatků na Rusi; v mnobých městech byla
velká krveprolévání a drancování ve čtvrtích

kouska.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: p. Dr.

Frant. Reyl, b. notář, ředitel b. Borromea, suppl.
profesor bohosloví, skutečným b. konsistorním
radou a ašsessorem; p. Petr Čáp, b. notář, gymn.
katecheta a profesor v Litomyšli, čestným kon
sistorním radou; p. Dr. Jos. Mrštík, b. notář, vik.
sekretář, arciděkan v Chrudimi, správcem vika
riátu Chrudimského; p. Ludvík Novotný,katecheta
ve Vys. Mýtě, obdržel farní synodalie, p. Matěj
Dušek, b. notář, gymnas. katecheta a profesor
ve Vys. Mýtě, ordinariátní pochvalu a p. Jarosl.
Schovanec, katecheta ve Světlé, pochvalu kon
sistorní. Ustanovení jsou: p. Al. Dudek, farář
v Žichlínku, za faráře do Damníkova; p. Frant,
Říb, administrátor, za faráře ve Studenci; p. Jos.
Klepl, kaplan, za administrátora na Veliši. V Pánu
zesnul: Vys. důst. Megr Fraot. Fiala, (V. Vuln.),
papežský praelát, infulovaný arcijáhen kathedrální
kapituly, konsist. rada atd., + dne 1. listop. 1906
(naroz. 1817, vysv. 1841.) Uprázdnila se: prae
benda Bischofsteinská při kath. kapitule od 2. li
stopadu; fara v Abrspachu, patron. nábož. matice,
od 1. listop; fara Žichlínek, patron kníže Lichten
stein, od 2 listop.; fara na Veliši, patron hrabě
Ervín Schlick, od 19. října 1905.

Pohřeb arcijáhna a preláta Fialy.
Za překrásného dne doprovozany tělesné pozůstatky
zvěčnělého hodnostáře kposlo «ufma odpočinka. V80
bota dne 4. listopadu o 9 bodivě sloužil ndp. biskup
ThDr. Josef Doubrava zpívané regniem za četné
aosistence. Veliký průvod vybral so z kostela; kondukt
převzal vadp. generální vikář dr. Alois. Frýdek.
V průvodu kráčeli členové zlojší kath. kapituly a
všecko kněžatvo královéhradecké vůbec. Z vdpp. du
chovních, kteří z venkova se dostavili, baďtež jmeno
vání aspoň tito: V. Uhlíř, vikář z Přepych; děkanové:
Josef Šmidt z Libčan, Jos. Folta z Čáslavě, Jos. Seidl
z Černilova, Ant. Štěpánek z Jaroměře; faráři: Alois
Vašátko z Král. Městce, Al. Soukap z Lochenic, Václ.
Honzák ze Žehuně, Šeb. Karásek z Bejště, J. Kašpar
z Rosic, J. Hlavsa z Nechanic, keplaní Al. Dostal
z Nov. Města, Jos. Šiejkal z N. Bydžova, Fr. Kraus
z Kuklen, Josef Andacht z Lužce. Za rakví krá
čeli též pp.: za o. k. okr. hejtmanství místodrž, rada
Steinfeld, za krajský soud dvoraí rada Koechin8 ji
nými úředníky, zástapcové gremia, za státní návlad
niotví stát, návl. Matouš a nám. stát. zástupce Crach,
sa berní referát p. officiál Brandmayer s jinými pány,
sa městskou rada p. náměstek Pilnáček s dvěma ji
nými členy měst. zastupitelstva, za odb, škola zá
mečnickou p. řiditel Haněl, za reálku p. řiditel Bran
Zovský, sa paedagogiam pp. Beránek, Veverka a Tit
telbach, za obchodní škola p. řiditel Dr. Pazourek a
p. prof. Kozák; přítomni i jiní pp. professoři a zástupci
okres. výbora. Za c. k. pošta dostavili se pp. přednosta
Nermuť a vrchní kontrolor Juliš, za c. k. důstoj
nictvo p. generálmajor Potočník a jinými důstojuíky.
Rakev provázely dítky obecných i měšťanských škol
s pp. učiteli, chovanky pensionátu ae ctih. sestrami,
chovanci a chovanky ústavu hlachoněmých „Rudolfina“
s představenstvem a veliký počet jiného králové-hra
deckého obecenstva. Průvod zaměřil od kath. chrámu
sv. Ducha přesSvatojsnské náměstí do Jiříkovy třídy,
odtad do Komenskéhotřídy. Na křišovatoe před Vo
dičkovými kasárnami učiněna zastávka. Vedp. gane
rální vikář, obrátiv se k četným účastníkům, děkoval
všeobněm za poctu zesnulému prokásanou. V řečí svó
uvedl, še ministroval svěčněléma ctihodnému kmetovi
při primici. Od té doby velice často s ním se stýkal;
naposled zesnulý stal se jako kanovník sousedem
jebo, tak še byly styky jejich 00 nejužší. Klyž pak
stařičký bodnostář v posledních letech na tělei duchu
slábi, též jej vadp. řečník často navštěvoval; může
tedy říci, že jej velmi dobře anal. Nemůže pro krátkost
času líčiti jebo zásluhy, ale tolik zajisté každý z pří
tomných mu uvěří, řekne-li jsko dobrý znatel skutků
stařečkových na své dobré svědomí, še byl zesnulý
věrný služebník Boší. A jsko dobrého slahu avého



nebeský Páu zvěčnělého hodnostáře za jeho záslažné
konání odmuěňova:. Vyplnila se na něm slova žalmo,
platící věrným slušebnikům Hvepodinovým: „Poněvadě
ve mne duafal, vysvobodím jej, ochráním ho, nebo
poznal jméno mé, Volati bude ke mně, a já vyslyším
jej: « nim buda v voužení: vytrhnu jej a oslavím
jej. Diouhostí unů napiním jej a akáži jemu epasení
své.“ — Ano, diouhbvstí dnů naplnil jej Hospodin.
Když v posledním časo paměť | zrak zemtelého opou
dtěly, tracblij velice nad tím, že nemůže se modliti
kněžské bodiuky — breviář. Ale náhradou za to byl
mu růženec. 'lusknil, Žo již nemůže vlvušiti mů: sv.
„Aspvů káybych mobl ješté jednu wušiav. slougitil“
tak tvušil vóneimsesláblý kmet. Náhradou za to ma
bylo řadné zaopatření svátostmi umírajících. Ačkoli
před přichudem uucbovního duch jebo byl zatemačn,
najednou tmél inysl zcela jasnou, rozmluuval s knězem
s pluvu uušovní sobranosti. Litoval svých poklesků «
8 velikuu vdečnosti 8 radosti přijal zbožné tělo Kri
stovo. Vrouci dík buuiš všschaěm, kteří na poslední
cestě jej provazejil — Jadruá, procíténa promlara
působilu na účastvíky dojmem mobatným, tak že
mavké oku so zarosilu. Naposled požádal řečník ú
Ččastníky, aby 80 v DÍM za duši zavloužilého kmeta
pomoduli modlitba Páně a pozdravení andělské. Zoožna
modlitba duzněla. Vuk členové kathedrálního kůru za
pěli spolu u ctib. pp. bohoslovci dujemuý zpěv pu
břevní, Vótšiua účastníků se rozcházola. Rakev pak
dopravena ua vzdálený hřbitov aa Nov. Hradci Král.,
kdež uloženy ostatky stafičkého hodnostáře k věčnému
odpočinku za účasti některých pp. kanoraíků a jiných
přatel zesnulého. — Ave, anima pial

Vychovatel — madělověk. Již jemeča
atěji napsali, še mnohý moderní pedagog, který ne
může nijak vynikoouti vo svém vlastním odboru, chce
aspoň imponovati junáckým Osvědčováním, že už ae
sebe setřásl „římskou pověru.“ Tohle jest nejpohodl
nější cesta k popularitů; a začno-li takový paedagog
udatně se hlásiti k svému nepřesvédčenému „přesvéd
čení“ i před mladými žáky, pak někteří přímo s po
svátným obdivem patří na takového nadělověka; vrtí
hlavou nad tím, jak jejich tatíakové a maminky dosud
mobou tápati v temnotách a jsvu potěšení, jak ko
nečné „problédii“ — ordem pubodině, bez velikého
lámání hlavy. Napomíná-li je týš vychovatel k ně
kterým věcem dobrým, ta ee v mladých hlavách rojí
různé námitky; ale mlaví-li proti náboženství, tu jiš
mu dají za pravdu hned, Ale —rozumnější žáci sami
jsou v ruzpacích, naslonchají-li místo odbornému vy
učování takovým rozamům. Podle moderních zásad
prý náboženství do ákoly nepatří. Mhm| Ale jedná li
se o to, aby katolické přesvědčení žáků bylo zvikláno
tu mlaví o náboženství molerní paedagog ihned —
třeba že není do školy povolán k přednaškám o mo
derním nezírání ua otázku náboženskou. Příklad toho
mámei v Hradci Králové. Pan professor žáky pou
čaje: „Vzdělanec víry nepotřebuje, ale lid jí potře
boje. Lidu víry neberte, třebas byste s.mi víry ne
měli.“ Pane professore, takhle zavádíte avé žáky do
jednání velice nedůsledného. Nemusí-li něčemu věřiti
vzdělanec a jestliže víra jest klamem, proč by měl
věřiti bluda prostý člověk? A pak pozor) Ani Ma

saryk nesouhlasí © názorem, že vzdělanec víry nepo
třebuje. Ostatně můžete poznati na osudu samého vo
likého učence Beera. Kdyby byl věřii na vševědoucnost
Boží a jí ue bál, nemuscil se pak tolik strachovati
pozorných očí policajtů. Palacký, Komenský, Rieger
a Havlíček byli přece jinší chlapíci než hradecký pan
professor, a ti rozhodné uznávali potřebu náboženství
i pro vzdělanco, — Následky poučování nadtheologova
již se dostavují. Mimo jiné dostala se nám do rukou
zpráva, jak jedea žák panem professorem osvícený
přestal si hledéti učení; zato však luští učené zábady
o původu lidstva a pod.; už nevěří v nesmrtelnou
duši. Nejspíš nabral trocha rozumu z nedávno přelo
ženého spisu podvodného professora Haokla, jehož
„objevy“ sami protestantští nčencizavrhují jako ostadu
vědy. Ustatně vám Mawaryk, který bez dlonhých roz
paků papouškoje po té č: oné hvězdě německé uče
nosti, tentokráte proti spisu Haeklova vystoupil. Otec
studentův jest nad osvíceností nestadujícího syna celý
zarmoucen. Ale uynáček jde avojí cestou dále. Snad
až na základě Haekla „hádankám avěta“ povede se
mu líp než všem jeho soudruhům. Anebo — poděkaje
pana professorovi, še ho odborně pro šivot vzdělával.
Ale takové poděkování milé nebude. Uvedli jsme jenom
něco z působení pana professora-nadčlovéka. Dostaly
se nám však již dříve zprávy o mnoho markantněji
dosvědčající janáckoa činnost professora nadtheologu.
Mičeli jeme v naději, že enad se pan professor zmírní;
ale poněvadž „poučuje“ dále, chceme aspoň maloa
výstrahou upozorniti, že o jeho působení dobře víme
a že se docela . některým jeho žákům nelíbí jeho
„přesvědčení“. Nepřestane-li, vystoupíme s doklady
zejímavějšími a povíme vše určitěji. Kdyby pan pro
fessor mluvil o věcech, jimž rozumí a kdyby neule
voval svému odporu proti víře nepravdami, pak by
chom mičeli. Ale proti ohlapování mladých blav
vystoupiti musí konečně každý. A vězte, že Vaše
„uvědomování“ rozhodně se příčí zásadám jiných

vychovateli než Vy.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 6. listopadu usneseno: Vzato bylo
Da vědomí oznámení c. k. okres, hejtmanství, jímž
uděleno bylo povolení ka zřízení pekařské pece a
dílny v domě čp. 364 p. Fr. Pavlíka. Schváleny byly
u. k. okr. hejtmanstvím ustanovené p.licejní hodiny

ve vinárnách a výčepech piva na 11. hod. před půl
nocí a ve výčepech pálených nápojů na 7. bodinu

pro ústav chudých. Obledaě cestajících, přijíždějících
do hotelů a zájezdních hostinců, policejní hodiny
platnosti nemají, — Scbválena byla konfiskace dvou
ubrovitých vepřů v městských ústředních jatkách. —
Usneseno bylo, aby dožádáno bylo okres. bejtmanství
za pokatování p. J. Šulce, ježto nepředložil orené
maso k prohlídce na městské jatky. — Panu V. Sku
herskému udéleno povoleni k obývání nově postave=

ného domu čp. 347 v bloku A, p. Aat. Kontofkoví
ka pestavbě nádvorní badovy u doma čy. 67 a p.
Ant. Manychovi k obývání nových tří domů jeho na
pare, č. 9, 10., 11. v bloka T © Pospfšilove třídě,
Pano V. Součkoví nlěleno povolení ko zavedení vody
do doma jeho čp 354. — Tecbntcké kanceláři uloší

opraziti. — Udělena byla jedna chudinská podpora
měsíční, jedna podpora mimořádná, a poukásány ně
které účty k výplatě.

Úmrtí. Dre 8. t. ©. zemřela v Hradci Krá
lové paní Marie Morávková roz. Hejčlová, sestra
vdp. dra. J. Hejčla, protessora bobosloví v Hradci
Král. Pohřeb koná se v sobotu 11. t. m. na břbi
tov Pvocbovský.

Z obchodního gremia v Hradei
Králevé. Obchodnígremin.orozesílá svémučlenstva
následkem usnesení mimořádné valné hromady ne 39.
řijna přípis následujícího znění: Velectěný pane kol
lego! Číníme Vás tímto požorna na usnesení mimo
řádné valné bromady dne 29 října t r. odbývané a
židáma zdvořile, abyste usnesení toto dodržel a sobě
i svému personálu zaslouženého klidu dopřál ©Appe
lajíce n1 naši stavovskou čest, doufáme, že doba tato
bude solidárně dodržována a nebodo dalšího upozor
ňovéní zapotřebí. Úpravapracovní doby zní: Veškoré
obchody buďrež otevírány od 15. října 1905 do 18
března 1906 o 7 hod. ranní a zavírány 0 8 hod. ve
černí. Od 15. březas 1908 do 15. října 3906 buď ež
obchody otevírány o 6. bodině ranní a zavírány o 8.
hod. večerní. Ve dny trhů výročních a týdenních, jakož
i týden před svátky vánočními a velikunočními, pro
dlažuje ee doba zavírání do 9. hod. večer u doba
otevírání o 6. hod. ranní. Výše nvedená doba pracovní
nesmí býti prací při uzavřených dveřích překročena.
Obchody, které te zabývají výhradaě prodejem mléka,
ovoce s seleniny, nepodléhají tomuto usnešení.

Obchodníci a živnostníci okresu
královéhradeckého svolávají ra spoluúčasti
všech organisací dělnických velkou manifostační schůzi
v neděli dne 12. listopadu 1905 v Hradci Králové,
o '/,1n, hod. dopol. v „Sokolovně“ s programem: 1.
Hospodářské postavení středních vrstev a zdražování
potravin nepřímými daněmi. 2 Boj za věsobecné právo
hlasovací. Promluví řečníci z řad živnostenských a
dělnických. Povinnoatí každého živnostníka i dělníka
jest, aby se této manifestace úlastnil. Na tato schůzi
pozvání jsou veškeří páni poslsnci zdejšího okresu a
zastapitelstva okresní i obecní, Páni obchodníci a živ
nostníci se vyzývají, by rázem 10. hod. dopolední ová
obchody pro tuto neděli uzavřeli, a této manifastace
se v plném počta újastnili, by tato vyzněla jako cel
kový a důstojný projev všech vrstev utlačovaných,

Z průmyslového MHuceav Hradei
Králové. Veřejnou čítárou průmyslového musea
: avštívilo ve 14 večerech 937 osob. V koihovně vy

předlohových dě e více neš 18009 předloh. Damů
půjčeno 289 vsobám 2561 svazků odborných knih a
1980 předloh. Na vonek zasláno © školám a 14 jed
notlivcům 65 svazků odb. knih a 1363 jednotlivých

ředlob. Čítárna otevřena jest i v nedéli dopoledne
aše živnostníky apozorňojeme na vhodnou příležitost

k problédnatí bohatetví vzurů pro veškerá řemesla,
obsažených v knihovně průmyslového musea. Po doba
předvánoční chystá karatorinm nový cyklus odbor
ných přednášek. Zabájen bude ve čtvrtek dne 23,
listopada přednáškou p. inž. Stracha „O telegrafii bez
drátu.“ Výstava drobného nmění a uměleckého prů
myslu českého otevřena bude od 15. do 80. pros. a
poskytne milovníkům a příznivcům umění vhodnoa
příležitost k nakoapení předmětů hodnoty opravdu
umělecké za přiměřené ceny. Na leden chystá se vý
stava výrobků amělecko-průmyslových škol rakouských,
která na světoré výstavě v St. Louise badila opráv
něnou pozornost. Vzárnou ochotou voleslavného zem
ského výboru umožněno zakoupení prvních strojů do

říští vzorné dílny pro zpracování kovů a dřeva. —
ostaveny a vyzkoušeny stroje na prosekáváuí a pro

řezávání plechu aš do 4 mm síly; plynová výhoň na
letování bronze a mosasi, jakož i přístroj na zapou
štění zámků, závěsů a rohovníků upraveny badou
k používání v krátkém čase. Stroje nalézají se zatím
v dílenských učebnách c. k. odb. šholy a možno jich
denně od půl 2. bod. do 6. bod. večer volně poažiti.
Doufáme, že naše živnostnictvo neopomene použiti
strojů těchto hlavně při větších objednávkách.

Výstava umělecko- průmyslových
předmětů, kterou minulýtýden uspořádaloměsteké
prům. museum pro severovýchodní část král. Českého
v Hradci Král, v c. k. odborné škole, byla věra po
učnou. Umělecké výrobky keramické, nádherné pla
ketty Sochardovy, bronzy Kratinovy, ozdobné práce
c. k. odbor. Skoly, různé výšivky, svlášť nástěnné
koberce čínská působily jietě na vytříbení uměleckého
vkasau v domácnostech. našich a sůstanou nadanějším
jednotlivcům podnětem k ušlechténí řemeslné práce.

Z Klicperova divadla. Pan řiditelLa

nesmrtelného Smetany. Umělecký požitek zvlášť
zvětšen pohostiuským vystoupením em. dvorního

operního pěvce P F. Pácala, který labodou svéhohlasu okouslil. Jasnýjeho hlas vyzníval měkce a
jistě. Ovšem že pí Kurzová (Milada) i tu byla na
výši svého umění, k níž se dražili sl. Procházková,
pp. Peršl a Wildner. A p. kapelník Holeček ten
tokráte ukázal se zvlášť obratným dirigentem. —
Také opera „Bohčma“ patřičně byla nacvičena, še
obecenstvo s aspokojením přijalo výkony pí Kur
zové, pp. Lebedy, Peršla, si, Procházkové a p.
Kalaše. — Ernstův „Fiacheman vychovatel“ pů
sobil svým zvláštním dojmem; úlohy všecky byly
v dobrých rukou jako Flachsman (Javorčák), dr.
Prell (řed. Lacina), Flemming (Uxa), Weidenbaum
(Auerswald), Holmová (Kneislova) a také školník
(Zelenka). — Ordoneauova operetta „Loutka“ ve

prospěch al. Horníkové sobrána ovšem pěkně,jen
že právě svým vztahem k mnišskému životupatří
mezi méně cenné, ba urážející kasy.

Repertelre v Klleperově divadle.
V neděli dne 12. listopadu odpol. „Hubička“,
opera (lidové ceny), zač. o '/„4, a večer „Cesta
kolem avěta za 80 daí“, velká výprav. hra ve 14
obrasích od Jul. Vernea. Nové dekorace nama
loval Jar. Aueravald a nové reguisity pořízeny ze'
závodu p. Lindy v Českých Budějovicích. V pondělí
18. t. m. „Čop“, původní veselobra; 25. hra
v předpl. V úterý 14. t. m. „Krásná Helena“
operetta; příjem p. Jos. Zelenky (mimo předpl.).
Ve středu 16. t. m. „Cestakolem avěta za 80 dní“;
26. hra v předpl. Večtvrtek 16. t. m. „Faust a
Markéta“,opera; mimopředpl.V pátek 17.t. m.
„Loatka“. operetta; 27. bra v předpl. V sobotu
18. t. r. ? ? příjem p. Novotného (mimo předpl.).
V neděli 19. t. m. „Cesta kolem svóta za 80 dní“;
Jidové ceny, zač. o '/4 a večer „Čert a Káča“,
opera od Dra Ant. Drořáka.

Spolek českých stenografů v Hradel
Král. letos číle si vede, což umožněno tím, že na
sto.pily v řady jeho členstva nové svěží síly z Mc
ravy, v brněnském spolku jíž osvědčené. Tak uspr
řádán bode zvláštní kurs pro pomocnfky při gremwiu
obchodolků zdejších a Co hlavní, učiněny potřebné
kroky, aby zaveden byl těsnopis aspoň neobligátně na
zdejším pedagogiu. V tom ohledu nezůstane zajisté
Hradec za Kutnou Horou, nebot potřeba učitelů těs
Dopisa pro měšťanské školy stoupá,

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
říjou 1900 uloženo oa vkladní kníšky K 177.463-76,
vybráno K 178.153'72, vklady koncem října 1905

11,649.212-98; na bypoteky půjčeno K 39.070'84,
splaceno K 43427-12, na hypotekách koncem října
1906 K 9,886.058'40, cenných papírů v zásobě koran
4,218.000.

Výtah = vyhotovemých platebních
rozkazů na osobní daň = příjmu, kterou
poplatníci zapraviti mají, jest dohotoven a lze do něho
pánům popiatníkům, kteří we platebním rozkazem ns
osobní daň z příjmu na rok 1906 vykáší, po 14 dní
a sice od 4. listopadu t. r. aš včetně do 17.listopadu
1905 u c. k. beratho refsrátu v Hradci Králové v kan
celáři c. k. finančního tajemníka béhem úředních hodin
nahlédnonti.

V |% minulosti Hradec Králové. (E'
dinné, hospodářaké i společenské poměry poddaných
koncem 18tého století.) Z knihy „Prothocollum úber
Varachiedene Handlaogen der Uaterthanen Sowohl in
Streittsachen, ale in Fallen des Adlelichen Richter
Amts in Erbschaffce-Sacben und Grund Verschrei
bungen. Boider (smein Herrechaft der Stadt Kónig
grůtz“, která začíná „10. Septembris 17886“ a končí
„25. Novembrie 1791.“, nabýti lze maohého objasnění
o rodinných, hospodářských a společenských poměrech

poddaných“ v té době na panství města Hradce
Králové Aby pak lask. čtenář seznal také způsob
úřadování „úřadů vrohnostenských“, uvádějí se zde
některé protokoly celé. — „Doe 10. Ssptembris 1788,
Předsevzato bylo narovnání mezi dědici po nebožt.
Janu Šejvloví £ obce Plačické: mezi pozůstalou jeho
manželkou a dětmi dvojího manželstva.“ „Ta živaost
nebošt. Jan Šsjvl mocí před 16 léty pořízeného kšaftu
odkázal syna svému z prvního mandelstva, J ssefovi
v 869 zl. a ačkoliv na ta semon hospodaření man
želce své do její vůle vyhradil, poněvadé ale syn Josef
jiš svých let došel a na divnost nastupuje, pročeš od
strany ouřadau hospodářského za slušno te uznalo,
aby jemu taková se popustila, však proti vejminku
manželce Šejvlovy v tom kčaftě vyhraeném, který
vejměnek jest následající: 3 korce země: 1 etr. do
úbora a drahý do podaětí, které nastapající hoepodář
zdělávati a 1 str. svým semenem zasóvati bade, suté
pěsnice 1 věr., jahel 1 věr. 2 čtvr, hrachu 1 věr. 3
čter., jalovici pro mangelku vykázal jednu, a poněvadž
ji hospodář nemá, vykasaje jí jedna prvničku, která
na statka zůstává, ta samou hospodář aroa pící ži
viti povinen bade; komora zadní a pokojný byt spolu
a teplem u hospodáře, které teplo hospodář dáti po
vinen bude, též povoluje se mléko své dávati do ho
spodářova eklepa; a obou zahrad 4. díl všeho ovoce,
letošní ourody, to jest plenice, žita a ječmene stý
korec od té doby, jak nyní po zusetí v stodole po
zůstává.“ „Item připouští se jí vdově na avoa píci
nějaké prasátko, tím způsobem nějakou husu držeti.“
„C se pak týče pořádnosti pro Josefa na živnost ta
nastapujícího, ta jest následající: Nastapuje on na
tu živnost od ev. Václava letošního 1788, roku v ceně
v kšaftě vysazené za 860 zl, z nich však srazí pro
sebe, tóž Václava a Martina jménem mateřského díla
jim v kšaftě předkom vykázaných £0 kop neb 23 zl,
20 kr.; co se pak ostatních dluhů dotýče, totiš: král.
půjčky, neméně Kvasničkovi 20 zl., Františka Svobo
dovi 6 si., ty přijímá hospodář na sebe beze vší po
rážky výš psané tržní sumy.“ „Pročež dřív, než by
se na to pořádný sápiu vyhotovil, poukazuje se nový .
hospodář, aby on s ostatafui spolunápadníky stran
vyplacení jejich dílů se amlavil, svlášté když dle
správy některý z nápadníkůr na budoucí svůj díl
něco obdržel, což jemu k poražení přijde, prozatím
ale on Josef Šsjvl dle těch nahoře psaných vejminek
od «v. Václava roku 1768. sa hospodáře se ustano
vuje s tím závazkem, všecko, co tu psáno jest, pevná
sachovati, matka svou ve vážnosti míti a s ní po
kojně živu býti, což pokudš by se nestalo, v tom
ouřad hospodářský matku jak sastati věděti bude.“
„Co ae dotýče koňského dobytka, pro budoucí pamět
takto jest ustanoveno, že koňský dobytek jako i to
hříbě hospodářovi, poněvalů on dlahy na sebe pře
jímá, sůstalo, naproti tomu bude povinen pro nej
mladší sestra Aonu, kdyby se vdávala, jednoroční
jelovici vychovati.“ „Stalo se při ouřadá bvepodář
ském v Bradci Králové dae a roku avrchu peaného.“
Fran. Schneyder, v. r., Wirtechafte-Anwaldt. — Ignacz
Moratty v. r., Bau-Verwalter. —-Václav Kubec v. r.,
rychtář Plačdický. (Protocollam fol. 1.)



Manifestace za všeobecné hlase
vaeí práve. Ve středu před sedmou hodinou
večerní uspořádán veliký průvod od Prašského
Předměstí přes všecka náměstí k Sokolovně. Průvod
šel klidně, sebevědomě, v předu nesen rudý prapor.
Zástup vtěsnal se — pokudbylo možno — do
8»kolovoy,.kde promlavil soudrub Borek opoža
davku věsobecného, rovného, přímého a tajného
hlasovacího práva. Odsuzoval všecky odpůrce vo
lební reformy ulovy ostrými, zvláště šlechtu. Kladl

"důraz na to, aby dělníci připravení byli na Gone
rální stávku, která přinutí odpůrce k povolnosti.
Po něm mluvili ještě jiní. Bou:livé provolána
hanba pol. řiditeli Křikavovi a prof. Riegrovi. Po
schůzi táhli manifestanti zpět přes Malé a Velké
náměstí, a klidně se rozešli.

Sňatek. Par Josef Javorčák, člen divadelní
společnosti p. Laciny, oddán byl 8. t. m. v kat.
chrámu Páně se slečnou Adélou Svobodovou, neteří
p. Laciny; při té příležitosti zpíval sbor a hrál or.
chestr téže společnosti,

Z Třebechovie. Dne 5. t. m. uspořádala
katolická Jednota divadelní představení , achycen
proudem“ od dr. Hermana. Návštěva byla velmi četná,
úspřch byl morální i hmotný. Výkony p. t. brajících
sesluhojí plného uznání, takše obecenstvo odcházeto
dojato jak obsahem, tak i přednesem divadelní hry.
— Také u nás byla demonstrace pro všsobecné právo
hlasovací. Dne 8. t. m. po 6. hod. táhl městem
blouček lidí s praporem v čele a zpíval píseň,

Prelát Framtišek Fiala kaplanem
a farářem ve Smidarech. (Pohrobnívzpo
míoka, kterou vysoce zaslonžilému předchůdci věnuje
V. Šrám.) Bylo to v měsíci září r. 1812, kdy se ka
planem ve Smidarech atal mladičký, před rokem teprv
vysvěcený kněz František Fiala, rodem z král. věn,
města Čáslavě. Přišel k faráři jiš staršímu, Časem
choravému, avšak knězi horlivému a vysoce vzděla
nému — Ignáci Hanasovi — rodáku vysoko-mýtskému.
— Mladičký kaplan jit svým zjevem upoutal pozor
nost každého. Byi více než prostřední postavy, útlého
složení těla, svěžích, růžových tváří s jemnými rysy
v obličeji, jiskrným okem, kaštanovým, poněkud ka
Čeravým | vlasem. UÚborjeho byl vědy bezvadný.
V dlouhém černém kabátě, vysokých, jak zrcadlo ve
leskvucích botách, vždy v kolára, s kloboukem na
hlavě, v rakavičkách, s hůlkou v ruce, tak bývalo
vidět kaplana Fiala. — A cod, když ten ublazaný pa

náčsk na člověka se podíval, s ním promlavil, ta po
skočilo a rozehřálo we srdce i astarané. A Fiala za

-steril se a promlavil rád s každým a dovedl také
s každým vhodně pobovořit. Proto byl u všech velice
oblíben. A to nejen u lidu obecného, ale i u tehdejší
vrchnosti emidarské pana Martina Waagnera a sta
řičké choti jeho Kláry, jakož i a vrchnosti skřivanské
p. Gustava Ledvinky, rytíře z Orlové Skály, byl velice
náviděn, neboť taktní vystupování mladého kaplana,
jeho milá, duchapiná, ve všednost nikdy nezabočající
rozmlava musela se i panstva zamloavati. V dachovní
správě byl kaplan Fiala horlivým, ve vykonávání po
vinností svých svědomitým, kazatelem věhlasným, ka
techetou výtečným. Mól dobrého a upřímného rádce
ve faráři Hanusovi, jenž postaral se velebníčkovi nejen
o možné pohodlí, ale otcovakou radou a vzácnými
pokyny razil mladému kaplanovi cestu k jeho badoncí
kariéře. — Hanus měl bohatou knihovnu, jež obsa
horala díla na tehdejší dobu opravda cenná, obsahu
nejen bohoslovného, ale i země a dějepisného,příro
dozpytného a přírodopisného. Této knihovny Fiala ve
volných obvílích rád používal, sám také knihovna si
zakládal a již jako kaplan by! činným členem Musea
královatví Českého. — Ve Smidarech byl tenkráte
jasticiárom horlivý národovec a spisovatel JanŠantl,
rodák poděbradský. S ním spojil se kaplan Fialaf
aby pokračovali v díle, bývalým Justiciárem, básní
kem a rodákem královéhradeckým Karlem Sadimírem
Snaidrem tu započatém, aby českou knihou probou
zeli českou duši a roznítili ducha vlasteneckého. Roku
1846 utvořili kroužek vlastenecky smýšlejících měš
fanů a odebírali české noviny a časopisy: Květy,
Českou včelu, České noviny, Pražského posla a Palečka.
Kroužek ten míval kolem 20 členů a vytrval až téměř
do r. 1848. — Druhým vlasteneckým činem kaplana
Fialy a jasticiářé Šantla bylo založení knihovny.
V září r. 1844 vydal Fiala k měšťanům smidarským
následující provolání: „Při nynější v celé milé vlasti
české veliké pokroky činící národnosti byla velmi ví
taná nížepsanému myšlenka některých pánů, aby se
« chvalitebnému rozšiřování národního citu dle pří
kladu jiných čtenářských společností i v našem mě
stečku knihovna pod jménem školní knihovny zalo
žila; dobře nahlížeje, kterak mnoho dobrého z tako
vých čtenářských společností jinde zrostlo, a i mezi
námi vykvésti může.“ Fiala sám k jednotlivým měšťa
nům docházel, by jen hodně členů sehnal a tak as
stalo, že jiš prvním rokem přihlásilo ae k čtenářské
společnosti 43 členů, na příspěvcích sešlo se 47 zl,
stř. a 126 knib, z nichž Fiala sám 54 daroval. Kon
vem roka 1844 čítala knihovna 366 a r. 1848 vyka=
zovala 937 srásků knih vesměs cenných. Skříň e kni

bami Postaveně byla v kaplance a Fiala také koibypůjčoval.' -- O založení knihovny napsal justiciář
Šanti v Květech r čís. 9. ze doe 11. Jedna 1845:

„Kdy a kdekoliv ss v naší drahé vlasti nějaký vlasti
mil objeví, jeně ku výdělání a probuzení národnosti
v dědinách našich působí, je zajisté hodno, o takové
snaze zmínku očiniti. Také ve Smidarech, kdežto jiš
01 oumrtí našeho básníka Šoaidra ourodné vlaste
necké pole zcela ladem leželo, vznikla půjčovní česká
knihovna, kteráž v kratičkém čase neunavnou snahoa
ctihodného p. P. Fialy, tamnějšíbo kaplana, a jen
pouhými příspěvky domácích jiš aš na 400 svazečků
zrostla, a den ode dne se mooší, proč č také o ná
rodním citu a lásce k věci dobré tamních usedlých
měšťanů s pochvalou se zmíniti musíme. Dle zjevné
hoelivosti, s jakou sobě zmíněný duchovní v tom po
číná, Ise se od něho nadíti, de vo svém výtečném zá
měru dále postapovati bude“ — Založení s řízení

koihovny nebylo tehdá věcí tsk snadnou Byla přísná
cenenra; již povolení k založení knihovny dalo dost
práce a čekání. Proto také dáno bylo kaihorně jméno
„Koibovna dkolní“, aby spíše povolení se dosáhlo,
ačkoliv byla to vlastně knihovna občanská. Správce
knihovny musil kašdým rokem zasílatí soznam knih
úřadům, které pilně pátraly, není-li v knihovně ně
jaké knihy zívadné zvláště v uhleda politickém. —
Po emrti faráře Hauusu r. 1851 jednalo se o obsazení
fary emidarské.Bylovícežadatelů,z nichžnejmladším
byl kaplan Fiala, jeně teprv na desátý rok byl kně
zem. Poněvalů však za svého devítiletého kaplanování
sískal ai jistých záslah a a osadníků byl velmi oblíben,
tak de nejen zástupci městečka alei všech přifařených
obcí šidali patrona, aby Fiala na smidarskou fara
presentoval. Patron p. Karel Wagner byl ma naklo
úén a bisk. konsistoř nemohla pominoati též jeho
zásluh, s proto byl kaplan Fiala 25. června 1851 na
faro smidarekou prosentován, kanonicky investován a
21. září od hradeckého kanovníka Václava Valenty u
přítomnosti 17 kněží slavně installorán. Mladičký,
teprv 34 roků čítající farář nosklamal také nadějí do
něho kladených; byl horlivým duchovním aprávcem a
pravým otcem svěřených sobě oveček, tak že dosud
„pan prelát“ žije vo Smidurech v milé vzpomínce. —
První péči věnoval vnitřní úpravě chrámu Páně. Svým
nákladem dal obnovit hlavní oltář, z milodarů pořídil
dva poboční oltáře a pro jeden z nich ze svého za
koupil obraz Panny Marie; taktéž z milodarů pořídil
novou křížovon cestu, boží hrob. Přičiněním jeho kou
peno ze záduší množství bohoslužebných rouch, jakož
i dobrodinci jím povzbuzení mnohé cenné věci pro
kostel darovali. Jeho péčí byl obnoven filiální kostel
v Loučné Hoře a na rozšíření Mariánské kaple vo
Lbotě Smidarské věnoval 1000zl. Taktéž farní budova
byla za něho rozšířena. V duchovní správě byl neu
navným. Ve farnosti, ku které mimo městečko ještě 5
vesnic náleží, a jejíž počet duší již tehdáž ke 4090
se přibližoval, působil Fiala také sám bez kaplana,
maje ku pomoci faráře vlkanečského na odpočinku
Jana Brehma. Aš do r. 1876 měl pak ta Fiala jen
jsdiného kaplana. — V kostele Smidarském zavedl
krásné pobožnosti a náboženské jednoty, zvláště jed
notu živého růžence, ktera čítala půltřetího sta členů,
a r. 1867 oblíbenou pobožnost májovou. R. 1854 byla
tu av. missie a r. 1857 obnova sv. missie, jakož i
každým rokem v posté pozral si některého mis
uionáře, který tu týden vždy pobyl a věřící k přijetí
sv. svátostí připravil. Několikráte byl tu také ro
dák zdejšíP. Václav Tomášek, nyní rektor koleje
redemptoristů v Července u Litovle na Moravě. —
Dvakráta prodělal Fiala ve Smidarech epidemii chole
rovou, a 8ice jako kaplan r. 1850, kdy v 5 dedělích
V srpnu a září sám 68 osob zaopatřil, které semřely

mim) ty, které se přeceusdravily; r. 1866 p jako,farář, maje ku pomoci kaplana Karla Hola ovakéhu,
rodáka královéhradeckého, kde v jediných Smidarech
147 lidí zemřelo a v obcích přifařených 28. — Karel
Holakoveký byl tu kaplanem 15 let. Fiala sl jej velmi
samiloval a neříkal mu jinak než „Karlíčku“. Karlíček
byl také na to hrdým, že měl šéfa, jenž již tehdáž
byl nejen čestným děkanem a bisk. vikářem, ale též
Kanovníkem Vyšebradským a domácím prelátem Jeho
Svatosti, a splácel dobrota otcovekou oddaností By
novskou. Doma, ve faře byly pánem hodiny; jak od
bila, musel být stůl připraven a Karlíček nesměl
ovšem scházet. Stalo-li se, že se někdy Karlíček za
bavil, ač to bývalo velmi zřídka, zašel si pro něho
pan prelát, věděl dobře, kde ho najde, vždyť rád
býval u p. učitele Lhoty. A ta obyčejně si ještě po
hovořili, že i p. prelát přišel později k večeři. —
Prelát Fiala měl valnou část polí ve vlastní režii, Ač
měáťák, rozaměl hospodářetví dobře a poněvadž v místě
byl cukrovar, v panenské půdě řepa se dařila a přes
zlatku za starý cent se prodala, hospodařilo se tehdáž
pěkně. Ovšem že k tomu mocil být. také potah. A pan
prelát potrpěl si na pěkné spřežení, a kterým odbyl
práci polní a také začasté si vyjel. Taková vyjíždka
parádní se Karlíčkovi ovšem nezamlouvala, neb sám
obyčejné také při tom seděl — ale doma. Jednou ale
p. šéf obtěl mu učiniti radost a dal mu koně k dis
posici. Milý Karlíček vzal nejlepší úbor a víte, kam
si zajel? Do Hradce, a tam hned k semináři, aby se
pánům majstrům pochlubil. Kdo by neznal tam
povoz p preláta smidarského? Cerberus vida známý
povoz přijížděti, přístrojem otevřel bránu a spěchal
k p. rektorovi hlásit příjezd p. preláta smidarského,
jenž v Hradci vůbec s v semináři zvláště častějším
býval bostem. Pan rektor vzal p. spirituála a i p.
vicerektora, s nimiž ge na chodbě potkal, a šli milému
hosti vatříc. Ta ale z krytého kočára vyskočil Kar
liček! Častopotom vypravoval šáfovi, jak celé vd.
představenstvo semináře jej vítalo, a to bývalo
svláště tenkráte, kdyš pana preláta chtěl rozve
selit a s jeho epřežením opět někam si vyjet. —
Karel Holakovský zemřel ve Smidarech 4. června r.
1877 ochrnatím plic ve věku 43 let. Prelát Fiala ří
kával, aš jej Pán Bůh povolá, še přeje si odpočívati
v hrobě milého kaplana Karlíčka u sv. Kříže na sv.
polí smidarském. — Prelát Fiala žil ve Smidarech
prostě, jednoduše, velice střídmě a tím dosáhl tak
vzácného věku 88 let. Při tom však dbal slovanské po
hostinnosti a poněvadě byl bisk. vikářem, echázívali
so na faře amidarské jaejen kněží vikariátní, ale i son
sedé z vikariátu hořického a kopidlenského. Často sem
zavítal vadp. prelát Suchánek, dokad byl kaplanem
v Norém Bydšově, tehdejší farář hlašický, později
kanovník a farář smidarský, František Malý a jinf a
jiní, neb Fiala mél mooho známých a dobrých přátel.
— Dobrodincem chudiny byl p. prelát velikým. Smi
derům mínil zanechati zvláštní památku. Měl již
£ domova elašné jmění, na faře také ai něcopřibo
spodařil a koupil ta domek při silnici v dolní části
městečca se zahradou ve výměře 3 korců. Zahrada
krásně si opravil, pravidelně rozměřil, cesty štěrkem
a pískem vysypal, uprostřed zřídil si velmi prostornou
besídku. Vzácné drahy atromů tu pěstoval, vinnou
révu, chřest a jiné seliny, jakož i květiny. Sem pan
prelát ráno po mši av. a i odpoledne chodíval a se
silnice bylo jej viděti, jak ee prochází a modlí se
brovíř. Říkalo se tu a říká dosud „na malé faře“
K tomuto domka chtěl ještě přikoupiti rozsáhlé sta

. vení sousedící se zabradou. b

zahrada rozšířiti. Nedošlo však k tomu, poněvadž ma
jitel, domnívaje se, že p. prelát za každou cenu jeho
barabina ma odkoupiti mosf, činil přehnaný požada
vek. Zato pak so Fialovi matil, že často na své za
hradě nesměl se ani objevit. Damek se zabradou chtěl
baď darovati neb za mírný penízpostoopiti města
pro opatrovau. Ponóvadž Věsk P. prelát kladl vý
minku, že do opatrovny k ošetření dítek musí býti
vzaty jeptišky, znolíbil se návrh jeho některým mou
drým hlavám a z celé věci aešlo. Rozmrzen prodal
pak domsk i se zahradou jednomu zdejšímu obchod
níka. Opatrovny však zajisté již tebdáž potřebovaly
a zvláštá nyní potřebojí Smidary více než co jiného,
— Brzy nato p. prelát Smidary opustil, byv 8 srpna
1879 jmenován sídelním kanovníkem kathedrální ka
pitaly u sv. Dacha v Hradci Králové, Dojemné bylo
loučení jeho se smidarským kostelíčkem, o jehož vý
zdobu tak pečoval; se slz3u v oku louči) se s místem,
kde po 37 let pro čest a slávu Boží, pro spásu avě
řených ovaček tak nennavně pracoval, od svatostánku
šel ke každému oltáři zvláště, děkoval Pánu Bohu za
dary a milosti ta prokázané a odpostil ze ardce ka
ždémao, kd ž za jeho dobrotu nějakým příkořím 89 mu
byli odměnili. Ještě v Hradci rád us Smidary vzpo
mínal a darem nějakým pamatoval. Na dlažbu kostela
farního daroval svému nástapci faráři Hlínovi 300 zl.,
bratrstva růžencovému na pořízení obrazu Panny
Marie 60 zl. a mnohý zlatník putoval ze štědré raky
páně prelátovy pro chudé v bývalé jeho farnosti. Bůh
vám budiž mu za vše štědrým odplatitelem! Za to také
při slavných zádušních sinžbách Božích,jichž se zástapci
městské rady, školní dítky se sborem učitelským a
velmi mnozi z bývalých Tvých ovoček súčastnili,
Všemohoucího snažně jsmeprosili.

Demonstrace v Pardubicích. Pardu
bice stojí ve znamení bouřlivých demonstrací pro rovné
hlasovací právo. Po Praze nejbouřlivěji demonstrají
v Čechách posud Pardubice. Téměřdenně se ta ko
nají na různých místech schůze a průvody za provo
lávání radikálních pokřiků a hesel. V čele demon
stračního bnutí stojí hlavně socialistický redaktor
Borek, který řečmi a články ve „Východočeském Ob
zora“ rozpaluje dělnický lid, udržaje rozčilení a po
bádá k demonstracím a všsobecné stávce. Tisícové
masy lidu semknuté v jediný šik a červenými prapory
procházejí ulicemi a demonstrají pro stejné hlasovací
právo. Veliký byl zvláště tábor konaný na Olšinkách
4 a pomníku „braiří Veverků“. Politické úřady mají
hlavu plnoa rozčilajících starostí. Úřednícimusejí stále
býti v uniformě a procházeti po městě, Vojsko stojí
v kasárnách v hotovosti. Část zdejší posádky v plné
zbroji musela však v neděli odpoledne odejeti zvláštním
vlakem do Prahy. Významno jest, že někteří železniční
zřízenci vzpírali se doprovázeti vojenský vlak, odvo
lávajíce se na to, že se nedají vyhoditi do povětří,
Teprv na důtklivou domluva vrchnéhokoadaktíra z8
ujali vo vlaku vykázaná místa. Da Pardabic za to
povolána eskadrona hulánů z Bohdanče a část vojska
z Vys. Mýta. Demonstranti mají namířeno hlavné na
zdejší šlechtické kasino, které hlídají četníci. Obvyklý
šlechtický ples na sv. Huberta byl za příčinou demon
strací odřeknut, Neméně významno jest, že zdejší ob
chodníci ee atřelnon zbraní prodali veliké množství
rovolverů a nábojů. Občanetvo chystá se na delší stavka
nákupem různých viktualií a hlavně uhlí.

Z černé kroniky pardubské, JUC.Jos.
Podolák, okr. tajemník v Pardaobicích, odejel v neděli
dne 6. t. m. s některými pány na hon k L4nám u Dašic.
Po krátké obchůzce v polích odebral se se slovy, že
je mu špatně, do malého remisku, rozepjal vestu a
vypálil si ránu přímo do erdce. V malé chvilce byl
mrtev. Podolák byl obratným a nadaným spisovatelem
a mladočeským předákem na čes. východě. Škoda, že
nenměl se svojí hřivnou lépe hospodařiti. Býval drahdy
také vychovatelem u hraběte Kolovrata v Rychnové
nad Kn. Rozháraný život vtiskl mu sebovražednoa
zbraň do rukou. Zanechal vdova a dvě děti. V okresní

kanceláři nešťastného nepřišlo se na žádné nepořádky.
Soclální komise ve Vamberku vprvní

své schůzi minulého měsíce usnesla se: 1. Městské
zastupitelstvo budiž požádáno, aby se otevřela opa
trovna a veřejná čítárna. 2 V neděli a ve svátek ať
se prodávají lidu laciné nápoje bez líhovin. 3. Tanečsf
zábavy, jež nejsou od spolků pořádány, netrvejtež
déle než do půlnoci. Mladíci do 17 a divky do 16 let
nebuďtež v téchto zábavách trpůni. — Záhoduo, aby
v každé obci zřízena byla sociální komisse, jejichž
snah měs by si správa obce pilně všímati a případnědle nich se říditi.

Výstava moderních plakátů v He
řících. Průmyslové mussum podkrkonošské v Ho
řících pořádá od 6. do 30. listopadu t. r. výstavu
moderních plakátů v „umělecké síni“ obvodní školy
„Da Habra“ v Hořicích. Výstava obsabuje vedle svě
toznámých plakátů Alfonse Machy, českého malíře
v Paříži usedlého, tvůrce též plakátů výstavy hořické,
—zapůjčených laskavě městským průmyslovým museem
v Aradci Králové — velkou kollekci kráených, origi
neloích plakátů, ochotně věnovaných p úmyslovému
museu reprodakčními ústavy, závody, firmami obchod
ními tu- 1 cizozemskými. Otevřena každou neděli a
čtvrtek od 9—12 hod. dopoledne a od z—4 hod. od
poledne. — Kašdou neděli.o 2. hodině odpoledne ou
borný výklad = pochůzkou po výstavě. Vstup volný.

Požár v Lučici u Něm. Brodu. Dno
5. t. m. povstal o 5'/, hod. večer dosud neznámým
způsobem obeň, který podporován jsa velkým vichrem
zničil v krátkosti budovy 5 domkářů a 4 budovy
větších hospodářů se vší úrodou. Deset sborůhasičských
sjelo se z okolí, ale nedostatek vody brzo se ukázal.
— Jan Zidko při tom požáru raněn byl mrtvicí a
hned zemřel; též 2 hasiči těžcejsou popálení. — Škoda
způsobená nedá se nikterak pahraditi nepatrnou po
jistkou. Sám Pán Bůb je potěš a posilní na nastáva
jící zimu v našem okolí velmi krutou! Milodary přijmefarní úřad v Lačici.

Z Kutné Hery. (OdpověďDuškověČeské
Stráži.) „Realistická“ Česká Stráž píše: „Velmi malou
porci mravní hodnoty prokázala) u příležitosti ná
větěvy Doubravovy naší|!) svobodomyslní zástapci.
Radi ai zahrají na protektora při každé příležitosti.



Nevadí-li(!) přichásí-li(l) do romporu se svým přesvěd
čením. Jednou Hus, Havlíček — podrabé Brynych,
Doubrava, Jaká ubohost“ — Na osmi řádcích čtverý
pokus o reforma českého jasyka. To už je trochu
mnobo. Ale my jsme přece vnikli do smysla této nej
modernější češtiny. Zato nám zůstává záhadou, jak
se může opovášiti tento pastorský orgán viniti sá
atupce Kolné Hory s nedůslednosti. Činí-li tak České
Stráž s nevědomosti, nutno ji poněkud poučiti. Řek
neme tedy krátce, že ten, který prokasaje přízeň ko
katolickému biskapovi, má daleko větší právo chváliti
dobré vlastnosti Husovy a Havlíčkovy než „ovange
lický“ pastor. Hledáte li nedůslednost, naleznete ji u
pastorů měrou vrchovatou; zde jest víc než nedů
alednost, zde so hraje srovna křiklavá komedie. Ti,
kteří so drží očení násilného Luthera a katanského
Kalvína, dovedou bez uzardění vychvalovati svobodo
myslnost Hasovu a roniti f>rizejské slzy nad odsou
zením Husovým. Aby odvrátili pozornost od původních
otců své věrouky, dovedou zchytrale stále mlaviti o
Husovi, jehož učení nevyznávají! Pánové, Hua nebyl
pro heslo: Pryč od Říma! Chtěl zůstati svobodným
údem církve té. Přečtětesi jen spis protestanta Denise:
„Huss et la guerre des Hussites.“ Ale ani toho není
otřebí. Kdybyste prostě pročetli nauku Husovu, shle
ali byste, že Hus uznával všech sedm svátostí; shle

dáte dále, že ee Has lišil od církve takovými články
víry, jichž ee sami nedržíte. Kdybyste se jich chtěli
držeti, každý pokrokovější člověk by nad vámi vrtěl
blavou; vy to dobře víte. Chcete-li činiti námitky,
povíme vám to zřetelněji, podáme k tomu reální dů
vody. Havlíček, ačkoli proti kočžetvu častěji posl,
nebyl také šířitelem hesla „Pryč od Říma“ Byl po
katolicku zaopatřen. Havlíček byl i v přátelském spo
jení s katolickými kněžími. Vaši patroni však raději
vyhledávali beseda s pruskými pastory v německém
kasině. Tací lidé, kteří uctivě povatávají při pění
Biemarkovy hymny, chtějí oslavovati Husa a Havlíčka.
Vypráskal by je Havlíček až do Berlína, kdyby nyní
z hrobu vetal. Zato však kdo jeví úctu k vlastenec
kému Havlíčkovi, zcela důsledně může míti úctu
k vlasteneckému biskopu Brynychovi, jehož upřímně
české srdce přes všecka příkoří vykonalo pro vlast
více než všicbni pastoři, kořící se velkoněmeckým
drabům. Svobodomyslný člověk může míti rozhodně
úctu k nynějšíma nejdp. biskupovi, který na pf. če
skému umění v očkolika letech projevil daleko více
obětavé přízně než všichni naši pastoři; ovšem že na
tím nikde nevychloubá. A tak, pánové, jen důsledně!
Vychvalujete-li Husa, neurážejte jebo památku tak
křiklavým komolením mateřského jazyka! Místo po
křiku „Pryč od Říma“starejte se o mravní reformu!
Ovšem masíte učiniti počátek v táboře vlastním, pak
teprve budete imponovati katolíkům i bez velikého
křiku a bez umělých agitací. Jen hezky důsledně!
Buďto přijměte zásady Husovy a odeuďte rázně poli
cajtekou a bezohlednou inkvisici Kalvínovu i Luthe
rovu, anebo řekněte přímo, že so k Husovi hlásiti
nemůžete! Již má národ té vaší komedie dost a po
znává čím dál tím líp, jak při lovení duší sedáte na
dvě stolice.

Dodatek ku správě © vysvěcení
chrámu Svatobarborského. Blahopřejnépří
pisy zaslali pánové a korporace: Poslanec K. Adámek
z Hlinska, Klub českých turistůz Praby, okresní výbor
v Táboře, správa odborné školy v Lomnici n. P., okr.
výbor ve Vlašimi, městská rada na Kladně, sbor pro
fessorský ©. k. české vyšší realky v Karlíně, městská
rada v Plzni, v Sušici, řiditelství c. k. státní reslky
v Rakovníka, v Karlíně, J. O. Jan hrabě Harrach za
správní výbor Musea král, Českého, Musejní a literární
spolek „Palacký“ v Slaném, městská rada v Roadnici,
obecní rada v Pečkách, prof. Jan Kastner v Praze,

prosim kr. hl. m. Prahy, starosta dr. Srb, J. B. M.r. Martin Říha, biskop badějovický, kanovník Rodler
v Brně, J. Hoffmann, arciděkan v Trutnově, F. J. Ko
nečný, faróř, američtí Čechové ze St. Louis a Megrem
Josefem Hesvunem a P Hynkem Dostálem, redaktorem
Hlasn“, P. Alban Schachleiter O. S. B. v Praze, pro
easor Úáň, okreení starosta Zvěřinav Chotěboři,farář

RKocekv Pravoníně, vikář Sehnal, malíř Urban na Kr.
Vinobradecb, Emerich hrabě Chotek v Praze, prof. Dr.
Kalousek, J. M. kníže arcibiskup Olomoucký Dr. Fran
tidek Bauer, kathedrální kapitula a biskupská kon
sistoř v Hradci Králové; p. mag. rada Schneider vedle
přípisu zaslal 20 K kterémus místnímu účelu dobro
činnému. Dodatkem oznamojeme, še všecky práce
stavební zadány byly k provedení panu staviteli Daj
bychovi, jakmile se stát restaurace velechráma ujal;
psu Dajbych také se svým dělnictrem provedl vše od
počátku až do akončení stavby evědomitě a solidně,
jak to uvedeno v kollsudačním protokole. Ba jiš od
r. 1881 prováděl pan Dajbych nejnutnější opravy: dle
vlestních návrbů, takše byl téměř po 25 let sodpo
vědným sa práce na velechrámu tom. Pan Dajbych
tndíš náleží mezi nejzaslonžilejší činitele v příčině
restaurace velechrámu Svatobarborského.

Z Něm. Brodu. Pověstný dopisovatel do
„Osvěty lidu“ dokazuje snovu své veliké vědomosti
historické, Slyšte, co praví ušlechtilým tónem svým
odpůrcům: „Pánové, nablédněte jen do Barákovy „Svo
body“ aneb do Havlíčkova „Slovana“ a přesvědčíte
se, te „Osvěta lidn“ jest věrna programu těchto zá

seníků za naše práva, kdežto vy jste spíše přívrženci
úcinka z Loyoly, jehoš stoupenci dali Českému ná

rodu vyprázdniti kalich utrpení ašna dno.“ —Ktoma

posnamenáváme, že Barákovo a Havlíčkovo péro rosodně tolik nenadrčovalo židům proti vlastní své krvi
jako to činí „Osvěta lidu“. Pěkný to boj za práva
Českého lidu! A když uš mluvíte sprosťácky o těch
brosných stoupencích „Nácinke z Loyly“, uvedeme
vám na pamět něco, co židovská „Osvěta lidu“ nikdy
nepoví. Sv. Ignác « Loyoly doporučoval získávati pro
tivníky láskou. Zato latherští Čechové měli patrona
rásnějšího. Luther odporučoval topiti a věšeti kardi
nály a papeže, nadával utiskoraným selským vzbou
řepcům až hrůza a rozkazoval, aby byli popravováni.
Pronásledoval přímo fanaticky ty lidi, kteří s ním
v otázkách náboženských nechtěli soublasiti, ačkoli
sám učil každou chvíli jinak — dle okamžitého ros
mara. Právě napsal Němec Grisar v „Lit, Beilage d.
Kó'n. Volkezeitung“ o něm: „Luther nejeví se jako

normálního (srůdného) života duševního, trápaný hal
lucinacemi (přelady) dábelskými, podléhající antosng
G*eci (sebeklamu) parad.xní (nesmyelné) své fantasie
u povaby šílené vášnivé a plné neskrotného vzdoru,
nazývaný od vlastních přátel doktor hyperbolicas (do
ktor výstřední), jako byperspiritnalista a fanatik, vě
řící svým vlastním Iším.“ Není ovšem diva, že člověk,
který tolik popljel, jednával nikoliv ze zdravého ror
mys'u, ale z nezkrotné vášně. A toho protestanté vy
vyšovali jako muže Božího, kterého jest potřebí ze
tšech křesťanů nejvíce poslouchati. Kam vkročili před
bitvou Běloborskou jesuité, tam se zakládaly školy a
nastávala očista mravní. Karo přišli tehdy protestantští
pastoři, tam rozmáhal se život přímo zvířecí. Máme
toho příklad ne „atiskovaném“ Broumově, kde nejhorší
sločiny mesi protestanty ani se netrhly. Hrozné dů
sledky bitvy Běloborské nezavinili jeenité, 'ale kara:
báčnická šlechta protestantská, která proti vůli ujař
meného lidu dala se do vojny alid odírala vojenskými
daněmi. Sama nechtěla dát na válku nic, naopak z daní
vybraných pěkné samičky echovávala do kapsy vlastní.
Kdyš bylo naše království pokořeno a lid dále úpěl
v porobě, právě jesnité zvedali svůj las pro avolnéní
a vzdělání lidu. Jen si přečtěte trochu Rezka, Denise
a Wintra; pak nabudete o katolictva trocba jiných
názorů, než v jakých vás vychovala „Osvěta lida“,
která jest tolik oddanou slažebnicí židovetva a evan
golických klerikálů. A bude-li Jibo, poakážeme ještě
ře na rozdíl mezi jesnity a demoralisovanýmipz
atory protestantskými století XVI., kteří musili ve
všem plniti vůli karabáčnícké šlechty protestantské.
— Občané Brodětí, dejte se honem pod prapor pa
atorů a budete míti pokoj! Jak se o blabo naší země
protestantetvo postaralo, to patroo z toho, še nám do
Čech aredlo Fridricha Falckého.

Z Golčova Jeníkova. Csléširokéokolí
Golčova Jeníkova jest čistě rolnické, ale přes to snaha
po zvelebení zemědělství jeví se u nás pramalou, třeba
če tu máme i hospodářský spolek. Hospodatí so jak
se hospodařívslo; tu a tam nějaký nejnovější stroj
hospodářský, to jest ještě velmi málo. Ten pokrok vi
děti u nás v zanedbaném chovu dobytka, v nehledění
si ovocnictví, Před lety dařily se tn v zahradách vý
borné draby jsblek a brušek; naši dědovébyli pokro
čilejšími zabradníky; teď máme v zahradách všelijskou
ovocnou smef. Na polních cestách není zříti ani stro
mečku, ač by se ta výborně dařiti moblo celým alejím,
z nichž by jednotlivcům, případně obci plynul zisk ne
malý. Máme u nás také příbodná tafeta pro ryvni
kářství; hledati dále cestičku nových příjmů nikomu
se nechce a pak leckterý sedřený rolník co se nanaříká
na tu dřina. Jest věru v městě našem potřeba jiného
popuda k práci, zimní školy hospodářské. Dosavadní
škola pokračovací zmůže pramálo. Golčův Jeníkov jako
střed všeho čilejšího podnikání převěími by získal
zimní školou hospodářskou, získalo byi daleké okolí.
Z-mní školy hospodářské jest nám třeba jako soli;
stízení její mů se státi místním činitelům přední úlohou.

Z Křešíma u Čechtle. Krásnouvkuenou
malbu v gothickém kostele Křešínskému Čechticpro.
vedl malíř p. Jan Potrů, měšťan Pelhřimovský. Zdi
kostela tohoto staly re během času nenblednými a
měly býti obíleny. Obnos k tomu potřebný obnášel
598 K. Za tento obnos byla však provedena malba
velmi slušná, kteráž tomuto kostela nemalé krásy dc
dává. Zdi v lodi chrámové mají jednodacbý ozdobný
nátěr mramorovaný s ozdobnými sloupy mezi okny
stojícími. Za to ale velmi malebně ee vyjímá praebytář
okrášlený kobercem s monogramy JHS, uad nímž
vypíná se velebná klenba blankytné oblohy nebeské
s nesčíslnými hvězdami ziřícími. Čest budiž tomuto
zbožnéma umělci, který z dovednosti své nikde re
klamu nečiní, nikomu 8e nevnucuje A pro svou skro
mnost, solidnost a píli pro kostely vřelého odporačení

kostele zevrabná oprava varban chralně známou če
skoa firmou „Bratři Paštikové“ v Praze, varhany vy
dávají lahodný, jasný a mobutný zvuk, jsouce nyní
nejlepšími v celém vůkolí. Té£ jinými potřebnostmi
jest tento kostel slušně opatřen, takže se tento co do
výstavnosti, krásy a vnitřní úpravy všem kostelům
v okresu vyrovnati může.

Uznácí zásluh bývalého pama řídi
tele e. k. gymnasia vysokomýtského.
Pan řiditel Václav Hospodka získal si zs pětadvaceti
letého působení na gymnasiu zdejším zásluh nesčet:
ných. Stadentstvu, zvláště chudému, byl pravýmpoč
livým otcem. Neopomenal žádné příležitosti, mohl-li
kdekoli pro chudou studující mládež nějakou podporu
vyprositi. Jeho lidumilná snaha koranována obyčejné
zdarem nejlepším. Jest ve Vyeok m Mýtě značný počet
rodin, které obětavě na přímlavy dobrého řiditele o
bmotné zaopatření se staraly. Stadentetvu věnovány
sympatie v „epátečníckém“ městě věnde, jednáno
s nici jako s dětmi v rodině. Pokud nebylo přijato
Gymnasium do správy státní, musilo vydržovati město
tento ústav s krajní obětavostí samo; ale přesvšecky
oběti vydávalo penéz dost a dost na podpora chudých
stadojících. Zvláště proslolá První záložna za vedení
šlechetného a osvíceného ředitele pana Jana Fidlera
věnovala každoročně suma velice značnou jak na
běžné výdeje ústavu, tak na podporu ohudého žactva.
Řiditel Hospodka vědycky po své prosbě odchátel
spokojen. Leč řiditel téš a úspěchem pracoval na ná
božensko mravním a koltorním vývoji žactva svěře
ného. Za jeho správy morální stav studentstva byl
římo vsorný a prospěch ve vědách velice chralitebný.
ento zdravý vývoj stadující mládeže byl ovšem pod

porován i tou okolností, že v městě nikoli právě uej
větším a celkem tichém, sousedském byle umožačna
snadno všestranná kontrola šivota studentského. Byl
to život vskutku patriarchální, Řiditel projevoval
upřímně vlasteneckého ducha, ale při tom byl mužem
loyáloím od kosti. Jak často napomínal, povsbusoval
stadentetvok úctěkpanojícídynastii| Apřece—na
jednou „vyskoumal“ jeden Flachsman, že dobrák Ho
apodka má loyalnosti — málo. Příčina obvinění byla
tak nepatrná, še kašdý vrtěl hlavou nad byrokrati
ckou logikou. Kdo poměry znali, vyjadřovali te:
Nenf-li Joyálním pan řiditel, pak uš není věrným

Řakušanem tádný zdejší občan.“ Ale působením nmí

něného Flacbamana — nadrakašaua připraveny VSO
nému, věkemjiš snačně pokročilému Hditeh chvíle
trpké, žalostné, k sešílení. Teprve kdyá jiný vysoký
c. k. hodnostář rásně proti šikanování vystoepil, po
přáno zaslonžilému řiditeli trvchu klido. Neulceme na
těchto místech odkrývati storé rány ličením pudrodnu
stí; ale tolik jeat jisto, če kdyby nějaky německý fi
ditel proti loyalitě i zámysluě jedual, če by ma to
sotva v kariéře vadilo. Staré, nesprávné obviuění né
zůstalo bez dalších stínů. Pau řiditer, jsa přímo u
pracován horlívou činností, odebral se od odpočinek;
a stát? Vzal prostě jeho odstoupění oa vědomí — 8
dost. Stát opíše pamatuje na vyzusmenání některého
strážmistra než zaslonžilého. podsguga. Zato vsdaly
činnosti Hospodkově zasloužený bulu kruby církovul.
Sr. Otec Pias X., byv upodornénDa vycuuvatelskvů
činoost Vátlava Hospodky, udělil ma čestný papežský
kříž „Pro ecclesia et pontifice“; tento křiž s připad
ným diplomem a spolu s blabopřejným přípiěu nup.

nému panu řediteli ap vikářem Vlachem osobuěaioulou sobotu. — Doufáme, že tato pozoruvst 8 0
znalost apoštoleké stolice bude šlechetuému kmetoví
značnou útěchou po tolikeré praci w sviaelich. — Žy
šťastně ještě dlouho, slovatný kmete a baď ujištén,
že ata a sta Tvých odchovanců s vděčnouti a laskou
ještě dlouho ma Tebe budouvzpomínat!

- Od Vysokého Mýta. Nejdp. oiskap Dr.
Jos. Doubrava odjížděl po konsekraci vysokotogtekého
znamenitóho chrámu av. Vavřince a vykonavé visilací
(r“ 1904) s nejlepším uspokojenim. Uhtěje projevit
vzaalost těm, ktefi borlivé pracují zde ku zdaru cirkvo
i města, udělil tato vyznamenání: pochvalné dekrety
pro zásluby o restauraci chrámu 8 jeho suamonitoa
výzdobu slavné městské radé Vysokomýtské, pp. sta
rostovi města Antonína Tbumovi, tovarniku JUC du
sefa Tomáškori, slavné První zálvžně A panu Juscfu
Podbajskému, měšťana a dozorci školnímu ve Vyu.
Mýtě. Puchvalné dekrety zu nábožensko toravní výchova
nejdp. biskap udělil pannu Václavovi Žižkovi, tiditeli
škol měšťanských u p. Josefu Šímovi, fiditeli koly
obecné, Projevil písemně dík a uznání p. ©. k. Okr.
hejtmanovi Josefa Haasovi za pozornost věnovanou 8
pochvalným dekretem odměnil zaslvužilého c. K. gyma.
profoasora náboženství vdp. Matéje Duška. Katechetu
měšťanských a obecných škol dp. Ludrík Novotný 0D
držel právo nos.ti farní syuodalie a městský kaplan
dp. Josef Konárovský eyznatmeváu byl za hurlné vi
nění svých povinností zvláště školních z uložení nejd.
arcipastýře p.cbvalným dekretem úřadu vikariátního

Z Chvalkovice na Jaroměřska. M
nulou neděli pořádána byla u nás slavnost, která
radostně rozrušila nejen místo, ale celé okolí, totiž
svěcení upraveného m vymalovaného zdejšího chrámu
Páně av. Jiljí. Skatečnó již mnohých oprav vyžadující
chrám byl již vloni opraven zevně, letos pak přikro
čeno energicky k úpravě a opravě vnitřní. Předovším
znovazřízen clór, jenž způsobiti wohl sešlostí svou 1
katastrofu, která zažehnana byla jen prozíravostí sů
stupce obcí, pana Dlaboly, opraveny varhany o celý
vnitřek nádherně vymalovan. Opravu varhan důkladné
provedl pan Linhart s Třebechovic, kterého můžeme
jako praktického odborníka v obora tom odporačiti.
Vymalování celého kostela -věřeno v okuli chvalné
onámému a dovednému p. Žďárskémuz Covalkovic,
jenž provedl walbu tak, že vujtřek kostela činí dujem
mire překvapující. — Dopoledne v den svěcení kouán
byl průvod spolků i obecenstva oa mé: vv., před
kterou p. farář Hrdina měl kázání úplně příbouné.
Připadnými a vřelými slovy zmínil se o záslubách p.
továraíka Dlaloly a jebo rodiny o výzdobu kostela,
přeje mu, aby Bůh odplatil mu zdravim, spokojeností
u štěstím v potomstva. Odpoledno pořadána slavnostní
hostina v hostinci p. Posnerové, kterouš slavnost,
zdařile pořádaná, byla ukoučena. Dlužnv ještě při
pomenouti, že svěcení vykoual vdp. vikář Pecka, který
s nevšední ochotou přijel k cíli tomu z Nachoda, ač
počasí bylo nepříjemné, a od oltáře k lidu se vzletem

promluvil kratší řečí. —d—.
Ze Dvora Králové m. L. O Bulharsku

přednášeti bude v nejbližších dnech v odbora
klubu českých turistů královéhradecký advokát p.
Dr. A. Rudolf.

Z Humpolce. Živnostenská sohůze,
svolaná některými zdejšími živoostalky do Boko
lovny, byla četně navštívena. Posvaným řečníkem
byl p. Zajíček, zámečník z Vodňan, který pro
mluvil o opravě živnost. řádu, o vol. opravě a o
starob. pojištění. Bohužel vývody p. řečníkovy ne
kryly se vždy pravdou. Důvody pak, které uváděl
přeti fondu cís. Frant. Josefa, spočívaly docela na
neznalosti věci, jak p. ředitel Slabý trefné ukázal.
Zoma v sále vypudila mnohé účastníky před
koncemschůze. — Cyklus přednášek pořá
daných řemeslnickou Besedou zabájil p. prof.c. k.
státní průmyslovéškoly v Prase Josef Novák
promlavou „o motorech maloprůmyslnických“.
Návštěva byla tak četná, Že spolková místnost
ani nestačila.— Koncert Kociánův zdařilse
v každémohledu.—Zřízení veřejné čítárny
jeví se čím dále tím více nutností. Akce úchopiti
by ae měla městská rada; třeba svolati zástapce
všech spolků u interessenty, kteří by ochotní byli
celou věe provést. — Stavební ruch, ač
Bilnější neš jiná léta, byl přece jenom slabý.
Postaveny byly v minulém létě jen dva nové domy
(Poláčkův a Ebrlichův) a provedeny některé
adaptace u rybníka Dítéťova. V interesovaných
krazích se přetřásá otázka, aby dožádán byl p.
továrník Dítě, by bybaík své továrny položil výše,
a při cestě v Kamenné ulici na místě rybníka
aby sřízen byl sad. Získalo by tak město 1 továrna.
—Okrašlovací spolek hodlá letosi v zimě
uspořádati několik přednášek, aby jimi probudil
sájem širších vrstev pro věc, která jest jeho ú
kolem. První přednáškupromluví p. řed. Řebá ček.
— Křest. soc. jednota „Svornost“ svolává



na neděli 12. t. m. ochůti „na Kocourek“. „O
výchově rodinné“ promluvíp. uč.Rychnovský.
Po přednášce sehraje div. odbor Hilbertovu veselo
hra „Hodibumanžely“. —Zdejší odbor 80c.-de m.
U nie chystá na pondělí veřejný projev pro
všeob. hlasovací právo. — Jednatelem hosp.
spolku okresa humpoleckébo zvolen
Milo Záruba.

Valná schůze
ústředního

Svazu diecásního katol, spolků
koná se v Hradci Králové

v neděli dne 12. listopadu 1905 ve dvo
raně Adalbertina o 2. hodině odpolední

s obvyklým pořadem.

Dr. Fr. Reyl,
diecésní předaeda.

Fr. Jukl,
jeduatel.

Poznámka. Od obvyklého manifostačního sjezdu
jednot bylo letos opuštěno, ježto na dvou místech
projektovaný námi ejezd nemohl býti pro místní pře
kášky uskatečněn n v Hradci byl sjezd již Častěji.
Pp. delegáti přineste s sebou legitimace a krajinští
fankc'onaři referáty.

(Zasláno.)

"Pomozte strádajicím!
Na Skutečsku vypukla veliká stávka obavníků

zaměstnaných větším dílem v židovských továrnách.
Stávka jest epravodlivá, byla vyvolána příliš nízkou
mzdou. Jaou v ní +účastněni i upřímní našinci. Proto
pro-íme naše přátele, aby neprodleně přispěli něčím
na tyto stávkující VHapěvky u díkem přijímá a na
příslašná místo «-šle

„7 Věeodborovésdružení křesí. dělnictva
ba v Hradei Králové.

(Uržní zprávy.
PR

7.8 Hradci Králové dne 4. listopada 1vvd.1
Al pbenice K 1800—14 00, ita K 10-70—11-560,ječme
neK 10:00—11:30, prosa K 00'C0—00'00, vikve K 12:00
—00"0, brachu K 22:00—00-00, vvoa. K 6:20—740,

dočky K aw 00—0000, jabel K 22:00—00:00, krup K
20:00—3600, bramborů K 2-20—000, jetelového (e
mene červeného K 108'00—000, jetelového semene
bílého K 00'00—0000, růžáku K 00'00—00:00, máku
K s90—4000, Iněnéhu semene K 00:00—00:00, 190
kg žitvýchotrab K 1200—0000, 100 kg pšen.otrab
K 11'60—0000, 1 kg másla čerstvého K 2'20—000,
1 kg sádla vepřového K 194—000, 1 kg tvarohu K:
0 32—00'00, 1 vojce K 0:08—0-00, 1 kopa zelí K 500
—14900,1 kopa cerelo K 000—000, | kopa kapusty
KZ v0—40, 1 hl oibule K 6-00—6-80, 1 kopa drob.
meleniny K 100—1 20, i pytel mrkve K 1-20—1'90,
4 bl jablek K 1800—24'00, 1 hl brošek 12:00—1900,
1 bečka švestek K 3.560—400. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 4, listop. 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 817:/,, žita
229, ječmene 527, ovsa 580, prosa 9, víkve 12,
brachu 13, čočky 3, jahel 25, krap 26, jetel. semínka
19, lačn. sem.17,máku 4, —2.)Zeleniny: zelí
850 kop, petrželo 00: kop, kapusty 800 kop, cibule
120 hl, drobné zeleniny 400 kop, mrkve 180 pytlů,

brambor 211 bl, cerele O kop. — 3) Ovoce: jablek
78 hl, hrašek 60 bl, švestek 16 beček. — 4) Drobného

dobytka: vepřů 4 kusy, podevinčat 451 kusů, kůslat0 kw.

evdnnk nejménětuku, stráví se 00nejsnadněji, ||
boje nikdy Zácpu a jest při nejjemnějšíHe obou neobyčejnělevné.

Pravé jen soAjménem
.. oohrannoua márkou »lva«.

Balíčky po '4«kg za 90 hal.> IG > 250 >
| Všnde k dostání.

Prodá se 

dobřekul a eník =

zachovaný
se vším příslušenstvím

za třetinu výrobníceny.
Bližší sdělí administrace t. 1.

TEOTTTOTTONPRODETROYOEJETY

Přiblhanořsi m

RS Tchán Kondelík

a zeť Vejvara
právě počal vycházeti
©sešitechpo32hal.

» Objednávky přijímá a obratem
posty vyřizuje

První královéhradecké
knihkupectví a antikvariat

Bohdana-
Melichara

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

První nákupní pramen
látek jet u Tkaleov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze

obdržeti partio zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chent;, súkónka, šotyše, zefiry, kanafagy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—,vyplaceně od korunu20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

[=

Aparát pro fotografování světlem umě
lým (Patent Langhans) umožáuje mo
mentní přijmutí přikaždém počasí a
v každé době. Důlešitézařízení toto
jest zde

bez konkurence
pro fotografování dětí!

Značně snižené Ceny pro

nynější dobuvánoční, A

lu
ARARARÁRARÁRÁRÁRÁRARARRARARARARA

pr Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

VJablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Belkudiy, faráře vo Yýprachtioloh)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a často vyznamenaný

i . výrobní závod

všech: kostelních paramentů,
praporů a kovového máčlní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i

: se na požádánífeaako zašlou.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn,'Kn.

nabízí ve velkém výběru:

pesní bh všech
kor be Pendlovéhodiny

v krásných ořechových skříních,
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějšímprovedení

8 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách. ,

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Dávěry hodnýmnániky navýběr éš ima plálybessvýšenícen.—Zalošenor. 1843.

Malinský křen
letošní sklizně
zasílá v nejlepší jakosti
a levně

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

3600066660000
Chemické

M ry a barvení šatů1 jakýchkoliv látek
co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.

ústavu

JAN MACH,
1a Nábřežíw Hradci Králové důmp.Rosy.

VANAVA KARA AIA ARK RAKA

kostelů,
malby
dekorační,
facadní

provádí přesně dle moderníchPá a uměleckýmpři“
hlížením k příslušnému slohu

AnŮORÍD ČÁLOUÍA,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

ZbdČadblauíSladnílzkuůSlabulSaba

(ZSZITVYZYITYLIZYZIPIDVIDELIYNWYVYLYVYYUXYKXYXYIZTYVÝKYVYI %KVLKYVKLYVLYLYLYOE VÝYXYXÝYX

Josef Šturma,
stavitel varhán a harmonií

nejnovějších soustav

doporučpornčaje no veledůstojnému dochorenstru a si. patroům ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje si uposorniti na svůj aklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma afranko. Nejvyššívysnam. na výstavách



Díkůčinění.

Kathedrální kapitula v Hradci
Králové vzdávátímtonásledkemúmrtí i pohřbusvého
člena, arcijáhna

FRANTIŠKA FIALY,
všechněm, kdož jemu i jí jakkoliv přízeň a lásku dobrotivě
prokázali, povinné

nejvroucnější díky.

Pán Bůh račiž vše mnohonásobně odplatiti!

Hradec Králové, dne 6. listopadu 1905.

Akciový kapitál K 2,000.000-—.

Láložní ÚVĚPNÍÚSLAY7 LPA00 ŘPÁJOVÉ,-mumi7:Ebroe:
Vklady na vkladní knižky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradimeze svého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě a prodejcenných papírů.— Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímání papírů do děpót. — Revise
čisel losů. — Safesové schránky. — Devisy,valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. — Zálohyna uložené zboží.

Fr. Beran,
j kožešník v Hradci Král.

| na zpracování ovoce, | Svatojanskénáměstíčislo 170.,

Jindňeka[aby | u || zbožíkožošnické
d čuj R ve Vysokém Mýtě, karokášání

oporučuje se RE) dříve sávod namušitkováníovoce, raloke : a chová stále na s v bohatémvýběru run . kávníky, dámské nejmodernější golie,nánož

ku provádění veškerých staveb | jj" "2" "kor sólodruhe© níky,šepioe,kožichnorosmaiájch drah, : ň . 5) —nabízí — S |acen kn pro dámy i pány, jakož i ko
soukromých i průmyslových, KU| Í koňak, slivovici,berovičku,jeřabin žichy cestovní a pod.

, | ; | nše, likéry, é j í
zhotovování všech plánů a'r0Z- | | vém snefisrvoti,vineLorávkové (mediíJM| olaěnýchlátkovýchislaměných,jakožIrlaaoných

. . . , , nalní),vína sladká a vino Šumtvé (iampaňské). :

počtů, jakož i veškerých prací | gposorňujemezvláštna stodnýa takové ZOo ae okýchpo ob,

v obor ten spadajících. ; kovůvote Vrastnýhopálení avlannívýroby. spadajícího sok, Zakásky na ronoknoří Be; .. : co nejpellivěji a nejkolantněji,

Technická kancelář nalézá se v Ji- | JÍ 160ns Job.výsavěv Prase:sthdrnoumedodk JM1 Odetřováníkožichů přes léto přijímá00 sa lovnýmedailí|
, , , . | státní aděplomem slaté medatlle, a mnohým ji-| poplatek.

řikově třídě v čísle 394, dům p. j nýmédiplomy+ prám rašmí,slaté mededk. | | Veškeré správky a předělávky vyřiruji za
. Vzorky zdarma a franko, mírnou cenu co nejrychleji.

Skuherského pod pivovarem, ! S | Obsluharo všemřádná.— Cenynejmíroějí

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Založeno roku 1889.Khe ÚŘ ah 8

WB-a modní pánské látky “Ua "

N A propodzimnía zimníobdobívěvelkémvýběru;vzoryna V J P LEK
požádání ochotně zašle obchodní dům se sukny „ U. .

Závod založen r. 1834. —Reelní obsluha.“— Pevné ceny.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králevé. — Vydavatel s zodpovědný redaktor Antením Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král,



Není vnaší moci, abychommohli volit býti
bohatými, šťastnými nebo nešťastnými,

ale povinnost, která nás kolem obkličuje, máme vy
konávat. Podrobení se povinností za každá okolnosti
i o každém tví jest podstatou vzdělaného
života. Velké skutkydlužno konat prací, nadějí i
třeba smrtí nyní jako jindy.

Smiles: Moudrost života.

Náš nepřítel.
IIL

Jak jsme 8e posledně zmínili o péči po
litické, právě tak, ne-li smatněji, to dopadá po
stránce hospodářské. Nejsmutnějším jest ale
to, že se tu bídně zabrává s nejsvětéjšími
zájmy oddauého lidu, kterýž je tak zaslepen,
že nevidí to zaprodávání a mámení duší děl
nických.

Prof. Herkner v „Dělnické otázce“ uvádí:
NOsvícené hlavy předešlého století byly prod
chouty přesvědčením, že nejvyšší bytost stvo
řila svět za účelem pozemského oblažení lidstva.
Lidé a jejich pudy jsou přirozeně dobré, pro
tože je stvořil Bůh, který může chtíti jen
dobré. Vykazuje-li pozorování skutečných po
měrů tolik neštěstí, zloby, zvrácenosti a ne
vzdělanosti, vyplývá to pouze z tobo, že lidé
nedávají svým poměrům vyvíjeti se dle přiro
zených, Bohem daných zákonů. Celý tex umělý
řád, jenž byl běbem dob vybudován v odporu
s oněmi zákony, natno proto odstraniti. Na
jeho místo musí uastoapiti stav přirozené
svobody. Pak zkvete Bohem obmyšlený po
řádek, soulad a krása vezdejšího bytí všude a
nejbojnější měrou.“

Běbem dob byly vybodovány různé ná
rodohospodářské soustavy v odpora se zákony
Bohem davými. Tak známe na př. sonsatavu
zvanou merkantilismas s 15.—18. století, o níž
nám povědomo, že vyráběla z měšťanů a ob
chodníků boháče, ostatní vrstva spóla ale v u
bohé postavení podobnéma jako má za úděl
dnešní pracojící lid. Po něm nastoapil fysio
kratismus; ten pomáhal zase jen zemědělcům
a ostatní třída dále a ještě více hynola; až
tu na počátku století 19. vyšlo „světlo světa“
liberalismus, osařající doposud i naše 20. sto
lett. Tento má nesčetně nejsmutnějších zásluh
o člověčenstvo, na něho žalají miliony poro
benóho lida. Sliboval ráj na zemi, ale ve skateč
nosti ho připravil jen několika šikovným to
várníkům, nadělav z aich velkokapitalisty, a
utvořil novou třídu — tovární dělnictvo. Ka
pitalisté na účat lopotaé práce dělnické shro
maždojí miliony, kdežto tato masa — .prole
tariát — těžce zápasí o denní skyva chleba.

Jak v průmysla i obchodu a zemědělství
i postránce morální a vůbec ve všechsměrech
života našeho způsobil liberalismus pravou
anarchii. Odtud pochází pak to mocné hnutí

sociá — lid volá po nápravě.kolem oaší doby jest, tento umělý řád
— nadvládu kapitalismu — zvrátiti. Zde leží
ten hrot před námi, čekaje svého rozřešení,
hrot o který soc. demokraté ve své zaslepe
ností zuse brkají. Rozluštiti ve musí ta věc,
buď jak buď, nelze jinak přejíti přesni k den
nímau pořádku.

Kultorní a mravní povaha lidí je zákla
dem společenských zřízení a samozřejmo,
jsou-li tato Špatná 8 nedokonalé, jsou dílem
špatných a nedokonalých lidí. Zcela přirozeno,
že špatní lidé dělají špatné časy, byt by byla
semě hotovým rájem. Jest proto také otázka
sociální ponejvíce otázkou mravní. Sama pak
vyvěrá z hospodářských nesrovnalostí a rorz=
řešena může býti zase jen hospodářskými opra
vami. Tedy naše apolečenské zlo — nadvládu
kapitalismu — nutno zvrátiti, to je úkolem
naší doby. Ten zápas musíme podniknonti, ba
aci 6e mu nevyhneme, budeme-li chtíti žíti a
lidmi býti zváni. Je to boj o kus chleba, o
zlepšení existence, o uznání lidské důstojnosti;
obrana proti vydírání kapitalistickému s ko
nečným cílem: celé toto jho 8 beder svaliti.

Již dnes ra četných místech boj zuří,
předvoje atiskovaných a kapitalistů se křižují,
již dnes podniká ta dělnictvo zápas oproti
kapitalistům za práva svá. Slednjeme-li tyto
jednotlivé případy, můžeme si snadno před
staviti, jaký boj na nás čeká, dosavadní úkuzy
uasvědčojí, že poslední věci badou horší
prvních.

Přemítáme-li stránky historie, seznamu
jeme se scelou řadoa bojů národnostních, ná
bnženských, kaltarních i politických, ta menších,
jinde zuřivých. Ale u porovnání možno říci,
že boj sociální bude nejhoaževnatější. Jde tu o
život a co je důležitějšího životní otázky? To
znepokojuje i posledního mrzáka i hlavy
koranované, vše úzkostlivé s vážnou obavou

hledí bndoncnosti vstříc, co nám přinesou doby
příští. — Jest a bude to boj nerovný, měřit
8e zde chudý skapitalistou, který je vyzbrojen
vždy ve všem moderně, ale chuďas jde tu do
boje s bladovým žaludkem, mozolovitou rukoo
a prázdnou kupsoa. A iu je proto jen v sjed
nocení možná spása, v ničem jiném, jen v ejed
nocení vězí síla chudého lidu, ale v sjednocení
organisovaném. — Proto jakou měla důležitost
ve všech válkách armáda, zrovna té důležitosti
bude míti a již dnes má odborová organisace.
Jí patří 20. století, století životní otázky, kterou

Organisace děloická musí býti moderní,
totiž odborová, utužená kázní a pořádkem vc
jenským. Vždyťta nejmocnější nepřítel, kapita
lismas, upír lidských životů. V Anglii již dávno,
před 100 lety, řádil kapitalismus nelidsky,
avšak v třídách dělnických proti něma vzbazen
tabý odpor; dělníci se odborově organisovali.
A dnes vidíme tamže dělnictvo, ovšem po kru
tých bojích, na výši doby, ono je pravou ari
stokracií dělnického světa.

Socialisté očekávají, že až dostoupí kupi
talistická oadvýroba nejvyššího vrcholo, že
nastane krach dnešníhořádua přirozenánatnost
socialistického řádu. Pracující lid, bude-li or

Svá, tím snadnějí přejde v nový stát.aktikou socialistů tedy jest, aby všechny pra
cující vrstvy byly Ssorganisovány, v příhodné
chvíli že pak za přispění politického hnatí
ovšempřejde vše v mocsocialistickou a bez pře
stávky půjde to dále. Opět to představa ne
smyslná. Skutečnost je zcela jiná, opáčná. To
vidíme zase na Anglii. Tam již dávno kapita
lismus slavil nejvýše myslitelné trinmfy, že ty
doby nemají sobě rovných. Dle 80c. demokra
tických tbeorií vůbec dávno by tam už samo
sebou musela býti zavedena socialistická spo
lečnost, avšak jest tomu ten pravý opak. Právě
v Anglii byly od prvopočátku až i do dnes
idee kommanistické, jež se tu nejméně ujímaly a
třeba že je v Aoglii zapotřebí mnoboa maoho
oprav, můžeme přece říci, že stojí už na prahu
rozřešení sociální otázky.

U nás jiného nezbývá, než v prakticky
osvědčené organisaci opřiti se rázně vyděrač
uéma kapitalismu. V mohutné odborové orga
nisaci musí se lid připraviti k boji za odstra
nění společenského zla, v přeměnu ve stav při
rozené svobody. Bratří! Dělníci! Uvažujte o
věci bedlivě a vzchopte se, dokud ještě časí Fzl.

Sociální rozhled světový.
Teď právě zabonřily rakouským světem

demonstrace pro všeobecné volební právo
v Praze, ve Vídni, Brně, Plzni, Kladně, Lvově,
Linci a jinde, způsobené soc. demokraty. Zvlášť
hrozivě se ukázaly v Praze, kde prolito hojně
i krve. Popud k těmto demonstracím vzešel ze
sjezdu sociální demokracie ve Vídni, kde vy
razil na povrch vnitřní spor národnostní mezi
Čechy a Němci, zvlášť když jednalo se o vše
obecné právo volební, kdy se německému ve
doví vytýkalo, že nečiní 8voa povinnost, ne
chávajíc boj jen vrganisaci české, Nuto usnesl
se sjezd zahájit na všech stranách boj o vše
obecné právo volební.

Železniční zřízenci c. k. státofoh drab
v Čechách, nemohouce jinak domoci se zlep
šení svých poměrů, konají službu přesně dle
předpisů, které jsou pouze na papíře, aby
správy drah mohly se krýti proti úřadům
bezpečnostním, v praxi se jich však ažívati
nemůže, ježto by vedly k zmatkům, jak se
právě nyní jeví. Nejlépe to pozorovatí v hnědo
uhelné pánvi české, kde se pro nedostatek
vozů zásoby uhlí, řepy atd, hromadí. Konání
služby dle předpisů rozšířilo se na všecky tratě
v Čechách a vzmáhá se i v H. Rakoosích a
v Solnohradech. S dělnictvem projevují souhlas
i úředníci železniční. K tomu ministerstvo že
leznic prohlásilo, že počátkem r. 1906 ve všech
dílnách státních drah denní doba pracovní
zkrácena bade z 10 hodin na 9 a půl hod.;
počátek práce všeobecné ustanoven na 7. hod.
ranní a polední přestávka vyměřena vesměs
na půl 2. hod.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 30. října.

Podpora nemoc. udělena A. Eliášovi v Týništi
(7) 450 K, A. Francovi v Úpici (23) 987 K,
A. Absolonovi v Ústí n. Orl. (14) 12 K; mimo
řádná podpora A. Jiodrovi v Krocembarkn
12 K. Přijato 6 členů.

Schůze užšího výboru 6. listopadu.
Podpora nemoc. udělena Rad. Novákovi v Pro
seči (10) 428 K. Nových členů přijato 14.

Plenární schůze výborová dne 5.
lMotopada konala se za účastenství 13 členů
ústř. výbora a | člen dozorčí rady. Všeod
borové adrožení naše postopuje v před za
pouštějíc kořeny i na těch unístech, kde o
něm dosud nebylo ani slechu. Do dnešního dne
přistoupilo leto3 330 nových členů. Nové sku
piny zřízeny v Chrudimi, Čes. Badějovicích,
Hříměždicích, Lomnici n. Pop. a další zřizují
se právě v Rychmbarka a ve Skutči. — Kc
nečné rozhodnotí o konferencích ponecháno
užšímu výbora. — Skapiny Týnišťská a Plzeň
ská proměněny v odbočky. — Spolkový ča
sopis „Práce“ počátkem nového roku po valné
hromadě bude vycházeti jako týdenník (číslo
za 2 hal.) v zcela jiné úpravě, Socialistických
časopisů jest na fůra, strana katol. nemá však
vlastné ani jediného vdborného listu. Není to
jiš mocnou pobídkou, abychom se konečně
vschopili k účinnější akci? — Schválena io
strukce pro spolkového úředníka. — Nanávrh
p. Astra dají se zhotoviti trojbarevné pohled
nice, z jichž hojného rozšíření připlyne zisk
jak Ústředí, tak odbočkám. — Jednáno také
o návrhu p. A. Pochmona na zřízení výrobního
družstva; usneseno, aby si p. A. Pochmon do
příští plenární schůze zjednal patřičných infor
mací. — Přečten dopis p. V. Koleše z Ham
barku, jímž projevuje radost z našeho všeod
borového sdružení a povzbuzuje k další práci.
— Tato plenární schůze byla schůzí vzornou,
Da níž všichni v bratrské lásce měli na mysli
jediné: prospěch všeodb, sdružení.

Upozornění. Nejdéle 10. prosince t. r.
nechf se vykonají v odbočkách volby nového
výbora, revisorů a delegáta do ústřední valné
bromady; též skupiny provedou vclbu. Delegát
má tolik hlasů, kolikrát 15 členů zastapuje
(zlomky se nečítají). Delegáta volí i skupiny,
které mají aspoň 10 členů, a mají-li méně,
spojí se 8 nejbližší skupinou nebo odbočkou.
Předseda odbočky nebo důvěrník skopiny jsou
povinni schůzi tuto aspoň tři dni dříve ozná
miti ústřednímu představenstvu a také ve spol
kovém čas. „Práci“ Protokoly o scbůzích
těchto zašloo se ústřednímu představenstva
do 17. prosince t. r., aby se mohly připraviti
patřičné zprávy na ústřední valnou hromadu,
která se bude konati v první polovici ledna.
— Nechť členové už nyní agitají pro náš
v nové úpravě chystaný časopis, aby měl co
nejvíce odběratelů. Časopis tento musí býti
novým zdatným průkopníkem našich zásad;
jest nám ho potřebí jako soli, zvlášť když
vidíme, že naši odpůrci daleko nás v tiska
předhonili. Při tom maji členové do časopisu
pilně přispívati; jen tak stane se on zrcadlem
našeho života. Každou zpráva si upravíme
sami, proto nemějte starosti se složením do
pisa. Pisatel nikdy se neprozrudí. — Na každé
pokladniční listině poznamená se skatečný počet
všech členů a mimo to, kolik čísel „Práce“ se
zvlášť prodává. — V'nejbližších daech zaopa
tříme si pro odbočky a skupiny na zasílání
zpráv do Ústředí vhodné obálky a papír, což
jisté bode s prospěchem všech. Objednávky se
již nyní přijímají. — Všecky zprávy sdružení
se týkající nechť jsou zasílány jediné pod
adresou : Všeodborové adružení křesí. dělnictva
v Hradci Králové. — Bursy práce si teď mnozí
nevšímají.

Všeodborové sdružení křest. dělnictva
pořádáveřejnou schůzi

v Hlinsku
wneděli 12. t. m. o půl 4. hod. odp.;

na níž promlnví p. J. Astr z Hradce Král.

Dopisy,
Z Chradimě. V neděli dne 5. t. m. kousla

se měsíční schůze zdejší skupiny všeodborovéhbo sdru=
žení křesť. dělnictva. Přes to, že všem Členům byla
schůze oznámena, přece se všichni nedostavili. Ne
myslete, že jsme již vykonuli dosti, když jsme ae
přiblásili za členy 4 zaplatili příspěvek, ale uvažte,
že každý z nás je bojovníkem, jenž masí pracovat o
rozkvět naší véci poctivé. Neboť jak můžete žádat,
by k nám jiní přistapovali, když sami se bademe
spolkových záležitostí stranit? Vezměme za příklad
aocialisty; když oni něco pořádají, ta jsou všickni
do jednoho na místě, ač tito prolotáři jsou pouhou
hříčkou nepoctivých židovských vůdců. Nestyďme se
za to, že nás nazývají klerikály, vždyť křesťanství
pozvedlo dělníka ze jha otrockého k pravé jeho dů
stojnosti, a tomo, co bo v cové otroctví přivádí,
říkáme moderní Ižisvobodářství, Proto, bratří — spojme
se v povvoýšik a hleďme své přesvědčení uplatňovat
ne terorem, jak dělají svcialisté, výbrž laskavým,
mírným a přesvědčivým vysvětlením véci.



Sociálním domokratům zarámeček.
Svého času vyjádřil ce soudroh Krejčí, jinak dělník
v továrně p. Poppera v Chruiimi, že kdo nebude or
Gavisován, že musí z továrny ven. To by ovšem
nobylo nic divného, příkladů terorů 800. dem, jest
nesčetně. Ale v tom jest jiný báček. Vůdcové a lů Adler
mosejí se dobře míti, proto třeba co nejvíce členských
příspěvků. Všichni dělníci chradimští nejsou však
stejného názoru jako soudrob Krejčí a chtějí též
užívat té svobody, které mají soc. dem. plná ústa;
přiblásili se proto — dle néble'au „soudruhů“ —
k „zbytečné“ akop'ně všeodb. sdražení křesť. dělnictva,
To však dopálilo předáky a 1A „Píša“ a. zabájili
akci. Jelikož všek v Chrudimi nemají „majorita“,
ne..obli vystupovat proti skutečným obovalkům, ale
žádali, by byli z práce propuštěni ti, kteří řemeslu
vynčení nejsou, To by ovšem bylo správné, ač by pak
masili propastiti * všecky dělnice, neboť ony nejsou
též vyučeny. Zde to má však háček ještě jinde, Před
lety byli ta zaměstuání i neobovníci, kteří byli však
sociálpíai demokraty nebo bezbarvými, s nimiž mohli
tedy počítati. Když se tam však zjeví najednou „kleri
kálové“ a to třeba organisovaní, ta není ovšem divu,
že vzkypí krev. Znám ptáka, kterémo není radno
ukazovati červené; tito však se vzpěněnou krví dle
vlastního doznání jsou „vyvinaté opice“, a ovšem
borší uež ten pták, neboť bílé a černé rozčilí je,
div je mrtvice neraní. Děloíci, kdy konečně otevřete
oči a sbledáte, kdo 3 vámi myslí poctivě? Zdail pak
vv, proletáři, kteří takový příspěvek platíte, víte, na
co platíte? Zdali pak vám námo, že pánbiček soci
alístů v Rakousku žid Adler je milionářem a přece
z příspěvků vašich béře ročně přes 5000, k čemuž
se sám přiznal; jiní pak na př. Schomeier ještě více
berou a pří tom statně štvou proti majetku klerikálů,
sami takto droaco dělnictvo bez uože. Trefaé jim
odpověděl na jejich požadavek tovármík Popper, jenže
soadrabům se s tím nechce ven. Ooi to raději zapijí
nějakým donškem drozdoviny, Však bych málem za
poměl poděkovati za dárek do vínku, který nám
poslali z Čáslavě p» „Obzoru“. Cesta z Chrudimě do
Čáslavě obtížná a musím s lítostí doznati, že jsem
špatný jezdec; nemobl jsem tedy na petřičném místě
bonem poděkovat. Když jsem však konečně chtěl
povinnosti za 'ost učiniti, shledal jsem k velikéma
ustrnutí, že pro nás v Čáslavi nic „nepekli“, Není
tedy jinak, nežli že se „Obzor“ spletl v adrese, což
by nebylo divné, neboť má na očích tlostá skla,
která velice zvětšnjí a tím i přibližojí; tak se asi
atalo, že to nadělení patřilo trochu níž. Byl to bezpo
chyby nějaký „Reis“, ale žádný „Junger“. Ať tedy
soudrazi hodně píší, alespoň se veřejnost doví, že
jeme zde; nám to škodit nebnde.

Stávka obmvníků skutečských to
váren. Po starých lepších časech ani stopy. Sku
tečtí obuvníci, zaměstnaní vě šinou u židovských to
várníků, strádají mnohem hůře než v městech jiných.
Uzoáváme, že rozmnožení průmyslu obuvnického
v Uhrách uvedlo jednou v trapné rozpaky samy to
várníky. Leč nyní jest pro zaměstnavatele o mnobo
lépe. A může-li se v přítomné době alušněji platiti
obuvnickému dělnictva v Holicích a Sezemicích, proč
by nemohli popřáti snesitelnější mzda továrníci sku
tečtí. Vždyť mají rozsáhlejší a výhodnější obchodní
spojení než kterékoli továrny jiné, tak že mohvu své
zboží s větším prospěchem odbýti než jinde. Ale —
dělnictva skutečsekému není popřán ani
takový výdělek, jaký měli obuvníci ho
ličtí a sezemětí před stávkou. VeSkutčiplatí
se od páru „fiukovaných“ bot 29 až 33 krejcarů, od
šitého pára bot 40 až 50 krejcarů; za to jinde dostá
vají dělníci od fxkovaného páru 38 až 44 krejcarů,
od šitého 560až 60 krejcarů. A to jest veliký rozdíl,
rozdíl nespravedlivý. A proto stávka za takových po
měrů jest zcela aprávná. Když dělnictvo žádalo savé
zaměstnavatele za zvýšení mzdy, nenesli se továrníci,
še žádný z nich neemí dělnictvu pod pokatou 1000
zlatých povoliti; zosnovali též výlaku dělnictva z práce.
Než však se mohlo k výluce přikročiti, zahájilo samo
dělnictvo stávku dnem 30. října o 11. hod. dopolední
Postaveníchndýchzápasníkůo lideká právajestovšem
žalostné. A my radíme, aby dělnictvo nedalo se zmásti
jalovými sliby, ale aby teprve po jasné a pevné
smlouvě práci zase uastoupilo. Nechť si vzpomene,
jak prováděli své sliby zaměstnavatelé před lety, když
první mohutnou stávku se jim podařilo zažehnati. Ne
slouží továrnictva skatečskému právě ku cti, že 8e
dává ovládati židem panem Borgesem. Každý obuvník
ví, jakým jest tento pán přítelíčkem dělnictva. O tom
dalo by se psáti mnoho. Nynější stávku zavinila též
výhradně firma jeho. Roztomilá „Osvěta lidu“ mlavila
nedávno o jeho „demokratičnosti“ — inu, protože jest
to žid. Měla jen uvésti, čím ten jeho demokratický
duch platně ae osvědčil; na to zapomněla. A teď na
jednou — pan Borges jest hlavním původcem neblabé
krise; a tak „Osvěta lidu“ sama obrací a žaluje na
jeho arroganci. — Zároveň varujeme dělnictvo před
všemi nepředloženými skatky. Veďte boj svůj důstojně!
Nadávkám, rozbíjení oken a pod. žid se jen za zdí
směje. Pomohli byste ai tím? Zato však důstojné,
evné a důsledné trvání na epravedlivých požadavcích

bude nejlepším prostředkem k větší ochotě kapitalistů,
Zároveň radíme, aby křesťanští zaměstnavatelé zhostili

ochotni pro krev sobě příbuznou z lásky k bližnímu
vykonati víc, než k čemu 8e odhodlá šid, který s na
ším národem necítí.

Poměry v Náchodě. Vdoběpanujícídra
boty počal židovský továrník Jonáš Lewith dělnickou
mzdu — anižovati. Na př. jednu dělnice za třídenní
práci obdržela dvě korany osmnáct haléřů! Říci tek

anu Lewithovi, aby se za dvě koruny tři dny šivil!
Dělnictvo bylo nuceno žádati, aby se mu nenadávalo,
aby se záchody lépe upravily, aby dáván byl k zpra
cování lepší materiál, nikoliv sbnilé oanovy, aby byla
zvýšena mzda o 4v*/, atd. Pokud měl továrnu katolík

pan Kočnar, byly poměry pro dělnictvo daleko lepší.

Zkrátka jest vídětí, jak to didé s dělnictvem upřímněmyslí.
V Hlimeku konala se před nějakým časem

veřejná schůze, na níž sociál. demokratický předák
Drofák mimo jiné poznamenal též, še dělník pracující
přes čas, jenž jest svému zaměstnavateli za dobré
jedno slovo ibned po vůli, aniž by žádal za zvýšenou
dobu pracovní patřičnou odiěnu, jest dělníkem neu
vědomělým a pro stranu sociál. demokr. největším
zlem. K slovům těmto tehdy bouřlivé přisrědčovali
zdejší sociální demokr:té. Ale jak daleko tu od slov
k skutkům, viděti nejlépe v tkalcovské továrně p. Jos.
Tanesigi, kde jsou dělníci vesměs soc. demokraty s
mezi nimi jejich předáci. A avětu na div pracuje se
tu už asi dva měsíce přes čas, po celé neděle a svátky,
ve dne v noci, ale po zvýšení mzdy ani potuchy, pra
cující sociál. demokratičtí dělníci zvýšení asi nepotře

bují, ježto + Tauesig jest hodný pán a předáci murozumějí. Takjednají uvědomělí aociál, demokraté!
To není zpátečnictví? Pak bouří proti vzmáhající se
u nás straně křest. sociální. Ta ovšem vždy postaví
se proti podobným zaprodancům. — Javu u nás také
křesťanští mistři, kteří se chlubně takovými nazývají,
ale © neděli a ve svátek zaměstnávají své pomocníky
a učeníky až do 3. hod. odpolední, jakoby neměli
práva ko klidu nedělnímu, tedy i k návštěvě chrámu
a ke vzdělání. Nepomůže-li toto upozornšní, uveřej

víme příště jméno každého takového mistra, Podruhévíce.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Tarova. Zdařilouschůzi konala u nás dne
22. října katolická Jeduota pro Cuclav a okolí. Úča
stenství bylo hojné. Dostavili ae do schůze nejen čle
nové a hosté z farnosti Cac'avaké, ale i četní hosté
z farnosti Skorenické, Choceňské a Brandýské. Při
schůzi přednášel vip. ThC. Aot. Mikan, kaplanz Bran
dýse n. Orl., který znám jest v celém okolí jako vý
borný řečník. Proto těšili jsme se na jeho přednáška
a nebyli jsme eklamáni. Přednáška vlp. byla nejen
dobře propracována, ale i velice poutavě podána Dou
fáme, že tohoto dobrého řečníka, kterého tak blízko
máme, neslyšeli jsme v Jednotě naší naposled. Po
schůzi o dobrou zábavu postarali se: R. Chamasová
a pp.: V. Dostál, Synek, Chamas a Vondráček, kteří
provedli několik pěkných solových výstupů. I tyto
účinkující natno pochváliti, neboť provedli své úloby
k úplné apokojenosti,

Různé zprávy.
Pout katolického kněšstva 1 lidu

českého = Čech, Moravy a Slezska deo
Římaa pořádá se Zemskou jednotou českého katol.
dachovensatra pro království České ve dnech 19. dabna
až 1. května 1906. Loňského roku nadšenými alav
nostmi oslavil katolický lid český padesátileté jabi
leum prohlášení článka víry o Neposkvrněném Početí
přesvaté Panny; letos za tímže účelem konán v krá
lovské Praze velikolepý kongres Mariánský. K těmto
jubilejním slavnostem přidraží se jako poslední, vý
znamný dozvuk naše pout do Říma. Chceme při této
příležitosti předstoapiti před hlavu křesťanstva, ov.
Otce Pia X., aby nás pozoal, chceme Ho ubezpečiti,
že kněží i katolíci českoslovanětí jsou oddanými syny
Církve, chceme, by tato oddanost čerpala posilu i nad
šení na hrobech knížat Apoštolekých, na svaté půdě
věčného města, kde vykrváceli tislcové mučeníků za
víra svoji. Chceme kněžetva i lidu českoslovanskéma
poskytnouti příležitost, aby seznal slavné památky
vzdělanosti a amění, jež v Rímě nashromáždily dlouhé
věky. Toť tedy cíl naší pouti. Soažte se všichni, koma
poměry dovolují, súčastniti se této pouti, aby byla
manifostačním projevem naší víry! Minulými poatěmi
do Říma poučení, učinili jeme všecka opatření, ješ by
zaročovala nejmožnější pohodlí a uspokojení v každém
směru. OJůvodněné stížnosti rozhbodovati bude smírčí
soud, sestavený dle právních předpisů Pro pou: zvo
lena nejkrásnějšídoba—duben—kdy přírodníkrásy
Italie jsou nejluznější, a také ceny jsou oproti dří
vějším velmi mírné. Za I. třídu platiti se bude při
nastoupení cesty z Prahy neb Brna 400 K, za II. tř.
310 K a za III. tř. 266 K. Možno však též nastoupiti
cestu z Českých Budějovic, z Břeclavi neb z Vídně
s přiměřeným snížením V cenách jeat obsaženo jízdné
tam i zpět, stravování i s vínem. ubytování na cestě
do Říma a šestidenní pobyt v Římě. Přihlášky ří
zeny boďtež na cestovní kancelář Čeněk Šulc a spol.
v Praze II. (Havlíčkova ul. č. 1.) Přihlášky za uve
dené ceny přijímají se toliko do 15. ledna 1906. Po
této lhůtě bude cena zvýšena. Podrobný program poati
uveřejněn bude co nejdříve.

Jak vzkvétá Japemsko. Nippon,říše
květů, má 27.188 lidových škol a v nich 108.360
učitelů; 949/, žáků chodí řádně do školy. Téchto
5 mil. dětí nejsou však jedinými školáky; jest tu
ještě celá spousta škol odborných; jedině do obchod
ních škol chodí přes 36.000 žáků.

Lušický seminář v Prazotrvá již na sto
let; založen byl dvěma nadšenými lužicko-srbekými
kněžími, v němž se vzdělávají studenti a bohoslovci,
kteří pak v Sasku působí jako duchovní mezi kato
lickým lidem. Letos má ložický seminář 34 chovanců,
z nichž pouze jediný jest lužicko-srbské národnosti.
Lužičtí Srbové, kteří v Prase studují, naučí se dobře
jasyku českémo, nabudou hlobokého národního vědom
a působí pak nadšeně ve své vlasti. Tak se vysvět
loje, že se z 12.000 katol, Srbů málokdo poněměí.
Za to protestantské osady arbské valem se poněmčují,
poněvadš protestantátí bohosl.vci studojí na německých
fakaltách, kde se avému národu odcisují.

Pamětní deska ma rodném domě
Fr. Pravdy v Nekrasíně a Jindř. Hradce.
Literární sekce družstva Vlast usnosla se, zasaditi na
rodnén domě + Fr. Pravdy pamětní deska. Milodar
k tomu účelu přijímá pokladník družstva Vlast red.
Tom. Širdle, Praha čp. 670,-II. — Za slavnostního
fečníka pozván bude kons. rada a kníž. arcib. vikář
Dr. Radoif Horský a vedp. Dr. Aloie Jirák, probošt
v Jindf. Hradci, bade požádán, aby dopoledne před
tím slougil za + Fr. Pravda měi sv. Oslava Fr. Pravdy
konati se bude o prázdninách ve všední den, ve vel
kých rozměrech. Předběžnávyjednávání vykoná člen
Liter, sekce farář Vlastimil Hálek.

Z módy. Po persiánu zatouží leckterá dáma,
aspoň kdyby měla z ného na zimním kabátci ozdoba!
Jest to drahá kožešina . . . letos přijdou do móly
japky z persiánu, se něž se zaplatí maličkost...
dvá stě až čtyři ata korun. Tato kožešinka, černá jako
uhel a nakadeřená jako hlava Černochovu, jest z kůže
beránka, jejíž kudrlinky jsou vynaceny zvláštní pro
cedurou. Mladé j-hňátko zašije se do těsného, přilé
bavého obala. Zvířátko roste, přibýrá na objemo,
vlna mohatní, sle poněvadž obal ji dusí a tiskne, za
krocoje se v závitky, ješ vypadají, jakoby byly vy
tvořeny nejobratnějším kadeřníkem. Obal někdy praskne
jako zelená slapka dozrávajícího kaštanu... jebňátko
naplnilo svůj úkol, život jeho jest už zbytečný...
vlna je nakroncena, putuje do jirchárny a odtud do
světové barvírny v Lipsku.

Korespondenční lístky s málepky
na přední straně jako jsou ne př. kolky dobročinné,
národní a pod. dle nejnovějšího aařízení ministerstva

obchodu musejí se dopravovati s doručovati bez závady.
Co v ziměéf Zima jest již oa prahu a 8 ní

dloubé zimní večery. To právě naskytá se nejpříhod=
nější Čas na přehlédnutí dosavadní činnosti v domá
cím hospodářství. Nejen ten, kdo má chaloupku, kos
pole, zabrádku, ale i kdo odkázán na deoní výdělek,
má se poobléjnooti, jak hospodařil, zda pracoval se
tiskem či se ztrátou, Bohatý jaku cbudý má každc
ročně skládati účty z hospodaření svého. V klido
zimním nejlépe se uváží, čeho se chopiti, aby naše
hospodářství vzkvétalo; to nám už tuk snadno ne
ujdva ony drobnosti, z nichž by nám plynul zisk,
třeba pranepatrný. Zvám továrního dělníka, který
četbou a ovažováním za zimních večerů vyšinul se na
obratného hospodáře, jehož královstvím jest nepatrná
chaloupka a zahrádka s kouskem pole vedle. Zkušený
odborník sabradník nemohl by si lépe počínati. Cba=
lonpka jako klícka po stěnách kolem dokola obepjata
vínem a kordony zákrsků nesoucích nejjemnější tabu
lové ovoce. Ubledný dvorek jest rejdištěm několska
atkrostných exemplárů chovoý.h slepic a pod střechou
v hranici sestaveno několik beden, příbytků to jem
ných stříbřitých irálíků. A zabrádka s konskem pole
proměněna ve stkvostný ead, v němž není místečka,
aby nebylo opotřebeno. V několika řadách tábnou se
tu zákrskové kordony a pyramidy nejjemnějších drabů
ovocných, mezi nimi záhonky zeleniny atřídají se
s řadami bobulovitého ovoce: angreštu, rybísu, malin,
Nescbází tam ani záhonky nejpestřejších květin 8 ně
kolika stkvostnými drahy růží. A sad tento obtočen
se všech stran dobře pěstěným živým plotem zlísko
vého ořeší. A když se rok s rokem sejde, pilnéma
dělníku naskočí ns 400 korunek zisku. Pracovník
tento byl s počátku pouhým nájemníkem; jeo vlasení
pílí domobl se nynějšího majetku. A žena s dětmi po
celý den hledí si bospodářství doma, aniž by musely
do továrny. — Proč by tedy i jiní nemobli se d:
pracovati lepších časů? Kdo o sebevzdělání nedbá,
komu jest milejší nemastné hospodské povídání než
ušlechtilá vzdělávací četba, pak ovšem štěstí se vybne
podobným pracovníkům na sto honů.

Celní deklarace sboží. Přicelníchdo
klaracích zboží, které mají býti podány ve dvou sou
hlesných stejnopisech, mohou strany užiti snímků,
k jichž zhotovení upotřebiti jest anilinové inkoustové
tašky a otiskovacího papíra indychového. Toto povo
lení neplatí pro řízení s listem průvodním a pro ří
sení záznamné.

Bramborovou mouku i ságo pořídíme
ai v domácnosti bez výlob, kdežto v obchodech sto jí
kilogram 36—40b. Vyrábí se takto: Zemáky vyzráté
a zdravé okrájíme, opereme, postroubáme a čistou,
měkkou vodou rozředíme. Kaši sltem hustým proce=
díme a necháme ostát. Po nějaké chvíli vodu opatrně
slejeme a čerstvou na' radíme, sedlinu promícháme a
když se opět ustála, za 12 hodin £ase slejeme, bílou
hmotu na čistém papíře rozložíme na prkně a 080
šíme buď na slunci, anebo ze nepohody ne kamnech.
Sachou bootu rozmeleme, jemným sítem prosejeme a
v plechových krabicích k další potřebě uschováme.

Vliv měsíce na rostlinstvo. Že měsíc
má vliv na rozličné živly zeměkoule, jako na moře,
vzduch atd., to věděli lidé od dob nepamětných.
Bělidlo ku př. jest vynáleztak starý, jako lidstvo
samo. Na přirozenou povahu člověka vykonává
měsíc velký vliv, vímeť o „náměsíčnictví“, o vzrůstu
vlasů atd. Slavný zoolog Cuvier objevil na různých
zvířatech patrný vliv měsíce, a Humboldt pozo
roval, že květiny některé obrací se po měsíčním
světle. Avšak vinaři též dávno vědí, že víno zraje
na podzim působením měsíčního světla tak dobře,
jako světlem slunečním a rádi jsou, když v době
zraní jest bodaě jasných nocí. Badatel v obora
rostlinopisném Musset činil pokusy pro hospodáře
nad míru zajímavé. Čočka a vikev zůstávají na
místech měsíci nepřístupných chatrny, a mají
barva olověné šedou, kdežto na měsíční straně
mají barvu živou a obrací se p> měsíci zrovna
tak, jako mnohé květiny po slunci.



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
sc zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Chrámové svíce
Joskové "G svíčky a oběť.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové jj padvýní obráskyo
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce nUstry,,

—(eškoly) 8 krápě svíce kostelní stepaškaly) 8 . :

jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkem velikonočním,

třínožkyhladké,

neb krášlené,

svíce.obětní "if
ve všech velikostech

sloupky voskové a

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel,parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovovdko náčiní be výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl č. sy

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

-iataatetatoánánáototatoáoánánání
x Různé x

ž zpěvné ptactvo *

ž "mě pravé , ž

š harckékanáryž
x prodávám za mírnou cenu. JŠx

ž Jur Raus v Hradci Král, %

MMII NNKINNNINÍÉ
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

biřmování se stubami Řachovnímnejvětší resi
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi

Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.
Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

svíčky ke křtu,
sv. přijímání a Bv.

J U
= Založeno1853. =

T Provedeno přes 500 oltářů a Božích chrobů.

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, obrazůa j.o n|
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Slané Kar.Světlé,
Konriktak J čís.19n, roh

onv é ul., vyný Polelné na koste náčiní, oa p
1 doporučiti svůj hojně zázobený

sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

eh svícny, kaditelnice, kropenatenky, nádob«v at. d., vše
VY leaném slohu církevním. Staré

předměty znovu opravuje v přvodníintenci a sen © ohmí slaté a stříbří. Na pošádání hotové

práce nae na Jkásko rozpočty, nákresy neb cenníky franko,a slacení ručím. Největší výroba a
slad vvPraví k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ng> kostelům úle"va v placení. Více uznání po ruce presované vý
robby beseenné. Vše porílám již posvěcené.

Praha-l, ul.

První český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VO. 0., Seiden.

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

ODOOOOOOOOAXAXXOX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

AKOOOOOCAAXBITYzstran. velkých
pokojích 8 ku
cbyní, zařízen.
lázní a moder

ním příslašepříslušenstvím podjednímjedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. VW.Skuhersk vývelkozávod truhlářský v Hrad Řrál.,
u Prašského mostu.

Účet pošt. spořitelny č. 864.938.
Telefon č. 10. Telefon filialky ve Vídni

č. 5594.

Všeobecná

úvěrní banka
w Hradci Králové

(filialka ve VÍDNI VI, Getreidemarkt 13)

sa příčinou značného zvýšení sazby diskontní
Rakousko-Uherskou bankou úrokuje vklady:

a) uložené za podmínek dosavadních

me“4 9 <a
b) uložené nejméně proti 90tidenní výpovědi

m 9 <a
a to ode dne vložení do dne vybrání.

Daň důchodkovou platí banka ze svého.

Vzdáleným P. T. vkladatelům zašlou se na
požádání zdarma aložní lístky poštovní spoři
telny, aby mohli bez výloh ukládati.

Kdo z dosavadních vkladatelů přeje si úro
kování 5%/,,musí vkladní knížku za příčinou za
psání výpovědní lhůty nejméně 90tideuní předložiti.

Půjčky poskytují se zavý
hodných podmínek uvěrahodným osobám všech
stavů; velmi výhodné splátky jsou přípustny.Eskont směnek obchod=
ních za obvyklésazby.

Zálohy na cenné papíry
a skvosty.

Přijímá zakázky pro bursu Vídeňskou,
Pražskou, Berlínskou, Petrohradekou, Pařížskou i
Londýnskou.

Prodává veškeré cenné papíry dle denního
kursu netto bez jakékoliv provise.

FE*rodej všech v Rakousku dovolenýchl10sůna měsíční splátky.
Úřaduje se: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol.

nn
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Jan Horák,*soukenník
v Rychnověnad koně

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos

zemských.
Četná 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!

XCBI XGB XPI X6BI XCB(REBKORODRX663X663x XC6)XCBDXCSDG6DX

Krejčík
V PRAZE,

7 umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

oručuje uctivě své chvalněznámé:sochy, n:
kylšové , jesle, Bolí Moby,Bře, alakasatelny,

ovědnice pleny, ustrykyatd.le boa, ar reottabeny,premie, fotografie a nábytek a
íAnd předmětyhodiěhodícísesakadárky,

Původní nákresy, cenník a rozpočtybehlatně a
franko.

Renovacestarých oltářů akostelních sařísení.



Y KARBID ©
la. jakosti, se zárukou za 300 I. plynu, pečlivě tříděný,

prachu prostý, nabízí

Bohdan Kasper,
válec.mlýny a továrna karbidu v Lobkovicích, p. Neratovice.

PropohodlíP. T. pp. odběratelůzřízenyskladyv E*raze na Smíchově,
č. 280, protizápad.nádražía v EXradoci Král. u p. EH.Richtra,

zasílatele, kde možno vždy karbid bez předchozí objednávky obdržeti.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailit.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně sásobený
sklad náčiní

C.a k. dvorní dodavatel.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskypské konsistoře.

ovíce kostelní bohoslužebného
stříbra. br je

pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů “ nýchkovů 97
zhotovené,svíce polovoskové, pro svou bez- vše silněv ohnizlacené
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené paschaly příslušně
vypravené, triangle, vše v libovolná velikosti a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!

M době advenéná
veškeré druhy sloupků voskových a polovosko
vých rozmanitých tvarů ak Vanocům
svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícínky k nim, třínožk
zlacené a bojný výběr pěkných okras na vá
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se bodící),svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
v Hradco. Králové

Továrna založena roku 1816.u
= ZÁCLONY=

krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

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

látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

JAN STOUPÁ
v Praze, Václavské nám. č. 32.

U JOUJOU Je

a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňoje

veškeré objednávky co nndlevněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
mnovuzlácení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené Bestvr
sením Jeho bískupské Mi
losti. S závod můj může
ne vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
konpení a opravě chů,
monstrancí, ciborií, relikví
ářů, nádobek na sv. oleje,

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

Umělecké

řezbářské práce
jako:Kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Cihlářství.
Příruční kniha pro zařisování a zdokonalování. závodů:

cihlářakých, výrobu cihel, tašek, ronur,obráejných a mosalkových dlaždic, drážkových k atd.©238vyobrazeními.—Cena32.
Starostům obcíl

Ku potřebě obecní, členů úřadů samosprávných, hospo
dářských, lesnických a jiných.

Sestavil Ffllp IKnopi, c. k. okr. tajemník.
Druhé až na nejnovější dobu depiněné vy
dání. - Abecedně seřaděne — Knihs obsahuje
kde jaký zákon neb nařísení v obecním úřadování po

třebné a netřeba jiných pomůcek.Račte žádati na ukázku.
Na 1000 str., cena 7 al., váz. 8 zl.

„Národní Listy“ o díle píší: Potřebám tizíců malých
obcí a starostům neprávníkům doporučuje se praktické
rakověť Knopfova, k níš pozornost jejichobracíme. Každý
zákon neb nařízení se srozumitelným výkladem snadno
lze nalézti. Kniha je nezbytným rádcemvšem v šivotě
veřejném.

Nakladatel I. L. KOBERv Praze,
Vodičkova ulice.

Jednou s důvěrou skaste a posuďtepřírodní 6 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vichut. K 1150, 1850,
4 a 16—,

R aka pražená vljemK14—,16—
a 18—. Ce sdarma.

Pochvalné dopisy z celé říše.

Fr. Jelínek, Slatiňany č.82. Čechy.
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Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté,

A Klobouky dámské,dívčíadětské,

Kožešiny inydy «dů

Přezůvky prvéPotrohradské

Papuče pravés kotrou
na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,

MBNEPalackého třída č. 83.

Tamtéž přijme se učeň.„Tam



Předplatme na čtvrt roku 2 k so h
Číslo 47. » mapůl roku 5 k — k

Nynější star ruských nepokojů.
(3) V Raska je přes 93 millionů lidí,

kteří živí se zemědělstvím a příbaznými od
větvími. ©Průmyslem zaměstnává se skoro
12,300.000 duší. A teď se tažme, kdo v nepo
kojích jest hlavně súčastněn. Zemědělci? Ni
koliv; vždyt všecky listy souhlasně tvrdí, že
na venkově i za oynějších nepokojů trvá klid.
93 millionů raských občanů venkovských po
vydání manifestu carova se aklidnilo; tito lidé
nepřejí si ekandálních výtržností, které za ny
nější situace oškoditi mohou nejvíce ruskému
lidu sarnémo. A zdaž aspoň těch 12,300.000
průmyslníků jeví dále revoločního daucba? Ni
koliv; revoltají dále někteří hlavně tam, kde
nepřestávají štváti židovští agenti. A při tom
v pejnovějším čase v samých velikých průmy

-slových městech obrací se rozhořčení ruského
dělnictva proti židovským výtržníkům.

Lží by tedy bylo namlonvati světu, že
sám ruský národ vůbec bonří v nynějším čase
proti carské vládě. Z židů jest jen 3-249/, ze

„mědělců, tedy žijí židé na venkově jenom ne
patrným počtem; proto jest tam klid. Zato ploo

„židů zabývá se v městech obchodem a průmy
slem; a zde jest kvas nejhorší. Ze 125,670.000
booří se oyní v Roska sotva million křesťan
ského obyvatelstva ruského, Mluviljsem s jedním
pánem, který i v rozbouřené době tohoto roka

. třikrát v Rosku pobýval a raské poměry vůbec
dobře zná. Ten sice vyznal, že v některých
místech na žida před £'"on pohlíželo křesťan

„ské obyvatelstvo, zvláště dělnictvo s pohrdá
vím až — nekřesťanským; leč za vypuknuvší

bouře oajednoau — byli křesťanští dělníci s židy
jedna raka. Dodal pak: „V guberniích, kde
není židů, panuje klid; v krajích těch také
skoro nikdo nekrade, poněvadž by kradenou
věc nikdo od oěho nekoupil.“ —- Tedy zname
nité „umravňování“ křesťanského lidu ruským
židovstvem; a za revoluce „umravnili“ židé
tento lid ještě víc.

A teď oajednou ten obrat, zcela vysvětli
teloý, ale pro židy překvapující! Raský lid
obrací se proti židům. Pokud lid ruský spo
lečně se židy pobíjel křesťanské úředníky,
prohlašovali jej židé za uvědomělý; když však

FEUILLETON
Na lodi.

Paběrky z cesty do Palestiny. Píše Dr. Jan Hejčl.

HI.

Za mých vzpomínek na vítězství sličného
bratra španělského krále Filipa vynořují se v dálce
na obzoru ostrov Zante, později Cerigo a Ceri.
gotlo; v noci prý poplujeme kolem Kréty. Moře
bylo toho dne nádherné. Viny nebyly větší než
vlaky bublajícího horského potůčku, Klidnější —
pravili námořníci — nemůže moře býti, »Elektra«
plula tak tiše, že jsme v saloně při jídle ani ne
pozorovali, že jedeme. Zdálo se nám, že jsme
v paláci na pevnině. Aneorid svým «tempo con
stanie« věštij, že moře nám zůstane i dále příznivo.
Bylo to pro nás tím vítanější, poněvadž po Krétě
bylo nám plouti širošírým mořem, Po celých 3o
hodin plavby neměli jsme viděti leč vodu a opět
vodu

Teploměr, jenž ukazoval 259C, vyhnal všecky
ceslující na palubu. Příroda nám uchystale k ve
čeru stkvostné divadlo — západ slunce. Škoda,
že nejsem básníkem, abych mohl vylíčiti krásu

„večerních červánků, rozlitých na nebi i na moři
a protkaných zlatem paprsků slunce, jež každým
okamžikem se blíží k hladiné mořské blíž a blíže.
Již omočilo svůj spodní okraj ve vodách, již se
koupe až do pola, již sahá voda až po pás, po
očí á v okamžiku zmizí celý veliký kotouč čer
vený pad vodou, jako když se ponoří úplně kou
pající se člověk. Ješté chvilku nachové vlny bu
jují s blížící se tmou, až konečné podléhají do
cela a noc uchopí se svého žezla i nad říší Ne
ptunovou a-skryje zrakům našim i veliký ostrov

po trpkých zkušenostech obrací se násilně
proti židům samým, již píše židovský tisk o
chátře a luze. My však, ovšem jako křesťané
odsuzovati musíme krvavé, davové vraždění,
jež se děje bez řádnébo soudu; leč zároveň
zcela rozhodně tvrdíme, že židé oplatli si ua
sebe bič výhradně sami. Jejich vyzývavost ne
znala mezí; již již se domnívali, že ruský lid
i 8 carem leží u jejich nohou a že mohou po
roučeti roské říši jak jim libo.

Na př. v Kyjevě vyzývali židé k povalení
carství a k prohlášení republiky. Strhli v rad
ničním sále obrazy cara Mikuláše II. a Ale
xandra III. i pate“na města av. archanděla
Michaela, Zkrátka ukázali pravou tvář, nena
strknujíce z opatrnosti před sebe nějakého no
vého „zbožného“ popa Gapona. Na obrazy pli
vali, šlapali a roztrhali je. Židovský advokát
Ráther vystoupil ua balkon a vášnivými na
dávkami útočil na carskou rodinu. Pravil mezi
jiným: „Už se tě, Mikalášku, nebojíme, teď
jsme my pány Raska. Smrt cara a všem Roma
novcům! Af žile repnblika!l“ — Tak hovořil
smělý žid tváří v tvář ruskému vojsku, které
stálo před radnicí. Jeden důstojník byl tak
smělý, že si dovolil proti židovskémo Štváči

Z etpal jiný náhled. Ale bylo bned zle.id střelil s balkono proti důstojníkovi, načež
začali hned židé stříleti s oken, se střechy
radnice i okolních domů oa vojáky. Čo jim ti
vojáci udělali? Rozamí se, že teď už přešla
vojsku trpělivost; začalo se brániti, dostalo se
mu podpory i od občanů. A teď začalo ubou
strancé zápolení po dva dny trvající, při němž
ovšem hůř se vedlo židům než přesile podráž
děných křesťanů. Potupil někdo v Rusku tak
veřejně a bezohledně náboženské city židů,
jak to učinili tito sami křesťanům?

Dle zprávy českého krajaua v Kyšiněvě
vsbudili proti zobě bouři kyšiněvští židé též
drzou vyzývavostí. Vydání carského manifestu
oslavili — revolucí! 1 V pondělí 30. říjnu pc
řádalí méstem demonstrační průvod u porou
čeli s výbrůžkami zavírati krámy. Drahý den
veliký průvod židů křičel: Pryč s carem!
Vojsko židům nijak nenbližovalo, a na rozkaz
židů přestalo se v dílnách pracovati. Hlavní
židovský řečník provolával: „Rusko je sesla
beno; a teď, když se nemůže již hýbat, je naší
-=-=-=>=>=>=—=—=———————————
Krétu, ku které nás poutá množství vzpomínek
biblických. Ba i modré, Široširé moře bez hrází,
jež na úsvitě a po celý následující den (6. října)
brázdíme, připomíná nám, že tudy někudy se
plavil též sv. Petr na své apoštolské cesté do

Říma, pak apoštol národů; připomíná nám, že
tudy křižovaly a křižují již po 19 století lodi, ve
zoucí missionáře z Východu na Západ a ze Zá
padu na Východ. Ani vlny nemohou klásti od
poru horlivosti apoštolské! A zabyne-li tu některý
věrozvěst, pak moře samo se mu postará 0 ve
liký náhrobek — svou živou okrouhlou vlnou!

Ostrov sám: dle zpráv Strabonových spojen
8 pevninou a městem hrází 7 stadií, t. j. asi 1300
metrů dlouhou, jež byla později naplaveným
pískem a ssutinami domů rozšířena tak, že nyní
měří půldruhého kilometru v šíři a ohraničuje
na východní straně t. zv, »starý přístave. Až bu=
deme vystupovati z lodi, uvidíme místo toto, na
kterém nyní jest vystavěna veliká část nového
města. Uvidíme též místa, kde stávalo »serapeum«
s druhou knibovnou čítající na 300.000 závitků,
uvidíme též místa, kde staří učenci ve stkvostných
kolonádách se procházeli, kde společně stolovali,
rozdělení jsouce ve skupiny Aristotelovců, Plato
novců, Stoiků atd. Uvidím město, v němž vlastně
byla zachována celá hellenská literatura, jež měla
a má dosud tak mocný vliv na kulturu celého
západu. Při tom vzpomínám bezděky na ony doby,
kdy jsme i my s řeckými klassiky pod paždí krá
čívali do školy a ačkoliv se blížíme stále k jihu
víc a více, přece zase duch zalétne na sever do
síní gymnasijních, odkud si do života odnesl
tolik milých, sladkých vzpomínek|

Když jsme tehdy probírali dějiny řecké a
pak římské, nepomyslil jsem si, že uzřím jeden
kráte Alexandrii, do které slavil velkolepý, trium
falní vjezd César po zavraždění Pompéja; nepo

|
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Imierty se počítají levně, " ,

Obnovavychdsí v pátek v poledne. | Ročník XI.

povinností, abychom dílo dokonali a proto:
„Doloj carja!“* — Roztrhal carův obraz a řekl,
že to jest poslední car z rodu Romavových.
V úterý židé napadli řezníky, prodávající ve
přové waso, protože prý svým obchodem urá
žejí jejich židovskon víru. Ve středu kráčel
lid s obrazem carovým v radosti nad konsti
tucí k děkovným bohoslužbám. Leč uerměl od
židů pokoje. Carův obraz prostřelen, křičeno
„dolů car!“ a ua lid stříleno. T-ď teprve po
drážděný lid začal židům stejnou mincí splá
ceti. :.ozvinuly se pouliční boje, větší počet
lidí s obou stran padlo a Židovské krámy
drancovány. Pozoruhodno, že mezi revolucic
náři byli i žáci obchodní školy 14-16 letí,
ozbrojení vesměs revolvery. Gubernátor dostal
od židů mnoho výhrůžných dopisů.

A v Oděse! Židé dráždili křesťanské oby
vatelstvo střílením a pod. Dopisovatel Nár.
listů končí popis židovské řeže slovy: „Židov=
ský patnáctičlenný revoluční výbor v Oděse
s počátku žádal za odstranění policie a chtěl
k ochraně bezpečnosti zorganisovati městskou
garda jako v jiných raských městech; později,
když bylo zle, sám tento revoluční komitét
prosil gradonačaluíka o polic. ochranu. Policie
nyní, musí-li židy chrániti, činí tak neochotně.
Oni po dvě léta ruské policisty vraždili revol
very, dýkami a pumami a 04 sta jich se světu
zprovodili, aniž se čím provinili, nežli že byli
ruskými policisty. O tom, jak je hyzdili v očích
celého světa, ani rlavit nebudu —Nyní klidí
ovoce svého díla. Všecko, co se tu děje, jest
úžasné a převyšuje hrůzami všecko pomyšlení;
je to takové, že člověk litoje, že se narodil
člověkem; ale s židů raských nikdo nesejme
vinu, že počátek těch hrůz vyšel od nich.“

Teď zkrátka objevila se „svobodomyslnost“
a „vlastenecká duše“ roských židů v pravém
světle. Právě kdy ruský lid začal jásati nad
konstitaci, bouřili židé s dvojnásobným úsilím,
jakoby carova reforma byla novým bičem na
raský lid. Židé v této chvíli novými Štvani
cemi dokázali, že si nepřejí, aby reformou
ruský stát se uzdravil a sesílil; chtějí stát
naprosto znásilniti, aby mobli poroučeti sami.
Začali propásledovati Rusy i pro jejich nábo
Ženské přesvědčení, ačkoliv ani kozáci ani po
———-———————————————————

myslil jsem, že uzřím jednou město Kleopatry a
Antonia, město, jež tehdy čítalo prý více než půl
milionu obyvatel původu egyptského, řeckého, ži.
dovského, fenického. (Později za dob Trajánových
(98—117) tvořili židé celou třetinu obyvatelstval)

Z těchto vzpomínek vyrušil mě hlas Araba
volajícího © »Iskanderije« upozorňujícího, že již
na obzoru vyvstávají obrysy města, které tolik
zažilo. | barva moře věstí blízkost břehu. Není
již tak čistě modrá, spíše přechází do zelena a
místy do žluta. Je zde již ve vodě jednak množství
písku, jednak znáti zde výtok vod nilských. Jsme
nyní na nejzápadnějším hrotu delty! Hledíme
všickni upjatě v před, odkud se blíží k nám ne
veliký parníček. Rychle se blíží k +Elektře«. Již
viděti asi pět neb sedm osob, jeho to »posádkue«.
Jede nejprve podél! naší lodi, načež zahýbá, jako
by chtěl učiniti útok na její bok. Již se přiblížil
k ssmé lodní stěně, a jeden z lodníků přivazuje
parník provazem k »Elektře«. Co to? Dříve, než
jsem si mohl tuto otázku zodpověditi, vyskočil
z parnízu statný, osmahlý Arab, vyšvihl se na
lodní lanové pletivo a v okamžiku, jak veverka
vyšplhal se na palubu. Moh! jsem si ho dobře
prohlédnouti. Dlouhé roucho jeho, podobné římské
»tunice«,sahaloaž po kotníkya sotva dovolovalo
popatřiti na černé střevíce a punčochy na nohou.
Kolem pasu vinul se pestrobarevný pás. Kolem
červeného, neovinutého fezu vznášel se kotouč
kouře z egypiské cigaretty, na které si masité
pysky Arabovy oochutnávaly, Evropský převlečník,
dle nejmodernéjšího střihu ušitý, divně se vyjímal
na arabském svrchním rouchu. Pravice si pohrá
vala černou holí se stříbrným knoflíkem.

Sotva vyskočil na palubu — již zaměřil jako
starý známý n4 velitelský můstek .. . Teprv nyní
poznal jsem, že jest to lodivod (pilota), který se
nyní ujal řízení lodi místo kapitána, Jef moře u



licisté židů v pohnuté době pro jejich nábo
ženství nepronápledovali.

Teď honem Rotschild a jiní židovští ka
italisté žádají ruskou vláda za ocbranu židů
dyž židé vraždili bez rozpaků vinné 8 nevi:

nými, tu je Rotschild nenapomenul; to raději
posílali zahraniční židé svým ruským souvěrcům
na revolvery a pumy velké peníze. Ostatně
byli již sesazení vládou gubernátoři, kteří ne
učinili dostatečná opatření proti řežím proti
židovským a jiným; stalo se tak v Oděse,
v guberniích ostlandské, permské, tomskó a
kazaňské.

Řeže protižidovské schbvalovati nemůže
žádný člověk smýšlející křesťansky; ale potřebí
jest míti na mysli, kdo je zavinil. Souhlasíme,
že i plno lazy súčastnilo 8e na protižidovských
nepokojích; uebylo však také plno chátry
súčastoéno na drancování domů křesťanských
před tím? Ať zpytuje svědomí nejenom vláda
ruská, ale i ti židé, kteří tolik štvali proti
křesťanskému Jidu, jenž chtěl užiti konečuě
klidu.

Volné listy.
(Otázka ženská. Svoboda a důstojnost ženy v ro

dině.

(12) Požadavek výstřední emancipace, aby
žena hospodářsky a politicky byla úplně sa
mostatná vedle muže, vede k rozvrata rodin
ného života a klidné domácnosti. Proto také
hlasatelé a přívrženci této krajnosti v ženské
otázce tak málo mlaví o rodině a sociální de
iokraté dokonce nahraditi chtějí rodinné vy
chování dressurou ve státních, k tomu účelu
zřízených ústavech. A to. ge děje v dobách,
v nichž heslo individualismu stojí tolik in
koustu a papíru a v nichž 8 prorockou tváří
se káže, kterak rodiče již v útlém mládí svých
dítek mají přiblížeti k jich osobitým vlast
nostem a zvláštním náklonnostem,

Právě proto, že žena má úplnou a celou
přirozenost lidskou, má též touhu po spole
čenském spojení a touha ta předem a praví
delně se jeví ve přilnatí k muži, ve přilnutí
k životu rodinnému, k domácnosti. Mezi ženou
a mnžem v tomto ohledo není žádného rozdílu.
A jest to známka nemoci buď daševní nebo
tělesné, jestliže někteří muži a některé ženy
touhy této nepocitají. Jsou-li pak tisíce, ano
ptatisíce mužů, kteří útolka v domácnosti a
tepla rodinného nebledají, akazuje zjev tento
hromadnou mravní degeneraci a hříchy proti
zákonům Božím a zákonům přirozeným. Ke cti
žen přiznati slaší, že u nich tato sociální hni
loba místa nenašla.

Jsou-li však i mezi ženami výjimky, pak
je nacházíme obyčejně u žen, které zmíněnou
tonbu a náklonnost nepřirozeně potlačují do
mněle vyššími příkazy Špatně pochopeného
emancipačního poslání. Právě to byla Soňa
Kovalevská, jedna z nejzajímavějších žen dava
tenáctého věku, která zakoušelu bolestně spor
svého geniálního dacha se svým ženským srd
cem a která v posledních letech svého života
o konečném zdaru ženského hnutí velmi po
ebybovala. Pisatelky jejího života říkají, že ve
věcech citu jest sfingou a že úsilí, rozluštit

Alexandrie velice mělké, jest zde mnoho nebec
pečných písčin, kde loď snadno by mohla uvaz
nouti. Vyhnouti se všem nebezpečím a najíti cestu
dostatečně hlubokou dovede jen dokonalý znalec
celého zdejšího okolí, jako jsou zdejší pilotové...
Spatřil jsem zde Araba v úboru, v jakém jsem
později viděl v Alexandrii procházeti se celé zá
stupy. Jaká to směsice východu a západu, jevící
se i v šatu! Věru, že si zde východ 1 západ bra
trsky ruce podává a tiskne, Všickni cestující opu
stili již své kabiny, připravili svá zavazadla a
stáli na vrchní palubě, hledíce v před do dálky,
kde Alexandrie začala vystupovati v rysech vždy
ostřejších a určitějších,

Dnes je Alexandrie druhé město v Egyptě
a jeden z největších přístavů ve Středozemním
moři, vykládá vedle mne stojící Francouz svému
spolucestujícímu.

Má již kolem čtvrt milionu obyvatelů,
z nichž asi pětinu (50.000) tvoří Evropané Ev
ropané bydlí ve svých čtvrtích moderně zřízených,
nejvíce na jihu a východu; naproti tomu Arabové
bydlí ve svých čtvrtích úplně ještě staroorientálsky
vystavěných. Sotva kde najdeme tak příkře proti
sobě státi starý domácí ráz města vedle nového,
moderního, cizího,

Co znemenají tyto plovoucí svítilny, jež
tvoří zde na moři jskousí ulici?

Ukazují lodím, kudy se bráti, by šťastně
dorazily do přístavu. Přál bych vám jeti tudy
večer, kdy svítilnys různobarevnými skly zde na
hladině mořské jsou rozsvěceny; zdálo by se vám,
že jste někde Evropě na velikém nádráží. Libo-li,
budu vám dělati chvilku dregomana,

Prosím uctivě.
Můžete pozořovati, že Elektra zahýbá silně

na západ. Byl sice ve starých dobách přístav více
na východě, fen však jest nyní zasýpán plskeíh

tajemství jejích tužeb a intimních zájmů, roz
bíjí se o slošitost a uzavřenost její povahy.
Po našem soudu není rozluštění to tak ne
snadné. Uvážíme-li sílu jejího ducha a železnou
přímo vytrvalost v práci duševní, pochopíme,
že pevnou vůlí dosáhla toho, aby spor mezi
jejími zásadami jednou již pojatými a mezi
potřebami ženského jejího srdce v zpatelných
výrazech neprovalil se na venek. Zápasy její
duševní náporem silné vůle děly ae uvnitř a
skrytě. Vždyť její theoretická umíněnost ná
silně dusila city k muži, kterého milovala.
Byla-li tedy ve věcech citu sfingou, pak sfioga
ta označena jest sporem přirozených náklon
ností a podů s amělým jich potlačováním za
účelem vyššího poslání, jemuž Soňa Kovalev
ská podléhala jako neúprosaému tyranovi. Pří
klad Kovalevské dosvědčuje tedy, že i žena
tak energická, která vytkla si cíle rozdílné
krbu rodinnému, přece konečně přitažena byla
ve společenství 8 mužem a zatonužila po či
stých radostech domácího a rodinného života,
kdež nejvlastnější místo každé ženy.

Kristus Ježíš, povýšiv manželství na svá
tost, zjednal ženě v manželství pravou svobodu.
Nejprve osvědčilo se požehnání svátosti stava
manželského při uzavírání sňatku, neboť církev
Kristova neanavoě pracovala k tomu, aby se
ženě při uzavírání manželství dostalo úplné
svobody. Snaha tato musí se oceňovati od kaž
dého, kdo z života naučil se čísti, co zla způ
sobily sňatky z přinocení rodičů a jak bez
duchá jsou manželstva tak zvaná konvensio
nální. Snad někdo řekne: „ale toť se 8amo
sebou rozamí.“ Dobře, ale církev to řekla již
před stoletími a slavnostně prohlašovala na
koncilech, Na příklad koncil tridentský s dů
razem vyslovil se o svobodě při uzavírání
sňatka vůči rodičům a vrchnostem. Odsuznjíc
tím nízkou vypočítavost a bamižnost, asilaje
církev o to, aby žena úplně svobodně předem
uzavříti mohla sňatek daší, vzájemného poroz
umění a lásky, neboť jenom za těchto pod
mínek žena může rozvinouti všechny své dobré
vlastnosti v rodině a domácnosti.

Svátost stavu manželského a nerozvíži
telnost spojení maže a ženy jediné způsobily,
že rodina jest tím, čím nyní jest, že rodina
jest uejdražší společností každého člověka, že
rodina jest domovinou srdce. Všichni lidé,
kteří dovedou pozorovati a mysliti, vyznati
musí, že andélem rodiny jest žena, matka,
které tvořil život půvabu, vlídnosti a lásky
Kdo zažil kdy radostí čistších, jimž člověk na
zemi těšiti se může, nežli jsou ty, které prožil
pod ochrannými křídly své matky a v středu
svých svarozenců? Kdo nemohl pro osudné
okolnosti žíti jasným životem rodinným, kdo
ocitl se ve světě záhy osamocen, bez matky,
bez otce, bratří a sester, zdaž může odstraniti
stín smutka us duši a prázdnotu v srdci? Ra
dosti, které ve svátostném a nerozvížitelném
manželství dovede vykouzliti žena, jsou tak
cenné, že na místo nich nelze jinde nalézti
radosti vroucnější a útěchy rychlejší pro rány
v životě zasazené. Církev katolická proto vě
nuje všemožnou pozornost zdara manželství,
protože v rodině jsou poklady těšící dobroty,
jež léčí jakoukoli bolest, protože v rodinách
kladeny j+»u základy jak k povaze a činům
—————-———————————————
tak, že jen rvbařské čluny ho používají. U tohoto
přístavu, kterému v dobách srabských dáno jméno
přístav s»nový«, vlastně stál vysoký onen maják,
z něhož sice dnes nic nelze viděti, za to však
zachovaly se nám zbytky starého mola, které cbrá
nilo bassin přístavu před pískem. Dnes velké lodi
zastavují v přístavě západním, ktevý staří jmeno
vali Eunostos a který Arabové nezývají »přístav
nový.c Sklada se ze dvou částí, z přístavu vnějšího
většího a menšibo vnitřního, Pozorujete, že Elektra
začíná pracovati volněji, znamení to, že jsme se
přiblížili již značně ke břehu.

Již jsme v přístavu zevnéjším, měřícím 703
ha. Na levo, na západ vidíte velikou bráz, 300 m
dlouhou. Jest to lamač vln, jenž vyniká v době
odlivu 3 m nad hladinu. Na jeho severním konci
vidíte nový msejak, o něco dále palác Khedivův,
zvaný Rá; et-tin (— mys fikový) a odtud na pravo
námořní arsenel. Na pravo vidíte vyčnívati do
moře molo, goo m dlouhé, jež ohraničuje zde
vnitřní přístav, měřící 190 ha, Již jsme v něm...
Lodi mohou připlouti až k samému břebu, po
něvadž jest zde moře všude hluboké asi 8 metrů.
Pro pohodlí cestujících jezdí v době saisony vlaky

O něco dale za molem vidíte ústiti se do
moře veliký kanál. Vystavěl ho r. 1819 Muhammed
Ali a nuzval bo podle jména tehdejšího sultána:
sMabmudíjee. Spojuje rameno Nilu, jež se ústí
u Rossety do moře — s Alexandrií a zavlatuje.
oba své břehy i okolí Alexandrie. Jest to obrovské

dílo zavležovací.Stál Z miliohu fradků; čtvrtmilionu dělníků při stavbě jeho robotovato, Na:
vršku přímoproti Hm jést ciťaďella Napoleonova
a pod ní dole hned ta břeh jest celnice« úřad
zdravottií. |

"Za Cobistovýkladu 'dobrotoliého dřegotmaha;
Podzorováljšéth se 'ždjihem, Vteřak v dálče nlkřa

velikých lidí, o nichž mluví svět, tak k povase
lidí, kteřívěrným plněním sdánlivě nevýsnam
ných povinností stávají se v pravdě také voli
kými, byť právě hločnou pozornost světa k sobě
nezvábili. Proto považovati jest rodinu jako ze
svatou, za nerozlučnou podmínka zdravého ži
vota sociálního a proto nesmlouvajícím důra
zem jest odmítnouti kašdý útok, který proti
ní se děje od lidí, prodchnatých nepravou a
a braboo filosofií.

Nedávno z advokátní komory pražské
ozval se hlas proti nerozvížitelnosti aňatka
katolického a učinili tak pánové, kteří jsou
blízci professora Masarykovi, jenž tak horlivě
a přesvědčivě dokazuje, že jen v nerozlačném
manželství mohou manželé uskutečňovati vyšší
svůj vývoj a zabezpečovati hmotné ij mravní
blaho rodiny. Theoretikové takoví nevědí, co
činí. Domnívajíce se, že zrušením nerorvížitel
nosti manželství chrání právo ženy — potlu
čují je. — A zase byl to týž prof. Masaryk,
jenš jako redaktor v prvé číslo „Naši Doby“
přijal článek, jenž, útoče proti katolickému
manželství, žádá, aby z manželství odstraněny
byly názory náboženské a aby zaveden byl
v Rakousku sňatek civilol, ješto prý, jako

sterákoli jiná smlouva, podléhá světské mocistátní.

I ta platí známé slovo, že šedivá jest
každá theorie a jest velmi šedivá, jestliže pro
tiví se prav. m zájmům životním. Tedy mění
cím se novodobým heslům má se státi po
kusným polem i rodina a manželství. Věru,
není doby, ve kter) by se tolik tbeorisovalo
jako v době oaší a ve které by se hned pře
kotně žádalo, aby s každým na povrch vyno
řivším se názorem činily se pokasy jako ve
fysice a chemii, Však nejživotnější zájmy lid
stva nesuesvu pokusů, které provádí chemik
ve své křivuli a fysik pod svou vývěvoo. A
nikdy nebyla náklonnost rozhodovati se o ně
čem po způsobu stáda ovcí všeobecnější, než
nyní. Chybu tato nezakryje mlavení, že v kraj
ovstech jest síla a příčina našeho pokroku a
že k cílům svým člověčeustvo ubírá se nutně
8 pudově. Každý ideál, otvářející se v blu
binách života anonymního, má prý právo se
uskatečniti. Jest-li po uskutečnění jebo zpozo
rujeme, že nesplňuje, co sliboval, bude prý
spravedlivo pomýšleti na jeho zlepšení nebo
nahrazení. Učení toto nevede lidstvo po jasné
cestě poznání a zkušeností, nýbrš zavádí v te
moé houštiny veustálých nejistot a bludné tá-.
pavosti. Od čeho pak jest rozum a vůle lidstva,
aby předzvídalo a záměrně opravovalo pod
mínky svého života? Právě tak jest to s po
kusy v manželství. Jestliže ve osvědčuje ne
rozvížitelnost, proč vskočiti v nejistotu 8 v ne
bezpečenství,životními doklady tolik prokázané?
Připostí-li se a bude-li se provádět rozloučení
manželstev, neupevní se ctnosti rodinné a vla
steuecké, pak ta tam bude vášnost výchovného
poslání. To bude vštípení sobectví na kmen
rodiny a rodiče v takové nejistotě a nejednot
nosti nebudou 8 to, aby dítkám vpravili pře
avědčení, že život není hledání rozkoší a bla
hobytu, nýbrž že jest povinnost a poslání.

Rozvížitelnost sňatka neupevňaje právo
ženy, neklade podmínke k rozvoji jejího du
ohovního mateřství. Zoamená nesvobodu a vy

dali na lodi uhlí. Vpluli s lodí pod železné koleje
v obrovské výši upevněné, načež po kolejích po
sunovali vozíky podobné oněm, na kterých se
u nás převáží hlína, překlopili vozík a uhlí se
sypsalo s výše do lodi. Rychlý to věru způsob
zásobiti lodi potřebným palivem, rychlejší mnohem,
než když se musí uhlí donášeti v koších na bla=
vách dělníků. :

»Elektra« dýchala slaběji a slaběji, až ko
nečněustala pracovati na dobro... Za to jaly
"se pracovati nyní usilovně plíce a hlasivky Arabů,
v pestré směsici čekajících na lodi, by si vydělali
něco donáškoů, tlumočnictvím atd. Solva že byl
z »Elektry« spuštěn na břeh můstek, jiš se valili
v celém proudů na palubu. Žádný cestující nesměl
se odvážiti plovati proti tomuto proudu, nechtěleli
býti smeten jak žalud. V několika vteřinách byla
celá paluba zaplavena různými nosiči, již měli
oděv pestrý ozdobený různými nápisy. Nejkřiklavéji
oblečeni byli zřízenci jisté cestovní firmy. Červetié
jejich kabátce by byly spíše nasvědčovaly tomu,
že to jsou katovi pomocníci, než nosiči. Viděl
jsem též Araba, jenž nesl na prsou nápis »Ali
fůr Deutsche«. Ó překot tlačil se jeden po druhém

umaštěné navětícenky, jimiž chtěli ukázati své do
poručení, lamali špatné brzy angličinu, brzy fránčinu,
vlaštinu ano i němčinu. Nemusel jsem dbáti do
těrných Arabů, poněvadž jse měli ujedtíénov
s Monsign. Marinim, jeho syhovcéh aďvoKbtéth
a prof. Breenéth, že si vezmémedrožku. "Podkal
jsem 2 aiími, až se vřava poněkud útišila, 'Btřtéž

Alidně a -pocdálu'jseln sešel po nifisfku dolů, abych
poprvéštentil h1'břebu Afriky,ha'ptidé Egýpta-...

$ polědiše.



dání ženy a matky v plen chvilkových nálad
a v tyranství vášní. Z té příčiny katolická
olrkov bájí posvátnost a neroslučitelnost man
želetví za tím účelem, aby šena uchránila svou
důstojnost a svobodu matky.

Obrana.
(8)Moderní názer na pokrok. Ústřední

výbor českého stadentstva prohlásil v Národ
ních listech (14. listopadu), še dr. Alb. Bráf
jest proti každé pokrokové myšlence student
stva. Pro bůh! Co si vlastně stadentstvo pod
jménem pokroku představuje? Jest snad po
krokem každičká modernější idea, která třebas
bned po svém zrození nese známky podstatné
choroby? Jsou pokrokem i ty myšlenkové
proudy, jichž výslednicí jest rozvrat a zabře
dání do nejsmotnějších nesnází? Nemafte pojmy!
Nenazývejte všecko moderní pokrokem| Je-li
některá moderní myšlenka pokroková, dosvědčí
to výhradně a nejjistěji výsledek akce, jež na
podkladě takové myšlenky se provádí.

Pomíjíme zde stanovisko Bráfovo k hla
sovacímu právu; obracíme zřetel k paušálníma
obvipění dra. Bráfa vůbec. A tu nutno vyznati,
že Bráfóvi se rozhodně ubližuje. Kdyby stu
dentstvo a celý národ náš řídily se na př. ná
rodohospodářskými pokyny, jaké dr. Bráf od
počátku svého veřejného vystupování nám
dával, jak by byl náš národ hospodářsky po
kročilý! Jistě by mu tekový zdravý pokrok
prospival víc než malicherné třebas „Dejpo
krokovější“ strannické třenice různých stran a
frakcí národních. Kéž by jen stadentstvo vesměs
chtělo porozuměti bystrým, zdravě pokroko
vým názorům Bráfovým a je chtělo šířiti! —
Ale — enad víc "národu prospěje násilnicků
akce proti jeptišskému gymaasia? Jen dobře
rozlišovati slova „moderní“ a „pokrokovýl“

(3) Dvejí loket. U socialistů platí
kněžeká práce za — zahálku. „Nic nedělají a
dobře se mají“, to jest astálená fráze v ústech
socialistických. Ale teď se podívejme na jejich
dvojí loket! Kněz a ačitel přece konají da
ševní práci velice podobnou a zaslahojí tedy
oba přiměřené odměny. Socialisté brněnští
právě před volbami problašají tento svůj po
žadavek: „Řádné odměňovánívšech městských
učitelů. Přídavky z prostředků obecních, pokud
nepostačí platy zemské“. Podobná, ovšem zcela
spravedlivá přání pronášejí i socialisté jinde.
Jak se však stará sociální demokracie o zlep
šení platů cbudých kněží? Velikým rámasem
proti úpravě kongroy a stálým ponkazováním
na josefinskou štólo, která vlastně má každémo
moderně smýšlejícímu člověku platiti za pře
žitek, neodpovídající potřebám doby. Nechceme
zde poačovati soudraby o veliké potřebě vý
chovy náboženské; o tom jich nepřesvědčí
sebe pádnější důvody. Chceme poukázati hlavně
na to, že duševní práce duchovních jest nejméně
tolik napínavá jako práce učitelstva a že tedy
jejích život není pouboa zahálkou. Katecheta
má tolik hodin vyučovacích jako učitel a někdy
ještě více. Kněz v dachovní správě někdy má
skoro tolik hodin vyučovacích jako učitel;
aby pak dítky náboženství naučil, masí na to
vynakládati tolik bdělé pozornosti jako každý
Jiný vychovatel. Při tom musf kázati a na to
se musí připravovati nejméně tolik, jako dobře
placený řečník socialistický. Muselk vůli státu
mnoho úřadovati a při tom vésti si opatrněji

ckého časopisu. Kněz koná toto úřadování
většinou zdarma. Zdarma také zpovídá a zao
patřoje. A to je též veliká práce duševní;
pochybujeme, že by chtěl na pf. některý soci
alistický advokát vyslýchat své klienty 4—6
hodin zdarma a že by 8" listický lékař šel
v simě v noci k nemocnému úplně zdarma.
Tedy, soudruzi, jen spravedlivě! Prohlašojete-li
se svého stanoviska kněžskou práci za nepo
třebnou, nenazývejte aspoň kněze lenochy,
darmochleby, atd., poněvadž za podobné„leno
šení“ svým redaktorům a administrátorům
semi dobře platíte.

Politický přehled.
Zasedání sněmu království Českého chýlí

se ku konci, ale něco platného na prospěch
celého království dosud nic nevyřídil. — Na
Moravě má dojíti ka kompromisu v otázce
volebního řádu a zemského zřízení. — Tyrol
ský sněm schválil volební oprava. Zavedena
jest nová všeobecná kurie a rozmnožen počet
mandátů. — Předseda ministerstva bar. Gautech
fádí se a úáčelníky politických stran o zave
dení všeobecného práva hlasovacího. A k de
potaci průmyslníků 60 vyslovil, že hned v první
schůzi sodmovny poslanecké předloží volební
opravu, spočívající na všeob. volebním právu,
kterou má říšská rada ještě v tomto zákono
dárném období vyřídit — Španělský král
Alfons přijel na návštěva císařského dvora v

Vídni. — Český posl. dr. Fořt, vynikající od
borník v tarifních záležitostech, stal se sekč
ním šefem v miuisterstva železnic. — Trpný
odpor (vykonávání služby dle předpisů) na
všech tratích státních drah skončen po dohod
nutí železničních zřízenců s vládou, která zří
zencům zvýší mzdu a přičiní 66 o upravení
mzdových poměrů zřízenců drah soukromých.

V Uhrách vše při starém; koalice ma
ďarská pracuje dále na znemožnění vší činnosti
ministerstva Fejérváryho. Na zajištění potřeb
ného presenčního stavu vojska v Uhrách po
voláni budou náhradní záložníci, kteří nejsou
příslušníky státu uherského.

Francouzský ministr vojenství Borteaux,
bývalý barsovní agent, socialista, odstoupil.
V arsenálech francouzských vypakla dělnická
stávka, která není však všeobecnou.

Při hlasování lida norského bylo ode
vzdáno ve prospěch království 789/9, ze všech
odevzdaných blasů; následkem toho nastane
volba norského krále. :

V Rosku nastává všude klid, i bouře
protižidovské ustávají. V Kronštatě vypukla
sice vojenská revolace, ale hned potlačena.
Radikálně socialistickou stranou šíří se snaha,
aby ruskéma Polsku dáua samosvráva. My
šlenka tato rychle se ujímá v lida polském.
K uskutečnění tohoto přání polského pro tento
čas není žádné naděje; zastoupení Poláků
v dumě jest aspoň pro začátek velkýma ji
stým prospěcbem. Živlům revolačním jedná se
ta vlastně o povstání a tím o další rozklad
Roska. Ruská vláda na projevy po samosprávě
odpověděla zavedením válečného práva ve
všech desíti polských guberniích. Vina této ne
přízně připisuje se hlavaě císaři němec. Vilé
movi, který v případě povstání botov jest
vtrhnonti 8 vojskem svým do ruského Polska.
— Hrab. Wittovi podařilo se utvořiti nové
ministerstvo. Celá řada vysokých byrokratů
odstoupila, i sám nemilosrdný generál Trepov
propaštěn.

Zprávy místní a z kraje.
Nejdp. biskup Dr. Doubrava účastní

se biskupských konferencí, jež dne 14. t. m. ve
Vídni počaly.

Oslava blahořečení. Vmariánekémchrámu
Páně v Hradci Králové koná se oslava blahořečení
ctih. tří mučedníků Košických, dne 7. září 1. P. 1619
od Kalvinců v Košicích krutě uúmučených a dne 165.
ledna 1. P. 1906 Jeho Svatostí papežem Piem X. slavně
za blahoslavené prohlášených. Jsou to: BL Marek Kři
žanip, Chorvat, kanovník ostřihomský, BI. Štěpán Pon
grácz, Uher, Bl. Melichar Grodecký, Slezan, missionáři
tovaryš. J žíšova. Pořad slavnostní. Dne 25. listopadu
v sobotu večer. O 6. hod. zahájení slavnosti Jeho
Bisk. Milostí: Prohlášení papež. brove v překladu če
ském, odhalení obrszu blahoslavenců, slavné jich vzý
vání, litanie zpívané pp. bohoslovci a požehnání. —
Dne 26. listopadu v neděli. O 10. hod. pontifikální
mše sv. Jeho Bisk. Milosti. Odpoledne o 4. hod. za
velkého osvětlení slavnostní kázaní konati bude P. T.
Dr. Jan Soukop, kanovník, nato litanie zpívané pp.
borromeisty a požehnání Jeho Bisk. Milosti. — Dne
27. listopadu v pondělí. Ráno 6. hod. zpívaná mše ev.
— Večer o 5. hod. slavnostní kázaní konati bude P.
T. Dr. Frant. Šalc, professor bohosloví, nato litanie
zpívané pp. bohoslovci s požehnání Jebo Milosti Msgra
Frant. Xav. Hampla, arcijábna a preláta. — Dne 28.
listopadu v úterý. Ráno o 6. hod. zpívaná měssv. —
Večer o 5. hod. slavnostní kázaní konsti bude P. T.
Dr. Gustav Domabyl, professor bobosloví, nato slavné
Te Deum asprovázené vojenskou kapelou a požehnání
Jeho Milosti Megra Aloise Frýdka, kapitulního dě
kana a gener. vikáře. — Věřící mohou v těch dnech
sískati odpustky apoštolskou Stolicí uštědřené.

Veschůzi městské rady královéhra
deeké dne 13. listopada asneseno. Správa revisorů
účtů o vykonané revisi všech účtů důchodenských
a sádašních za rok 1904 předloží se revisnímu odbo
ru. Konfiskace jednoho ahrovitého vepře v městských
ústředních jatkách a neoznámkovaného vepřového ma
sa vzata byla na vědomí. Vsato bylo na vědomí: dí
kůvsdání kapitoly katedrálního kostela av. ducha za
sonstrest, projevenou nad úmrtím p. kanovníka Fr.
Fialy, schválení okresního výboru o pronájmn honit
by královéhradecké p. J. Strachotovi a honitby břez
hradeké inženýra p. K. Schulzovi, schválení téhož
okresního výboru návrhu roční těšby s lesů na rok
1906-1906 a návrhu na nové zalesnění. Dále vzato na
vědomí oznámení okresního výboru, že zemský výbor
schválil obecní dávku s piva K 8.40 z jednoho hl na
dobu 3 roků a dávku z vína K 2.84 z jednoho hl na
doba jednoho roku a pravidla pro jich vybírání, Spol
ku paní a dívek českých v Tratnově udělen byl přís
pěvek K 6. Uděleno bylo povolení k obývání novostav

by pana Ant. Petra na parc. č. 442 v bloku IL. a(stavby domu čp. 861, náležejícího p. Mat. Motyč
avi. Sohválen byl návrh technické kanceláře na o
prava pomníka zemřeléhoJ. Bartuškana hřbitověpro
blusském. K ohrašení výčepníků líhovin proti nařízení
ohledně uzavírání jejich obchodů o 7. hod. večer sdě
lí se jim, by so žádostí svon obrátili na c. k. okresní
hejtmanství. Uděleno bylo povolení k zavedení vodo
voda do domu p. Josefa Štěpa čp. 371, p. Josefa Kvá
sničky čp. 360 a ku sřízení plynovodu do domů p.
Ant. Petrofa čp. 60-61. Žádosti p. K. Viewegha za
přenechání louky pod Marušovkou proklusiště vyho
věno nebylo. P. staviteli V. Babníkovi se uloší, aby
materie! stavební, u kostela av. Dacba nahromaděný,
nejdéle do 14 dnů odstranil.

Manifostační schůze pro všeobecné.
právo hlasovací a proti zdražování po
travím dne 12. listopadu ráno vyzněla v projev
zvláště mohutný. Tisíce účastníků všechněch vrstev
občanstva zdejšího i z okolí tísnilo ee na Malém
náměstí. Po uvítání p. Jindřichem Jelínkem zvo=
leni za předsedu p. H. Richter z Hradce Králové,
ze místopředsedu p. Hampl z Kuklen, za zapiso
vatele p. Fait zjHradce Král. a p.Řebák z Plotišt:.
Z poslanců dostavili se pp.V. Formánek, V.
Šternberg a H. Srdínko. Jménem městské rad
uvítal shromáždění p. Dr. Batěk. Řeči všecbuěe
pánů řečníků různých stran se shodovaly a vzá
jemně doplňovaly. Na konec k návrhu p. Špalka
byla přijata jednohlasně následující resoluce :
Obchodnictvo, živnostnictvo, organieace dělnictva
a všeho pokrokového občanstva, sbromáždéné
v počtu mnoha tisíců na táboru lidu v Hradci
Králové dne 12. listopadu, žádají za neprodlené
uzákonění všeobecného,. rovného a přímého práva
hlasovacího a bezodkladné uspořádání záležitostí
železničních zřízenců. Stávající poměry jsou ne
udržiteloy. Protestujeme proti stálému zdražování
všech lidových potřeb nepřímými daněmi. O reso
laci neprodleně telegraficky uvědomění: baron
Gautsch, kníže Lobkovic, hrabě Coudenbove a Dr.
Pacák. Za hřímavého volání slávy ukončil p. H.
Richter manifestační tábor, načež účastníci klidně
se rozcházeli. Sluší dodati, že krámy a hostince
rázem 10. hodiny na předchozí požádání pořada
telatva byly uzavřeny. Připomínkavládě, židovskéma
německému tiska, velkostatkářům a šlechtě: bude
lépe s lidovými stranami v dobrotě se dohodnouti,
či přes odpor valné většiny rakouského obyva=
telatva trvati na řádech starých? Demokratickému
rozmachu těžko nyní klásti úporný odpor.

Úmartí. V pondělí 13. t. m. zemřela v Hradci
Králové paní Hermína Pilnáčková, choť továrníka,
zaopatřena svátostmi umírajících, po dlouhé, těžké
chorobě, ve věku 50 let. Pohřeb konal se ve čtvrtek
16. t. m. na břbitově kuklenském. Pobřbu člechetné,
lidumilné paní súčastnila ae i školní mládež obecných
i měšťanských škol. — Dne 12. listopadu zemřela
v Hradci Králové paní Aloisie Michálková, vdova po
obchodníku. Pohřeb konal se 14, t. m. na břbitově
pouchovském.

Z Klicperova divadla. Vrchlického
„Soud lásky“ jest pouhou veršovanou sbírkou ly-.
rických monologů. Obecenstvo odcházelo patrně
sklamáno. Pan Javorčák svého sekretáře soudu
podal maskou i provedením příliš šaškovitě, což
dosti rušivě působilo v delikátní celkové souhře.
— V Seribeově opeře „Židovka“, která dávána
ve prospěch primadony pl Kurzové, přední pozor
nost vedle pí Kurzové upoutal k sobě host p.
Doubravský, prvoí tenorista z brněnského národ
ního divadla, jako klenotník Eleazar, jehož hlas
zněl skvostně, při čemž i ostatní zjev jeho po
byboval se v mezích přirozených, jako u pl Kur
sové. Pan Peršl i tenkráte jakož i p. Manafeld
s vážností umělce vystoupil, též el. Procházková
byla na svém místě. — V Puldově „Cestě kolem
světa za 80 dní“ zobrazuje se duch Jal. Vernea,
který zvlášť mládež upoutává. Výkony hrajících
braly se ovšem snahou uměleckoa; p. Auerswald
bez těch někdy výstředních pobybů byl by věru na
výši svého umění. Výprava byla vzorná, k níž
nemálo přispěl svým Štětcem i p. Auerswald. —
Operetta „Krásná Helena“, již si zvolili manželé
Zelenkovi za svůj čestný večer, měla též své ob
divovatele, zvlášť svou vzpomínkou na dobu sta
rých Hellenův. Ovšem burlesknost operettní vzpo
mínku tu sakalovala. Hrálo se velmi pěkně. —
Také Vikové Kunětické veselobra „Cop“ ve své
svrácené výchově budí jistou pozornost, která pro
cítěním účinkujících tím více se stapňuje.

Repertolre v Klieperově divadle.
V neděli 19. t. m. odp.: „Oesta kolem avěta“, zač.
ve 3 bod. odp. (lidové ceny); večer „Čert a Kóče“,
opera od Dr. Ant. Dvořáka. — V pondělí 20. t. m.:
„Mamzelle Nitouche“, operetta; 28. hra v předpl. —
V úterý 21. t. ©.: „Potopený zvon“, pohádka od
Hauptmana; 29. bra v předpl. — Ve středu 22, t,
m.: „Piková dáma“, opera od Čajkovského, s panem
Wladislavem Florjauským j. b. v úlose „Heřmana“,
ve prospěch p. Josefa Peršla (mimo předpl.) — Ve
čtvrtek 23, t. m.: Poslední operní představení „V stadni“,
opera od Vil, Blodka, 8 pí Jančovou, chotí městského
ingenieura zde, v partii Lidanky, j. b. K tomu „Pomsta
Catallova“, veselobra od Vrchlického. — V pátek 24,
t. ©.: Poslední představení této stagiony: „Zdravý
nemocný“, veselohra od Moliere a „Zloděj filosof“,
komedie od Mirbeaus.

Valná schůze ústředního svanu die
eésmího katol. spolků konánadne 12. t. m.
odpoledne za slušné účasti. Schůze byla v pravdě
pracovní. Obšírnější referát přineseme příště.

Pošár. Kolem 5. hodiny ranní v úterý roz
mohl se požár v hospodářství p. Holuba v Plo
tištích, který zničil stavení, dobytek, nevymlácenou
úrodu i bospodářské stroje. Požár ten jest pro p.
Holuba velkou ranou, ježto byl tento hospodář
pojištěn jen na skrovnou Část zničeného majetku.

Nábřešní čadidio. Když jemese zmínili
o zečasování celého nábřeží „Císaře Františka Josefa“
£ komínů, které 1am neměly nikdy povstati, nebyla
činnost páně Šingrovy továrny posud v plném proudu.
Nyní však, kdy se jiš nepřetržitě pracuje, chrlí „to
vární“ komín takové mnošství kouře, že chvílemi nelse



rozeanati střech ma domech v oko'í. Čín t> je? —
Tím, že komín v této níše položené části města jest
pro takové vytápění níský a suadi také únký! Vádyťt
v sousedních budovách „Záložensk, úvěr. ústavu“ bylo
třeba zvýšiti některé komíny plechovými nástavky,
aby se docílilu lepšího tahu zvláště při jihovýchodním
větra. Staré město výše pološené se svými vysokými
budovami stojí v cestě větru jihovýchodnímu a proto
nad budovami na nábřeží císaře Františka Jouefae.abší
proudění. Při větrech opáčných naráží kouř z nízkého
továrního komínu přím» na badovy nábřeší Eliščina.
Tak se děje nyní Zůstane-li věc v tomto stavu do té
doby, až bulou řady domů v ulici Havlíčková a Če
lakovského doplačny, bade ještě hůře. Aby toto :zlo
brzo byl: udslranouu, přejo si veškaré obyvatelstvo
této části města, poněvadž tím cena jejich bylů klesla
o moobo procent. Jak tomu odpomoci, v tom ne
chceme se michati nikomu dv Úřadu, avěsk máme za
to, že tu v první řadě povioností těch, jichž příčině
ním se ua nábřeží fabrika postavila. Kdyby byli uva
Žovali o otázce, proč ae větrné mlýny stavěly na ná
vrších, snad by byli zřízení továrny zamezili,

Vírtnos na harfa mistr Lev Zelen
ka do Hradce Králové. Na koncertnímsvém
turné, ješ amělec se slečnou Cecilif Šmídovou po mě
stech českých podnikl počátkem září t. r, zavítá spo
lečně jistě s jedním umělcem dne 14. prosince do
Hradce Králové. Koncort, jenš bude pořádán v Klicpe
rově divadle, zajisté přivábí hojnost obecenstva hudby
milovného popří.ladé jiných měst jako Tábora, Písku,
Klatov, Hořic, Vyovkébo Mýta, Litomyšle, Pardubic,
a j, kdež koncerty byly vyprodány. Nejbližší koncer
ty mistra Zslenky a el. Šufdové jsou 18.t. m v Čes
ké Skalici, 19. v Kosmonosích, 23 ve Vídni, 25. v
Napajedlích, z6 v Rakovníce, 3. prosince v Čáslavi,
8. v Náchodé. Koncertem v Hradci Králové zakončí u
mělci své turné po mstech českých.

Néco o veřejných nápisech. Píše sc
nám z krahů zdejšího obecenstva: „Každý apra
vedlivý požadavek Čechů nazývají Němci provo
kací; není jim po chuti ani to, chceme-li, aby
v městech národnostně smíšenych byly úřady,
veřejné budovy, kasárny, atd. označovány také
nápisem českým. A Nb! Je-li někde v uzavíraném
území psána firma českého živnostníka červené na
bílé půdě, již pro to bývá hluk, jakkoli jsou to
přece zemské barvy. V českém městě však mohou
býti na některých státních budovách jen německé
nápisy a k tomu leckde — v barvách černobílých.
Mlčeli bychom, kdyby naše české barvy Němce
tolik do očí nepíchaly. Ale nyní se tážeme: je-li
barva pruská dovolena bez závady a bez odporu,
má se tolik protestovati proti barvě zemské ?“

Ze spolku českých stemografů
v Hradel Král. Na docházejícídotazy obledně
zahájení kursu pro kaodidáty učiteletví sloužiž k la
skavé vědomosti, že zemský inspektor p. Dr. Kaňka,
dle soukromého sdělení, jest zcela ochoten účinně pod
porovati snahy spolku ve příčině zavedení těsnopisu
jako předmětunepovinného; celá záležitost projíti musí
však úřední cestou, — jak stalo se v Kutné Hořea jinde.
— Proto podává epolek právě řádně doloženou fádost
k c. k. zemeké školní radě, dle předpisů prostřednictvím
tiditelství zdejšího paedagogia, i není pochyby, še p.
řiditel Novák, z dřívějších let jako příznivce epolka
těsnopisného zaámý, žádost tu ku příznivému a brs

káma vyřízení doporučí. Prosíme tedy o laskavé etrpění.
Z minulosti Hradce Králevé. (Rodinné,

bospodářaké i apolečenské poměry poddaných koncem
18. století. Z knihy „Prothocollam ber Verschiedene
Handlungen....... 4, která začíná 10. září 1788a
končí 26. listopadu 1791.) „Doe 7. Octobris 1788. při
úřadě hospodářském předsevzato bylo další porovnání
mezi dědici po Janu Šejvlovi z obce Plačické jak ná
sledaje: 1. Poněvadž tu o zápis na živnost od nebošt.
Jana Šejvla syna svému Josefovi kšaftem per 850 zl.
co činiti jest, pročež předně jest jim ten samý kdaft
otcorský přečten a od rychtáře Plačického Václava
Kubce, že to skutečně ten bšaft jest, který neboštík
pořídil, dosvědčen. 2. Na to jim byla publicirovéna
Commissi za příčinou té živnosti mezi synem Josefem

jvlem a matkou jeho Mařenou dne 10. Sept. držána,
která rovně nic jiného než ten otcovský kšaft za svůj
základ má. 8 Na to byli společní dědiči zde přítomní,
zdaž s tou Commisf, co ae zápisu na živnost a vej
minka pro matka týče, spokojeni jsou, takto se de
clarirovali: že Josef syn nastupující ns živnost a tou
kommissí jest spokojen; tím způsobem matka Mařena
s tím tam obmezeným výměnkem, nejmladší věak syn
Jan hlásí se, že jemu patří živnost, na co se jemu
také cesta právní vyměřuje; dcery však jmenovitě
Kateřina, provdaná Pešková, Anna dosavade svobodná
declarirají se, že a tou Commissí jsou spokojeny.
Starší bratři ale, obzvláště Martin, proti té Commiesi
protestirají a praví, že, poněvadž oni z jednoho otce

pocházejí že by měli stejným dílem děti poděleny býti.oněvadž tedy na tom nejvíc pozůetává, aby živnost
hospodářem byla zaopatřens, pročež teké od strany
ouřadu hospodářského za dobré ss aznává, aby synovi
Josefovi, tak jak Commisí pod 10. Septemb. lásí,
Živnost s zápisem se odevzdala a dle té samé díly
dědicům se vyvolily.“ — „Při tom k připamatování
přichází, že bratří Martin a Václav z grantu od té
Živnosti do fortificece potušeného již nějaké peníze za
šili a poněvadž stran toho živnost Josefovi kůaftovaná
o tu samou sumu, kterou oni zašili, ztenčena jest,
tím samým taková na díly Martina a Václara k sra
žení a Josefovi k dobréma přichází“ — „To, co jsou
zažili, pozůetává za Martinem 40 A. 67 kr., za Vá
clavem 60 A. 67 kr., což na budoucí jejich díly k ara
žení přichází.“ — „Při tom k připamatování přichází,
že vedle vyšetření po dlouhém pro Contra vyrozumění
matka synovi Váolavoví 9 fr. dinžna pozůetává, stran
kterých ma emlavení stran placení se poakazujou.“
Actum Anno die ut Sapra. (Protocollum, fol. 7.)

Spolek absolventů zimní hospo
dářské školy v Kuklonách odbývalvnedělí
dne 12. listopadu v hotelu Holub na Prašekém Před

městí schůzi, na níž mimo jiné stanoveno bylo pořá
dání hospodářského plesu. Jako roku loňského, tak i
nyní přichází upolek a tfmto programempřed rolnictvo
okresu králoréhradeckého, nechanického, jarom !řského,
pardubského a hořického s tou žádostí, aby snaha
»polku dle možnosti byla podporována, by v celém
kraji jediná zábava toho drahu stava rolnickému dů
atojnoa €e stals. Nově zvolený sábavní odbor, ve kte
rémÉ zastoupení jsou Členové ze všech jmenovaných
okresů, se přičiní, aby tento represontační ples v ka
šdém ohledu se vydařil. První schůze toboto odbora
koná se v sobotu dne 18. t. m. v 9 hod. dop. v nové
části Grand-hotelu v Hradci Králové. Páni interessenti
se žádají, by nsobtěžovali sobě schůze této se súča
stniti.

Ze Slezského Předměstí. Sv. Josef.
jednota jinochů a mužů pro Slezské Předměstí a 0
kolí pořádá v neděli 19. £. m. v hostinci p. Špryňara
divadelní představení: Jakuu našel Jskab metla na
slon Tekln. Začátek v 7 hod.; po divadle volná zábava.

Z Čermilova. (Přednáška) V neděli, dae 18
listopada o půl 3. hod. odpolední bude ve spolkových
místnostech míti vel. p. Josef Mynařík první přednáš
ku „o své pouti do av. země“. Vstup volný. — Ka
tolická národní jednota v Černilově pořádá v neděli
dne 26. li-topada t. r. divadelní představení: „Diva
delní vlak“ aneb „Vzhůrn do Prahy!“ Žsrtovná bra ve
třechjednáních. Napsal Ferd Fr. Šimberk. Ceny míst
obyčejné Začátek v 7 hodin večer Školním dítkám
vstup zakázán. Po divadle taneční zábava.

Z Týmlště m. Orl. V obci naší máme po
ubecních volbách. Volby vypadly vesměs ku epokoje
nosti většiny občanů, neboť byla opětně zvolena vět
šina dřívějších fankcionářů, toliko hlava obce se změ
pila ; místo dřívějšího p. Voříška, obchodalka, který za
dádných okolností nepřál si býti více volen, zvolen
starostou pan Aogustin Vrabec, hostinský, upřímný
vlastenec. Volba tato všeobecně uspokojila, ačkoliv
strana podporovaná sociální demokracií měla na mušce
jiného kandidáta. — Velkou nelibost vyvolala v ne
děli 12. t. m. právě v době služeb Božích jízda pp.
J. V. a jebo zetě K. na motocyklu po náměstí. Hřmot
strojem vyvolaný působil sice zmíněným pánům ra
dost, měl však také jiné pozlobiti. Než po radosti
žalost chodí; motocyklistům stal se malér. Když asi
po desáté náměstí objíšděli, hrklo to v jejich stroji
a milí -páni váleli se v blátš, úpěnlivě o pomoc vola
jíce, zatím co mrška motocykl převržený uad ními
nemilosrdně jim dále hrál. Obvázané race a hlava
potvrzují, že není radno rašit nedělní klid.

Stávka na radnici v Pardubicích.
Městská rada v Pardabicích při schůzi obecního za
stapitelatva dne 11. t. m. resignovala. Důvod jest ten,
že zastapitelstvo usnosši ve v dřívějších schůzích
sboarati dva domy na západní straně náměstí za pří
činou volnějšího průchodu do náměstí, nyní na zmí
něné schůzi blasovalo proti svému dřívějšíma aene
sení, projevojíc tak městské radě jistou nedůvěru.
Městská rada, cítíc se tímto projevem dotčena, složila
ihned úřad. Starosta mšsta dr. Formánek nebyl na
schůzi přítomen, jaa tou dobou zaměstnán jako zem.
poslanec v Praze. Čeká se ale najisto, že také on podá
svoji resignaci na stolec primátorský. Zdá se, fe
v celé záležitosti má prsty zdejšížidovsko pokrokářská
klika, usilající vší mocí zmocniti se vesla vlády
v městě. Pokrokáři mají už nyní ukrutnoa radost.
Obecní volby se boduu konati v nejbližší době a tu
nasadí stoupenci „Osvěty [.“ všechno, aby de stali
pány situace. Usilovný boj zs tímto cílem rozčeří
mocně vody epolečenského života v Pardubicích.

Dary na kostel v Pardubicích. Klá
šternímu či školníma kostelu v Pardabicích darovalo
zdejší šlechtické kasino vlivem J. Exc. hraběte Lariče
překrásný skleněný lustr. Někteří jiní dobrodinci dali
nová malovaná okna do tohoto kostela, takže nyní
všecka okna v tomto chrámu badou malebně figuro
vaná a badou přepěknon ozdobou roztomilé této naší
svatyně.

De Vysokého Mýta. K vyznamenáníře
ditele gymn. p. V. Hospodky vysokým řádem sv. Sto
lice píš» se nám z krahu prof. středoškolských: „Oce
nění záslah ředitele V. Hospodky ar. Otcem bylo při
jste u nás s povděkem. Vysoký řád umístěn na pra
vém místě. Působilt ředitel ten nejen po stránce ná
božensko mravní, nýbrž i paedagogicko-didaktické vý
borně. Několik slov ačitelových stačilo mu při bospi
tecích k okamžité správné orientaci a ku přesnému
posouzení i učebné osnovy i methody jeho a hu
správnému poznání prospěchu žactva. Vysvětliti to Igo
jeho hlubokým vdborným vzděláním a širokým a ob
sáhlým obzorem vědeckým. Prospěch ústava byl jeho
nejpřednějším cílem. Tomu podřizoval i vlastní zájmy
své i rodinné. Kde běželo o rozvoj, o blaho ústava,
tam byl ředitel Hoapodka na místě prrní a odchásel
poslední. Při tom byl E učitelstva i žactva jak ředi
telem, tak i otcem. A vedl si zároveň tak skromač, še
jeho úmorná práce, jeho obětavost teprve po letech
vyšla na jevo. Trůn i oltář byly jeho ideálem. Co však
bylo rázovitou vlastností ředitelovou, byla jeho kři
šťálová upřímnost a vroucí láska, ba pieta ku každému
učiteli i žáku, jejichž všechny i podřízené zájmy došly
u něho povšimnntí. Jsem přesvědčen, že mluvím ze
srdce přemnohých, enad všech professorů, kteří pod
ředitelem Hospodkou sloušili, přeji-li mu opřímné,
aby popřány ma byly časy dloahé a léta mnohá ve
svitu zdraví a blaha. Ad maltos annosl“

Sdružení katolických českých ze
měděleů koná veřejné schůze rolnické: v neděli
19. Jistopadu v Oaemanicích u Brandýsa n. Orl. o 2.
hod. odp.; v neděli 26. listopadu v Kladrubech n Vla
šimi a v Rovné u Hor. Stadence o 2. hod. odp.; v ne
děli 17. prosince ve Vojtěchově u Hlinska o 2. hod.
odp. Žádáme o hojnou agitaci ko schůrím těmto. Při
hlášky nových členů i šádosti o selské ochůce přijímá
a vyřizoje Sokretariát Sdružení K. Č. Z. v Praze,
Pětrosova al. 8. 200.—II. :

Výstava drob. domácího zvířectva
v Nev. Bydžově od 1i.—13. t. m. jest bezpeč
ným dokladem, če snaby sa svelebením vděčaého,
právě chodším vrstvám téš přístapného chova toho

mašly porozomění. Mezi drůbeší, umístěnou v tělo
ovíčné městské školy pro hochy, vynikaly vlašky (ko
roptví, bílé, žluté) počtem — to právem, doporačajít
se nám velice nosností. Je to sice cisí plémů, natno
však k takovým sáhnoati, kdy naše stará domácí
slepice ne stala tak vzácnou, ba míšením a rozmani
tými plemeny snad zcela zmizela. Aspoň na výstavě
této nebylo jí také viděti. Drubé plémě pro noszost
nejlépe vhodné „Minorky“ bylo sastoupeno jiš méně,
tato však ukázkami hřebenenízkého, jeně tak snadno
nezmrzá jako nádhernější hřeben vysoký, ozubený.
Wyandotky rovněž doporučované byly též četně za
stoupeny v různých odstínech. Z vodní drůbete vyni
kaly krásné pekingské kachoy obrovské v uékolika
kmenech, ale ani obrovské huvy nescbázely. V míst
nostech hostince „Na kopsčka“ byla větší Část výstavy:
holubi ve velmi četných odrůdách, jež krásou poutaly
zajisté i neholubáře. Vynikali ta čeští staváci, aa

ličtí voláči (šlechta holubí), obrovští „Římeni“, něšné
umberky a rackové, i krátkozobí kotrčicí (porclíci).

— Mezi králíky přsvládali belgičtí obři (jednotliví vé
žili jistě přes 6 kg) v barré černohnědé, stříbřití
v odetínu nejevětlejším, jenž však neví právě nej
krásnějším| Téžmalá, domácí odrůda králíka byla ta
vystavena — na rozdíl od kurův a bolubův, z nichě
„polní“ holab v pěkných, pravidelně zbarvených pá
rech pro ažitečnost svou jisté též zasluhuje na vý
stavách místa. Velmi zajímavá byla výstora kožešin
králičích, jm-novité redaktora „Česk. králíkáře“ učitele
Kálala, jenž podal okázky napodobenin vzácných ko
žešin (kuny, bobra, chincbilly atd.) vesměs z králi
činy! — Poskytli-li dosud jmenovaní tvorové sice oku
zajímavou podívanou, ale ústrojí čichu přesto, še
užito vydatnou měrou účelné rašeliny, někdy pocit
ne právě příjemný, odměněn byl jiný smysl náš: sluch
v malém přístěnku milými pěvci „barcskými“ kanáry,
vypěstěnými ovšem daleko od Harzu, v Nymburce,
Bydžově a okolí Bylo vzácným použitkem naslouchat:
a přivřených skřínek, v niché umístěny byly kloce. —
Že apolek, jenž výstava pořádal, i volnéma ptaotva,
horlivým spolupracovníkům hospodáře i zahradníka a
lesníka, věnuje péči, o tom avědčila výstava budek
pro ptactvo v dutinách hofzdící, vycpaného ptactva a
jeho hnizd. Též diagram školy jisté, jak mládež se
vede k šetření ptactvu, milým je svědectvím dubré
snahy učitelstva. Jen nějak divným dojmem působí
slovný obrat „ošetřováno žáky bnisd . . .“ Pisatel a
jistě též jiní mají za to, že nejlépe „ošetřajema“ hnízdo,
zůstavíma-li je pěkná na pokoji, nevyhledáváme li a
nenavětěvojeme li ho všetečně jednotlivci, tím méně
celá třída neb škola dokonce. — Včelafství bylo po
měrně nojslaběji zastoupeno. Říd. učitel z Kosiepřed
váděl výroba mezistén osobně (dopoledne v neděli) —
tím získá jistě výstava nemálo. Americký dvoják pošt.
officiála Hlineck bo z Měloíka, horlivého šířitele to
hoto praktického úlu, zůstal zastrčen mezi kotci a
bednami ve výstavě králíkův — nešetrnost to, kterou
nutno výslovné pokárati! — Poví .o-li, še též od
borná literstara, malá skřínka se zámotky bedváb
níka byla vedle dřevěných drobností, jež ta prodá
vány (dýmky, bouchačky a p. a drobným zvířeotrom
vésk mají málo soavislosti a jsou patrně jen trpěny),
vystavona, přehlédli jsme asi vše. — V zehradé bo
stince vyloženy byly některé hospodářské stroje, mezi
nimi soparatory „alfa“ a „baltik“ — jež jsou právě
v kookarrenčěním boji a proto dal rozdávati podnikatel
poslednějšího přístroje tištěný náběh vůči prvnímu,
sepsaný tonem, jaký nyní zobecněl v naší žurnalistice
bohužel téměř všade. — Colkem natno výstava De
zvati rozbodněsdařiloa: přirovnáme-liji na př.k „jubi
lejní“ výstavě chradimské (letošní), tím více vynikne.
Uznáváme ovšem rádi, že doba této výstavy pro drůbež
(jiš koncem září, čas pelichání) byla rozbodné ne
vhodna a tady mnohého od vystavování zradila. Kéž
aplní též úkol uvůj, ať je pobídkou k další práci,
třeba drobné, skromné, na prospěch našeho lidu, naší
domoviny. Hojný zdar!

Z Kelíma mad Labem. V posledníchtý
dnech zdá ce, jakoby náhle zmizely všecky otásky
dotad městem hýbající, otázky vnitřní obecní politiky.
Zatlačil je mohutný rozmach národní politiky o práva
volebním. I naše město prodělalo jiš demonstrativní
schůze a průvody ve prospěch přímého, rovného a
tajného hlasovacího práva a to v ploóém pofádka a
co podivahodného, v plné svornosti všsch utraa. Na
jak dlouho, to je těžko říci, ale přece jenom působí
to radostoým dojmem, zvláště, vzpomonemo-li,še-jit
zabíbal boj mezi našimi stracami na scostí, kóm ne
znalý našich poměrů jenom s politováním mohlje pro
vázeti. Nestačilu již slovo mlavené a tisknuté, nesta
čily jiš brabé polemiky, přikročilo se k obrázkům vy
dávaným na zvláštních pohlednicích, jimiž měli býti
ubíjení stranníci.odpůrcové, Tteba ovásm konstatovati,
že tento v pravdě hnusný způsob boje počala opět
ons umrarňojící strana pokroková a že myšlenka vy
rostla v hlavé dvojctihodné. Charakteristické pro ona
vyšší morálka protestantskou a pro ono hluvět chá
půní evangelia. Opakujeme,še nás to naplňaje radostí,
že konečně umlká ten boj klik a stran. Ale jedno pů
sobí při tom všsm dojmem podivným. Svobodomyslná
strana s pokrokovou avorně protestuje proti upírání
volebního práva massám dělnickým a tím proti odlu
čování nejširších vratev od života veřejného a doma,
zde v Kolíně vylačaje 800 občanů od volobního osudí
berouc jim jejich i dousmvádními platnými zákony .
přisnané právo! Nezaplatili daně! Jakoby dnes mobl
řemeslník, šivnostník hned a všecky dané zaplatit a
jakoby obrovská řada občanetva nevisela nějakým tím
dloužkem berním úřadům. Je to upřímnost, jest to
české, vlastenecké? Kdyš to učiní na př. Taschkaři
v Badějovicích, bijí všecky listy na buben, a doma

ani první ani poslední.
Stávka skutečských obuvníků.

Již dříve smíněno, že blavní příčinou stávky jest ši
dovský velkotovárník p. Borges. Ten uměl ostatní
továrníky lapiti do jedné sítě — do kartelu, v němě
poroučel s mocí neobmezenou. Pro něho nebylo ovšem
nijak zle. Jea na stávka pojištěn, sebral v čase pře
rušení práce hezkých pár stovek. Svojí neústapností
ublíšil nejenom obavnictva, ale i menším továrnám
křesťanským značně. Takovou stávku sice dorede vy



dršet on, ale malým továrnám, ješ nejsou tak dobře
«mtuovány, hrosí úpadek. Šikovnáto špekolace! Kdyby
byli předvídal: křesťanětíf.brikanti, jak stávka dlouho
potrvá, sotva by vošli « dělnictvem vboj. A padne-li
několik firem modávno založených, naatanou zlé časy

„nejen obuvnictvu, ale i Skutči celé. Za stávky samé
dosualo nuše město strát velikých. Málokdo co mohl
koup:ti. A následky. žalostné stávky budou pociťorány

„ješte dlouho. P, Borges dělal hrdinu. Však prý děl
píci přilezou « prosbami, až nebadoa míti co jíst!
Pane továroíku, teď uf přece s organisovaným aěl
nictvem nebode tak zle jako při první atávce, kdy
nedostávali dělníci dodpory odnikudi Tedy jen hesky
opatrně s poukazováním Dnesvé panství | Zajímavo,
de u p. Rybičky 1 při početí stávky pracorati dělníci
chtěli. Nechal: práce hlavně na nalebání drohů = to
véren jiných. Vůbec u křesťanských pp. Šlemrů a Ry

"bidky byl utav pro dělnictvo lepší než u velkofabri
kantů židovských, kteří mohli vzhledem k velkovýrobě
pvakytnouti výhody větší. Poměry nebyly zlé všestranně;
nafíkuli výhradně na malou mzda „vstráci;“ kdyby
se jim bylo místo osnování kartelu o křesťanských
firem přidalo, byli přinucení židé přidati též. Ještě
malé připomenatí k dělnictva. Solidaritu při vypuk
natí stávky bylo nutno zachorati dělnictvu organieo
vauóému,které v orginisacích na ní avorně se usneslo.
Nebylo však uprávuo činiti nátlak a provázeti ne
vvobodomyslným pokřikem dělníky indiferentní, že
pracovati chtěli. Ostatně však všema dělnictva slouží
ke cti, če ani v době největšíbo kvašsní nedopustilo
we šádných násilností na továrnících a že naopak
bdělo nad tím, aby se nikde ani okno nevytlouklood
nikoho. Nechť mají pp. továrníci dobře na mysli toto
charakterní počínání dělnictva a dle toho nechť se
k nému také zachovají !

Z Červených Peček. Křestanskokatolický
vzdělávací a podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkách konati bade v neděli dne 19. li
stopadu t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou echůzi
ve spolkových místnostech v hostinci p. Jovefa Ku
chaře u přednáškou dp. Jiřího Saboly z Hradce Krá
lové: „České státní právo v XIV. století.“ I nečlenům
vstup volný.

Z Kutné Hery. Bouřlivývzdochzavanuvší
z Prahy na venkov pobouřil i naše klidné město. Už
dávno jeme neviděli valiti se ulicemi katnohorskými
takové davy nadšené myšlenkami politickými a vola
jící politická hesla jeko minalé dny. Hned po nedělních
pražských horkých chvílích to městem zachvělo a ne
býti lijáku, který rozehnal davy tábnoucí ke kasárnám,
wmoblase ulice sv. Barborská státi jevištěm smatných
událostí. Mezitím ovšem mysli se Častečně uklidnily
a místo horkokrovného nadšení nastoupila sebevědomá
vášnost veřejného projevu. Stalo be tím, že v čelo
bnatí postavili se mužové celí a že nezadržitelný více
chod nových idef uvedli do pravých kolejí pořádku,
avolavše tábor lidu na Havlíčkovo náměstí, aby tam
lid přednesl svá přání a své atížnosti. To stalo ae
v neděli 12 t. m. a pořad projevu byl mohutný množ
stvím přítomných i imponající poslušností v pravdě
disciplinovanou. Jako zvláštnost zasnamenati sluší,
že v době konání tábora mezi 2 —4. hod. odpolední
byly zavřeny všechny hostince. Ačkoliv nejeme entha
siasty pro pouliční politiku, přece jen>m nemůžeme
než konstatovati, že když ně jednou u nás počaly ae
otázky politické luštiti na alicích, dobře učiní vážné
kruby, když chopí se samy vedenía pak nebudenikdy
potřebí ozbrojených assistencí, protože spodní živlové,
kravalisti, ani se na venek neodváží. — Od 1. listo
padu otevřeno bylo nové nádraší, ale na co už dávno
bylo upozorňováno, to se v plaé míře ukázalo. Ná
draží nové jest menší a těsnější starého. Jak mohli
příslušní činitelé přistonpiti na takovou stavbu, věra
nevíme. Počíná 8e mlaviti již o tom, žo bade se musit
natně budova rozšířit. C) tomu řekne zemský výbor?
Není to zbytečné vyhazování peněz? Personál noví si
e tím rady. A pak ještě něco. Ten přístop k noréma
nádraší | Teď na podzim v době dešťů je bláta k uto
pení a v rozjetém štěrku jde o zlámání nobou. To je
ovšem úloha města. Když nádraží postrčeno tak daleko,
mělo býti zavčas postaráno © řádný přístup. Ci snad
se to nechává už nové správě města ?

Z Čáslavě. Mozitím, co okolní města otřásají
se voláním po volební opravě, a nás jest ticho. Povídá
se sice, še i a nás bade veřejná schůze, ale avolava
telé ještě se neshodli. Víc než volební reforma zajímá
naše občanstvo reforma osvětlovací, která za nového
ministra naší osvěty topí se ve tmách. Vždy víc a
více jeví se přesvědčení, že s plynárnou se město
trochu přepočítalo a če kapitál vynaložený se velmi
bídně úrokuje. Třeba tu šetřiti všemožně, při čemš
osvětlení města ač dvakráte dražší než dříve jest ně
kolikráte horší než dříve při ponbých petrolejkách. Až
jestli dráha si dá fíci a zavede plyn. Draba věc,která
mučí mozky, jest, jak zabrániti systematicky so vy

skytujícímu kradení krmených hus v měsícíchpzimních. Aepoň pro dámy otazka dalekosáhlá. Jako
potěchu třeba uvésti, de už naše policie o tom pře
mýšlí. — Obrázek blahobytu našeho král. města uka
zuje dražební buben. Chystá se nucený prodej více
než 10 domů. A kopci prý budou — šidé,

Z Malešova u Hutmé Hory. Konečně
bnuto bylo po příkladu jiných míst i u nás otázkou
školního platu a dle usnesení zastupitelstva byl zrušen.
Je to opět krok ka předu a krok chrály hodný. Bylo
by dobře, kdyby zástupcové obce udržeii se na této
cestě. Měli bychom k nim maličkou prosbu. Teď ote
vřela se novou drahou celá krajina naše, krásná a
zdravá krajina. Jsou menší a zapadlé konty, kam
dráha svede celou řadu letních hostí, kteří hmotně
čiví kraj. Nemohbloby býti i u nás? Jenom agitace
třebs, trochu upozornění ve veřejných listech, v turi
stických časopisech. Něcojako obataravatelatví, jedna
telatví. Což nešlo by topři dobré vůli? Snad by se
našly hlavy i rnce, které by se tobo ujaly. Je to taká
trochu povinností!

Z Velkého Onříma u Selaice. Útulný
zdejší kostel obobacen byl letos 8 lustry a mimo to
skvostným baldachýnem, kterýž pomocí sbírek pořízen
byl. Starý baldachýn byl jiš tak sešlý, fe nemohl se
více na průvody vaíti. Proto podniknuta sbírka po,

kolataře; ač horský ten dobrý lid náš"chod jest, tož
přece dle mošnosti přispěl hřivnou svou k naznače
nému účelu. Mimv to appelováno na šlechetné srdce
některých cisích dobrodinců — a hle, prosba nebyla
oslyšena. Sbírka korunována zdařilým výsledkem,
neboť vbrska sešlo sv 820 korun, zs kterýžto obnos
pořísen nový baldachýn (nebesa) — pravá to ozdoba
našeho kostela — a osvědčeného dvorního dodavatele
p. Josefa Neškadly z Jablonného n. Orlicí, na jehož po
otivost a dovednost byla zdejší duchovní správa apo
sornéna vdp. Frant. Jiřím Košťalem, zasl. farářem na
Skahrově. Dík, tisícerý dík p. Neškadlovi, jenž opět
dokázal, še není třeba činiti objednávek v cizině,
když i domácí firma všem na ni vloženým požadav
kům precisná vyhoví. Sám uejdůstojnější vrchní náš
pastýř vyslovil se velice lichotivě o práci této, me
škaje právě ve Vel. Ouřími při příležitosti udílení av.
biřmování. K zakoupení nového baldachýnu laskavě
přispěli p. t. pp.: Jeho Excel. místodržitel český 25 K,
3. M. světící biskup Kalons 6 K, J. M. avětící biskup
dr. Krásl 6 K, J. M. Megre Sochánek, rektor kněž
ského semináře v Hradci Králové 10 K, onirermtní
professor dr. Sedláček 5 K, aniv profossor dr. Sýkora
3 K, převor kláštera Strahovského P. Schmidt 40 K,

[. Zdeňka Škvorová ze Slatiňan 80 K, pí. N. N. s Ro
Eytoico 14 K, pí. Vanková z Dobrušky 6 K, konečně
osadníci zdejší. Všem, všem vznešeným a spenilomy
slným dárcům tlumočíme: Zaplat Pán Bůbl — Při
této přílešitosti nelze se nezmíniti o velké obětavosti
a horlivosti velect. pí. Zdeňky Škvorové ze Slatiňan,
jež tak Často již dala na jevo svou benevolenci ne
toliko k chrámu zdejšímu, nýbrž i k maoohým jiným.
Socha Božekéhu Srdce Páně, zdobící již několik roků
presbytář, mistrné to dílo bratří Bušků ze Sychrova,
ta četná bohoslužebná roucha našemu chrámu věno
vená, jsou merkantním důkazem, jakou živon vírou
a horlivostí pro výzdobu stánku Božího prodchnuta
jest dotčená paní. Jméno šlechetné, skromné této
dámy jest chvalně známo uetoliko v srdci naší milé
diecése, v Hradci Králové, nýbrž i v krazích katolic
kých po celém královetví, ano i za hranicemi. Účelem
těchto několika řádků jest ukázati na tato obétavou,
tichou pracovnici k úctě Boží a zároveň postaviti ji
za zářný vzor četným našim křesťanským paním.
Kdyby dámy naše dle příkladu pí. Škvorové jednaly
a aspoň takovou horlivost pro výzdobu chrámů našich
jevily, jakou jeví ku př. ve sbírání příspěvků na ústř.
Matici školskou, Ó, pak by zcela jinak vyhlížely ty
mnohé „také“ domy Boží! A takovýmto řešením pal
čivé léto otázky vbrsku by odpomoženo bylo chu
době našich chrámů, obzvláště nouzi o elušná para
menta. Hojná náplň milosti Boží budiž velect, pí.
Škvorové odplaton!

sahající původem svým do 13. století, dloubá lóta uš
čekal ns dobrou vůli a dobročinnoa ruku, která by
ma dopomohla k bývalému vzhledu skutečného domu
Božího. Století za stoletím letělo přes vížku jeho,
větry drobily omítku jeho zdí, bouře pokoušely se o
žulové zdivo starobylé památné věže jeho, románská
loď ve zdech svých vážně uš klesula a ozdobné pre
sbyterinm gotické trpělo násilím slohově neuvědomě
lých oprávců různých dob. A duchovní správcové m
nalých dob marně pokoušeli se o důkladnou náprava
staré nedbalosti, hlavně pro naprostou chudobu ubo
hého kostela. Teprv nynější náš p. farář vytrvalostí
svojí a mocným rvli přátel dobře smýšlejících do
sáhl tobo, že důkladné a sluhově přesně obnovený
farní chrám slavným způsobem znova počehnaný, bez
jskýchkoliv obětí poplatného lidu, jemu jej téměř
darem dal. Slavnost znovazasvěcení jeho vykonána
byla v neděli dne 12. t. m. od vdp. vikáře Chaloupky
ze Světlé, děkana Lodečského a Kralovického, faráře
Chřenovického, Zručského a Zbraelavického; přítomní
byli a veškerých obřadů se příkladně účastnili p. okr.
hejtman z Lsdče Marek, pp. patr. komisaři z D. Kra
lovic a Ostrova, p. poslanec zemský J. Prášek, sta
rostové všech přifařených obcí, domácí i okolní uči
teletvo, sbory basičské z přifařených obcí a veliké
zástupy lidu z celého okolí. Zračeký p. farář pro
mlavil o tom, co kostel dává svému lidu, a čím lid
zas povinen svému chrámu. Kostel činí jak nynějším
vzhledem vnějším, tak zvláště krásnou úpravou vnitřní
dojem nejlepší. A až i okolí jeho dle plánu upraveno
bude, budou míti Pertoltice stkvělý památník činnosti
a obětavosti muže — katol. kněze, jenš nejčastěji za
vytrvalou práci a snahu klidívá neporozamění od těch,
jimž dobře činí.

Starost sociálních demokratů ©
Mladé Bříště. Socialisté téměřvšude stejní. A
není divn! Jen prozkoumejte školu, v níž se „vzdě
lávají.“ Prohlédněte si sprosťácké, násilnické a prol
hané listy socialistické, jež jsou soudrabům duševním
chlebem! Pak poznáte, jak asi vyblížeti může povaha
takových čtenářů. — Příklad z Mladých Břišť. Vpři
fařené obci Velkém Rybníka konala se 17. září elav
nost svěcení stříkačky. Dp. farář Gilb. Křikava v pří
padné řeči pochválil hasičský sbor jako spolek zá
slažný a varoval před spolky záhubnými. — „Právo
lidu“ nemeškalo a napsalo 24. září ze msty: „Úlověk
při prvním setkání se s farářem Křikavou sezná, že
má co Činiti s alkoholíkem. Prý tento aluba Páně
odepřel oddati nověstu dřív, pokud ee nepodrobí kon
trole porodní báby, což jest zvrhlost, atd. Zatím
všichni nestranní občané MI. Bříšť musejí dosvěděiti,
če pan farář hostinec navštíví vždy jen při zvláštní
příležitosti a že vůbec pije pivojen výjimkou. Ostatně
každý cikán podle sobe hádá. Kdo se alkobolem opojí,
dušuje se, še jest střízlivý a vytýká opilství kolem
stojícím. Dále bylo pravdou tolik, že farář zcela apra
vedlivě bránil té nevěstě jíti k oddavkám ve věnci,
které věnec nepříslašel pro příčinu obecně známou. A
Právo lidu“ hned s toho odělalo odpírání oddavek|

Noní nad chytrost lidí vycbovaných v mazaných lžích!
Byla též v tom smyslu sselána Právu lida oprava.
Ale — počestný hlavní šarnál české sociální demo
kracie 5. října místo uznání vlastní viny ospual, jak
farář Kříkava ve Velkém Rybníka (11) spílá sociali
stům, hlavně ovšem vůdcům, poněvadě rý se dobře
mají z trpce vydělaných dělnických grošů. Prý „bude
asi málo „vůdců“ sociálních demokratů, kteří by se
měli tak dobřejako na př.arcibiskup Skrbenský “ —

Dopisovateli „Práva lida“, ený faráře tolik zná, šes ného udělal hned faráře s Velkého Rybníku, sloužiš
k vědomosti následající: Kardinál Skrbenský rozhodně
£a své peníce nemá se tak dobře jako zištní vůdcové
socialistů. Nechodí na své útraty popíjeti, nenavětě
vuje chantany, dostihy ani bály, neprobrává veliké
sumy v kartách. Kam tedy se dějí jeho důchody?
Jak so ma dostanou peníze do raky, hned jsou vy
dávány na účely církevní a lidumilné To moboa do
avědčití i ti obdarovaní lidé, kteří právě katolického
přesvědčení nejsou. Snad by na př. mohl věděti soci
alistický dopisovatel, jak r. 1903 prokazoval pan ar
cibiskap obyvatelům uvého panatví, postiženým kru
pobitím, i také obci Velkého Rybníka veliká dobro
diní. Socialisučtí kapitalisté však nedali nic. — Za
to socialističtí a židovští kapitalisté dovedou zcela
jinak vyožitkovati svého jmění. Neví na př. „Právo
da“ nic o tom, co r. 1896 spotřebovali aucialističtí
vůdcové o banketa v Carmanx, zatím co ženy a děti
stávkátů zmíraly hladem? Neví uic o tom, jak jsou
vyssávání dělníci v socialistických pekárnách, riskár
nach a jiných závodech v Hambarka, Drážďanech,
v Berlíně a jinde? Neví nic, jak si nacpali ti vůdcové
kapsy a jak až ku krachu přivedli obce, kde dostali
vbecní sprava do svých rukoa? Jest známo „Právo
lida,“ jak sa veliké stávky uhlokopů v zemích koruny
české zuamenitě žili a 40 bavili socialističtí vůdcové,
zatím co stavkáři hladověli? Jistě také ví, ale nepoví
tento žarnál, jak přepychově čije socialistický kapita
huta Bebel. Kdyby so řeklo vocinlistickému vůdcovi,
aby žil ©prostředků svých tak, jsko některý biskup,
hned by hu přešlo nadšení a horování. Proti jmění
katolické církve u socialistů neustálý boj; ale kdy
vrhly socialistické žarnály jasné evětlo na jmění ši
dovstva a na to, k čemu se tohoto jmění užívá? So

oaiatický tisk jako pokorný sluba Židovstva musímlčet.

4 Humpolce. Na sohůzi „Svornosti“12, t.
m. přednášel p. učitel O. Rychnovský „O výchově ro
dinné“. Velice poutavou přednáška svou rozdělil p.
přednášející na tří díly: 1. Jak zachorati dítkám
zdraví tělesné a čistotu erdce. 2. Jak vštípiti dětem
láska k Boha, lidem a přírodě a 8. Povinnosti rodičů
ke škole. V prvém aíle zmínil se o výživě dítek, o
nemocech, jichž příčinou bývají rodičové odaní alko
holisma a přílišnému kouření; ukázal, jak nutno děti
chovati na zdravém vzdacha a vésti je k čistotě. Uvá
děl případy, které vedou k zchoulostivění dítěte a
tím 1 k nemocem. Neméně potřebná jest dětem čistota
srdce. Mějte pozor na to, co mlavíte před dětmi|
Mějte pozor na četbu svých dětí. Naberte školní děti
do divadel a zábav, kde se smyslnost dráždí. V dru
hém -íle své řeči uvádí, kterak mají matky začínati
a výchovou náboženskou. Připomíná, kterak Komenský
a Postalozzi učí matky vyvíjeti pojem Boha. Současné
s láskou k Bohu má se u dětí pěstiti láska k lidem.
Neučte děti mativosti, neposuzajte před dětmi každého.
V přírodě ať děti spatřují laskavou matku a ne ně
jského nepřítele. Proto nestrašte děti každým zví
řátkem. Ve třetí časti své přednášky promluvil o tom,
jak mají rodiče připravovati děti na školu, a kterak
mají působiti se školou, když už dítě do ní chodí.
Nestrašte dětí učitelem. Vštěpujte dětem lásku ke
skole. AČ se mu škola stane kouzelným snem, ať se
těší na okamžik, až bude seděti v Javici školní. Učte
děti řádně mlavit. Nejdůležitější úloha nastává rodi
čům, když dítě vstupuje do školy. Kupte jim zavčas
vše, čeho potřebují. Vosýlejte děti do školy včas,
pečlivé amyté a účešané, Pomábejte očiteli v obtíž
ném jeho povolání a přesvědčujte se, zda děti dostály
svým úkolům. Prohlédněte dětem častěji knihy, sešity.
Věimejte si bedlivě jejich vysvědčení. Osobnost učitele
a katechety budiž vám před dětmi posvátnou. Učitele
mravného a vzdělaného, pravého otce dítek, si všichni
važte a pomáhejte mu r těžkém jeho úřadě. Toť
hlavní rysy řečip. učitelovy. Přednáška uama protkaná
řadou praktických případů a příhodných citátů pů
sobila nejlepším dojmem na poslachačstvo. Takovéto
přednášky jsou zajisté s to, aby získaly přátel nejen
úkole, ale aby i rozpomenaly rodiče a vychovatele
na jejich důležitý a zodpovědný úkol. — Po přednášce
sehrál dram. kroužek Hilbertovu veselohra „Hodinu
manžely“ — Volby do okr.zastapitelutva
konají se příští týden. Zustvapení v zastopitelstva 1
ve výbora zůstane asi nezměněno. — „Přechod
níky“ a sice kamenné mělo by město zříditi od domu
p. Henschneidra k protějšímu chodníku, a od p. Pavty
ku chodníku u kavárny. Má-li chodec přejíti tato dvé
míata v době nynějšího bláta, je k tomu potřeba
hodně koráže. — Nouzový komitét pro rozdělení
subvence zemské (20.000 zl.) se jiš ustavil za před
Bednictví okr. starosty p. Valenty.

Na pomník + P. Josefa Lupeměs
kéhe, kaplana v Pecce, pohřbeného v Trhové Ka
menici, přispěli pp: ThC. Jos. Troka, vicerektor biek. se
mináře v Hradce:Králové 10 K, Jau Zítko, kaplan v
Potěhách 4 K, Jan Bruckner, kaplan v Lab. Týnci
3 E, Bohumil May, kaplan v Železnici 3 K, Josef Ká
va, kaplan v Meziříčí 2 K, Otakar Semerád, kaplan v
Čáslavi z K, František Novotný, kaplan v Golč. Jení
kově 2 K, Josef Honek, kaplan v Litrbaších 2 K, Jo
sef Kopecký, kaplan v Hradci Krátmové2 K, Jan Bra
bec, kaplan v Hradci Králové 1 K, Radolf Kosel, ka
techeta v Grulichu 1 K, Jan Lonský, katecheta v Led
či, sebral 60 K, úroky 6 K, celkem 98 K. Další mi
lodary přijímá Jan Zítko, kaplan v Potěhácb.

Různé zprávy.
Katelický tisk v mepřátelských

službách. Už očkolikrát jsme upozornili,ženěkteré
naše katolické české listy nveřejňují inseráty, vychva
lající„zázračný“lék „Elsa-Flnid“,cizáckýto výrobek.
Lék tento působí prý proti bolestem daludku, proti
mdlobám, nechuti k jídlu, proti bolestem praním, zub
ním, rheumatickým, v kříži, svalech, utišuje nemoci
očí, hlavy, krku atd, zkrátka lék na všecko. Člověk
jenom u trochou rozumu musí již dle vytčení všestran
ného působení léku tohoto na tělo lidské poznati, že
jest vše pouhým švindlem. Ale jeden z nejrozšířeněj



ších českých katolických týdenníků, který si vědy a
všude osobuje právo zastávati se lidu proti každému,
kdo by z lehkověrnosti lidu chtěl kořietiti, ten jediný
se dosud nestydí a bombasticky dále odporačuje Fel
lerův „Elea-Flaid“. katolický list jest tedy pomocníkem
cizáků na vyloudění pracně vydělaného groše z mo
solné dlaně našeho lidu. A což překvapuje, týdenofk
tento, který jinak vystupuje proti nevěreckýmštváčům,
proti nevěreckému tisku vůbec, sám vlastně přispívá
na rozšíření nevěry mezi lidem naším, který právě
v lista tomto vidí nejlepšího svého přítele a zastance.
Máme doklad v ruce, že spotřebovatelé uvedeného „zá
zračného“ „Elsa-FInida“ po několikáté objednávce jako
premii dostávají od výrobce kalendář „Palacký“, který
jest protikatolický. Časopis tento aveřejňoje též pro
testantako-něimecký inserát „Mýdlo a jelenem“ a také
inserát bodináře Hanuše Konráda v Mostě, zaplavn
jícího celé Čechy svým zbožím, ač tento něm. vyvý
Šenec dělnictva a něho zaměstoanéma pod peněžitou
pokutou zakázal mlaviti česky. Jak se tu shodují zá
sady vlasteneckého českého tisku katolického s praxí?
Budou-li ony inseráty uveřejňovány dále, uvedeme
jméno tohoto patentovaného rozšifovatele plným jmé
nem.

Očistný čin výkomného výbora
strany pokrokové. Vyloučilidra Herbena ze
strany; několik let zadržel u sebo sebrané peníze na
sirotky po zbynavších hornících. Pod výpověď ze
strany podepsal se sám Masaryk. Herben se bájí tím,
že peníze konečně přece jenom dobročinnému účelu
odevzdal. Myslíme, že podnět k vyloučení dra Her
bena má příčinu hlabší, o které by se pánové neradi
zmiňovali, neboť Herbenovo neplacení není ještě právě
smělou defraudací, Dle zprávy „Čecha“ hájil Masaryk
Herbena aspoň jako novináře. Tak! Nestoudné a sto
krát dokázané lhaní „Času“ má býti pro jeho redak
tora lepším vysvědčením! Prolhaností evojí redakce
„Času“ za jeden měsíc uškodila české veřejnosti víc,
než kdyby si byla administrace téhož lista nespravedlivě
přisvojila celé tisíce zlatých. Či pánové neprohlédli
strannické lhaní téhož lista posud? To by byli jistě
botovými slepci.

Dů«vledky byrokratického režimu.
Podívaná pro bohy! Nádražní zřízenci odhodlali se
pracovati podla předpisů, jež jim dány předataven
stvem. A ta najednou nahoře hlak pro — neposlaš
nost; k tomu všemu nové, určité a trvale závazné
předpisy žádné. Chtěl-li zřízenec před passivní resi
stencí vypraviti vlak v orčený čas, nemohl nijak podle
předpisů si počínati. To úřednictvo dobře vědělo. Ale
stala-li se nějaká nehoda, hned byl trestán „provini
lec“, jestliže se dokázalo, že katantrofa stala ae po
minatím předpisů. Teď zas hněv nad pracováním podle
instrakce! Příslnšné úřední orgány dobře věděly, že
má rozhodně nastati reforma v předpisech; věděly
dloubou doba o nesnázích a nedůslednostech, jež
plynaly z byrokratické správy, již dlouho stále blasi
těji volali zřízenci po nápravě, ale — náprava stále
se nedostavovala. Poměry byly prostě neudržitelné —
ale jako na posměch logice chtěli je pánové udržeti
z justamenta. A tak byrokratický aparát prokázel ve
likou neschopnost. — Ale teď ještě další poznámky.
Myslíte si, že u jiných státních úřadů jsou předpisy
bezvadné, moderním potřebám vyhovující? Kdyby měl
na př. úředník poštovní jednati vždy podle nesčíslných
státních předpisů bez ohledu na zkušenost vlastní,
byl by někdy problašován od obyčejného občana za
úředníka neobratného. Kdyby úředník berního referátu
měl vždy se tázati o radu státních instrukcí, nebyl
by nikdy se svojí prací hotov. A což teprve u soudů!
Nejzkašenější soudní úředníci shodují Beevorněv pře
avědčení, že radikální oprara soudního řízení jest
rozhodnou a stále nalehavější nutností, má-li míti
právo bezpečnější ochranu a nemá-li skutečný zločinec
nějakým knifem vyváznouti snadno z trestu. A co se
všecko poroučí učiteli! Růz:ými formalitami jest tolik
vázán a zdržován, že mu ubude plno času, jejá má
věnovati vyačování. A zná-li nezbeda jisté školní zá
kony, může připraviti učiteli ve škole hotový očistec,
aniž ee mu proto co stane. — Zkrátka vysoká úřed
nická místa bývají obsazena právě těmi lidmi, kteří

odborného vzdělá ní mají málo a odborných zkušeno
stí ještě méně. A kdyby unich aspoň nescházela dobrá
vůle! Odsuzojeme byrokratismas ruský, ale byrokra
tického režima v domácnosti všímáme si málo. Před
pisy v příčině pošinování vagonů savinily konečně
obrovské škody celé naší zemi; až předpisy i platy
budou lepší, psk se to bude pracovati zřísencům ve
eeleji. Pak obslouší vlaky a větší péčí. Leč potřebí
reformy — jak již výše řečeno — téš na stranách
jiných, aby přestaly rozpakyjak úředníkůva sřísenců,
tak také obecenstva.

Buršáci a vláda. V předminulémtýdnu
způsobili něm. buršáci na vídeň. universitě demon
strace protestajíce jimi proti jmenování dra. Dvořáka,
rodem Čecha, profesorem na vídeň. universitě. Nás
ledkem těchto demonstrací vyloučeno bylo 6 baršů.
Ale oedotknutelní baršáci pod ochranou pověstného
Wolfa svolali protestní schůzi, na níž rozbořčeně
mluvili proti poslovanění Vídně,že prý ae akademické
úřady ukasají slabými naproti dotěrným požadavkům
německých hostí na vídeňské universitě (jakoby VÍ
deň jako říšské město nebylo pro všecky národnosti).
V příčině jmenování prof, Dvořáka prohlašují baršáci,
še nestrpí, aby jim vnacování byli cizí učitelé, neboť
prý lid německý jest dosti mocný, aby sám poskytl
německému studentetvu učitele. (Je však pravda, še
něm. lid v Rakouska nikterak není e to, aby dal všem
německým universitám učitele; vždyť dle N. Fr. Prosso
na místo zemřelého prof. Nothnagla, který byl 'Prušák,
opět zavolán do Vídně prof Kredl ze Strasebarku).
Roshořčení buršáci dolož.li také, že potrestání ném.
studentů, kteří byli z university vyloučení, musí býti
odvolánu. A příznivec jejich posl. Wolf jim na to o
snámil, že se ministr rozhodl, aby vyloučení všech 6
baršů hylo odvoláno. Vláda zase tedy astoupila před
křikem německo-prašáckým a nedivno psk, če neopráv
něné požadavky německé rostou do nekonečna. Tak
se © Rakouska nikdy nedoděláme pokoje.

Framele klesá. Die| francouzskéholístu
Temps“ počet parosených ve Francii kašdým rokem

klesá,počet úmrtí kašdým rokem roste. Francouzská

rodina má průměrně jen tři děti, anglická 4, německé
5. V Anglii přibývá ročně obyvatelů ovíce neš čtvrt
milionu, v Rakousko Ubersku o půl mil., © Německu
o 800.000; z Francie bude sa krátký čas mocnost
drahého neb třetího řádu. Ale vládnoucí krahy ne
vidí vlastní příčina toho v klesání mravnosti, ony za
hánějí jen stále „příšera“ klorikalisma.

Ze života japonského. VJaponskunení
sňatku s lásky a vzíti si děvče z lásky, jest tam
skoro hanbou. Manželství pokládají Japonci za věc
velmi důležitou, ale nikterak posvátnou, jelikoš jest
jim jenom prostředkem k uskotečnění silné touby po
udržení rasy. Každý Japonec považuje zánik svého
rodu za nejhorší pohromu, která může etihnonuti by
tost lidskou. Přišeniti ee nebo provdati do dobré ro
diny jest větší ctí, než jakou může Japonci opatřiti
vychování nebo bohatství. Nejstarší s3n japonského
otce má se oženiti v osmnácti letech a zvoliti 8i po
volání svého otce. Otec, který má jenom dcera, najde
jí muže, který jde pak za svou chotí do jejího doma
otcovekého, dostane její jméno a zastupuje místo nej
staršího syna. Nemají Ji manželé vůbec dítek, musí
adoptovati syoa i dcera, jež se vezmoa, aby jim pak
otec mohl odevzdati svůj majetek. Jest povinností
otcovou zasnoubiti svoje dítky a proto je v Japonska
málo starých mládenců a panen. Nevdaná dcera jest
hanbou pro rodinu.

Půst u Trapplstů. Trappistézachovávají
nejpřísnější řeholi. Od 14. září do první soboty v postě
jedí poaze jednou za den a to o půl 3. hod. odpol.,
12 hodin po lom, když vstanou; vstávají o 3. hodině
ranní. Jídlem jest jim chléb, brambory, polévka na
mastná a ve vodě vařené příkrmy. Maea, ryb a vajec
nesmějí jísti. Zákoskem jest jim syrové nebo vařené
ovoce. Mimo vodu pijí pouze jablkové víno, Přes to
jsou Trappisté zdraví a čilí, o mnobých nemocech se
jim ani nezdá. Trappisté svým životem doznávají tedy,
že střídmost v jídle a pití jest nejlepším prostředkem
k utužení zdraví lidského.

Jak se staví silnice. Posl. Steiner na
dolnorak. sněmu doznal, če ae na účet náboženského
fondu staví v jíšních zemích naší říše okresní silnice.
Má-li se však peněz < fondu tohoto užiti na obnove
ní nějakého kostela nebo na podpora nižšího dacho
venstva, pak se ovšem ibned namítne, že náboženský
fond jest pasaivní. Nač jest tedy náboženský fond?

Dvorský titul. Za adělení titala: cís. a
král. dvorní dodavatel, cís. a král. dvorní obavník,
krejčí, uzenář atd. žádati třeba u nejvyššího úřadu
hofmistrovakého nebo n cís. a král. úfada nejvyššího
podkoní. Žádost s kolkem 10 K. Za tital tento ae
platí taxa 500 K. Dvorský titnl uděluje se rovněž
podnikům vynikajícím.

Upozornění křesťanským dívkám.
Ve Vídni utvrořilo se edružení z knéží a katol. dam,
díla sv. Filipa Neri, pod jménem „nádražní miassie“,
které ai obralo za úkol dívkám, jež přijíždějído Vídně
hledat si služba, u příjezdu na nádraží poskytnoati
radu, přístřeší v katol. dívčích útalnách a doprovod,
by neupadly do zlých rakou. Dámy-členky nádražní
misaie, které budou Čekati na dívky v nálražích ví
deňských, lze poznati dle medailky Panny Marie
Ochranné na bílo-žlnté stažce. Jedoncí dívky do Vídně
obdrží zase na požádání od podepsaného důvěrníka
za odznak, jejž si upevní na šatě, modrou doporaču
jící kartu, dle které budou od dam-členek nádražní
miseie poznány. Mimo to lze předem též nádražní
missii do Vídně koresp. lístkem dopsati (adresea:
Bahnhofmiesion, Wien I., Himmelpfortgasse 29), kdy,
kterou drahou a kterým vlakem dívka do Vídně při
jede, by ji mohla členka nádražní miseie v adanou
hodinu na nádraží již určitě očekávati. Dívky do Vídně
jedoucí upozorňují se na dobrodiní nádražní miusie,
by se obrátily na důvěrníka „nádražní miseie“ pro
Čechy dp. V. Hálka, faráře v Liboci u Prahy, schvá
leného nejdůst. Ordinariátem, jenž jim doporačovací
karty a koresp. lístky k oznámení příjezdu zašle,
spolu i ostatní pokyny a poučení sdělí. Pokud možno
budiž 10 bal. poštovní známka ns odpověď připojena.

Mistrovský kurs pro malíře pokojů
v Praze. Na technologickém průmyslovém masen
(ústava pro zvelebování živností) obchodní a živnost.
komory v Praze konati se bude v době od 3. ledna
do 17. února 1906 mistrovský kure pro malíře po
kojů s následajícím programem: Odborné kreslení,
nauka o slozích, malfřské techniky, praktická cvičení
v malování, lučební výklady o barvách s jich účin
cích, živnostenské účethictví a kapitoly ze živnost.
práva. Vyučování díti se bade od 8—12 hod. dopo
ledne, odpol. od 2—7 hod. večer. V neděli konány
budou vycházky do budov výzdobou svou vynikajících
a pro maliře pokojů výsnam majících. Školné obnáší
60 koran; nemejetní budou od placení školného osvo
bozeni. Potřeby a náčiní malířeké opatří masenm svým
nákladem. Do kursu mohou býti přijatimistři neb též
pomocníci ve stáří od 34—46 roků. Z pomocníků mají
přednost ti, kteří v nejblišší době hodlají se státi
samostatnými. Doporučuje se, aby ko přihláškám při
pojeny byly některé práce, jakož i údaje o návštěvě
školní a dosavadní praktické činnosti. Ohledně ati
pendií odkasojí se achazeči na příslošné obchodní a
divnost. komory, okresní výbory a městské rady, ješ
jednak stipendia byla sřídile, jednak jsou ochotna od
případu k případu podpora udíleti. V té příčině
ochotno jest museum podati blíšší vysvětlení. Při
hlášky ke kursa dějí se listy přiblašnými, které vy
dává museum technologické na ústní neb písemní dá
dost. Žádosti sa osvobození od školného a přiblášky
do kuren přijímá technologické průmysl. museum
v Prase (Parkyňova ul. 6.) do15. prosince t. r.

Kde uznají svem povímmest. V dolech
vestfalských pracaje na 250 tisíc Poláků a na 10
tisu Slovinod, Aby v duchovním obledu postaráno
bylo o tyto dělníky, přijel do Lublaně s Německa
dr. W. Petero ; diecáse můneterské, aby se naučil
slovinsky mlavit a kázat. Naočil se už dříve polsky
a teď oančiv se sákladům s mlovnice a čtení, přišel
se doučit mlavené slovinčině. Ve Vídní své povinnosti
nechápou!

Zakézaný lék. C. k. okresní hejtmanství
v Hradci Králové problašuje: Lékárna u sv. Jiří v Mni
cbově rozesílá jsko vzorek pod oeprarou deklarací
„Janatogen“ soukromým osobám v tuzemsku prostředek
nazvaný „Funny Bachner's Franentroat, jenž prý na
pomáhá k ulehčení porodů u žen, Poněvadě tento tajný
prostředek vyloučen jest jak z dozoru prostřednictvím
celních úfadů, tak z doračování poštou a poněvadů
jen na kapsy neuvědomělého obecenstva prodejem jebo
naléháno jest, bade v daném případě s veškeroa přís
ností zakročeno proti každéma, kdyby přes zákaz pro+
atředek tento do prodeje dáván aneb jiným způsobem
v reklamu uváděn byl.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne11. listopada 105 1

hl póenice K 18:40—14'00, šita K 1060—11 40, jedme
ne K 10-40—11'40, prosa K 12:C0—0000, rikv+ K 1170
—00-00, hrachu K 18-00—00'00, ovsa. K 820—6'60,
čočky K 89 00—00:00, jahel K 28 00—00'00, krap K
28-00—00:00, bramborů K 2-40—000, jetelového se“
mene červeného K 98:00—108'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00:00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 40:00—00'00, Iněného semene K 1800 —0000, 100
kg žitných otrab K 12-40—00'00, 100 kg pšen. otrab
K 12'00—00'00, : kg :cásla čerstvého K 2:10—0'00,.
1 kg sádla vepřového K 1'42—0'00, 1 kg trarobu K
0:28—00 00, 1 vejce K 0:08—000, 1 kopa zelí K 400
—1200, 1 kopa cerele K 000—000, 1 kopa kapusty
K 1'20—500, 1 hl cibule K 6:40—800, 1 kopa drob.
zeleniny K 100—180, 1 pytel mrkve K 120—2'00,
1 hl jablek K 24:00—2800, 1hl hrašek 0000—00'00,
1 bečka švestek K 000—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 11. listop. 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 638, žita
200, ječmene 464, ovsa 332, prosa 10, vikve 9,
brachu 2, čočky 14, jahel 18, krap 16, jetel. semínka
31/,, Iněn. 8em. 00, máku 1. — ?.) Zeleniny: selí
687 kop, petržele 00 kop, kapusty 290 kop, cibule
110 hl, drobné zeleniny 389 kop, mrkve 175 pytlů,
brambor 111 hl, cerele O kop. — 3) Ovoce: jablek
26 hl, hraček 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drobného
dobytka: vepřů O kus, podevinčat 668 kusů, kůzlat
0 kusy.
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Kathreinerova

sladová káva Kneippova
neměla by při přípravě den
ního kávového nápoje v žádné
— domácnosti více chybětl. —

000
Žádejte výhradně jen původní ba
lidčkyse jménem+Katbreiners a nikdy
nekupujte sbožiotevřené (vyvůhené).

Nový dům
IKrálové se prodá za přiměřenoucenu

s příčin rodinných.

Bližší sdělí se v insertní kancelářiK. Pokorného
v Hradci Králové, Palackého třída č. 77.

Hledám|) koj
elegantně zařízený s celým zao
patřením, s absolutně zvláštním
vohodem.

Ct. nab. pod značkou

Wp + XY+2
do administrace t. I.



divadelní oblekyvšech druhů.,
Uposorňoji svláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.
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Právě vyšlo 1. číslo IV. reč.

KAZATELNA.
Bediguje Fr. B. Vaněk. 8 povol. nejd. Ordinariatu v Č.
Budějovicích. — Vychází za rok v 10 číslech u R. Ruppa

v Pelhfimově. Ročně 6 K 60 b.
OBSAH 1. čísla: I. ned. advent.: Josef Pospíšil,

oyklus advent. řeči „O křesťan. dokonalosti“. I., O sebe
sapírání; II. Fr. B. Vaněk, Shoda vědy a víry o konci
světa; Ill. Frant Dvořák, O vzniku a rozšíření Písma
svatého (exhorta); IV. Mehler, Význam adventu (osnova),
upravil Verne. — Svátek Neposkvr Poč. P. Marie.
I. Jos. Pospíšil, O pokoře (cykl.); II. Jan Ptáček, V šem
záleží učení kat. o neposkvr. Poč. P. M.; [II Bonrdalone
(upr. Verus), Nač nás upomíná Nep. Poč. P. M. (osnova).
— II. ned. advent.: E. Jos. Pospíšil, O ©křesťanské
trpělivosti (cykl.)IT. Dr. Jos Kašpar Pohanstvía křesťaství:

a) prov M nábožeuský stav pohanů (exborta). III. Frant.Dvořák, VlivPísma sv. ua národy, zvl. český, (exhorta).
— II. ned. advent.: Jos. Pospíšil, O ctnosti mírnosti

gest Crr. Hellén, O vraždě, zvl. nemaně. dětí; III. Dr.os. Kašpar, Pohanství a křesťanství: b) smotný stav
obanů mravní (exhorta); IV, Abbé Gibir (upravil Jan

Ptášek), O námitkách proti Písmu sv. IV, ned. advent.:
Josef Pospišil, O lásce k nepřátelům (cykl,); II. Frant, B.
Vanek, Jak nejlépe oslaviti Štědrý večer; III. Fridrich
(přel. Dr Al. Lang), Láska člověčeustva ku Kristu doka
suje jeho božství (exhorta). — Články: Jos. Po.píšil
Jak svýšiti účinnost duch. řečnictví. —- Ad. Bělík,
Abraham a s. Clare — Podobizna Abrahama a s. Clara.
— Varia. | Příklady.

Nákladem Kazatelny vyšly i „Příležitostné řeči du
chovní“. Dosud 11 šešitů po 60 h. Obsah jejich: 14 řečí
sratebních, 1 svat jubilejní, 9 primičních, z v domě no
vosvěcencově, 2 při příchodu, 2 při odchodu kněze, 4
inátalační, o 40. a 40Oletémjubileu kněžském, 6 řečí ku
přípravě biřmovanců, +3 řečí k prvnímu sv. přijímání,

mnažatví řečí pobřebních pro různé pary 8 věky zemřelých, řeči ku svěcení kostela, oltáře, hřbitovu, khiže,
svonu, školy, kříž. cesty, praporů, stříkačky, nemocnice a
humanních ústavů, varhau. Nejbliššímsešitem budedílo
toto ukončeno. — Kaszatelnu i příležitostné řeči zasílá
nakladatelství Rad Ruppa, knihkupectví a knihtiekárna
v Pelhřimově.

I
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BSTJ
u lázuí.s moder

nim pělsadvostvím ped jedním uzarřesím jsou
ibneg k pmonajmutá — Též jedmotlivé pokoje
n0a onehaáné Dámy s hamfortzešfzením.

K. W.Skaborgk
velkonávodtrabldřskýv reký nil,

u Frašakého mostu.

v
E727

o 2 a 8 pro
stras. velkých
pokojích a ku
cbyní, zařísen.

Skvostný byt
6 prostranných pokojů e přísl. lázní a balkonem

© pronajme se ihnedže
ve vileDre. A. Rudolfa, advokátav Hradci
Králové, v jehož kanceláři obdržeti lze bližší

zprávy.

J V a
= 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, obrazůa j.E- E
Veledůstojnému

duchovensávu!

,
OLTÁŘ

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 . . . ... -2.2 42h
vázaný v poloplátně . 68h
vázaný v celoplátně ©. . . . 68h

n v celoplátněsozlacenýmkřížkem
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůží se alaceným
křížkema ořískou . . . K 180

nějším nejdůstoj.

T
sob máleno x
K14h

Užívání „Oltáře“ J. M.

A MaAařŤízemo.—————
(Vis Ordin. list čís, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

/N

JanSfaněk,zá
Konviktské ul., past spe
cielné na kostčlnínáčiní dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

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

intenci a sem © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacená ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduéšího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky deseenné. Vše ponílám již posvěcené.

zelená, vichut. K 11:50, 12-60,
mw a 16—,

pražená vljem K 14—, 15.—

Fr. Jelínek, Slatiňany č. 32.Čechy.

Umělecké

předměty pro domácnostatd. provádí
závod řezbářský

Josefa Soudila

Jednou 8 důvěrou zkuste a pomdte přírodní 5 kgfranko dobírkou všude.

AýsÝ6 a 16—. Cenníkyzdarma.
Pochvalné dopisy z celé říše.

řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné

v Hradel Králové, Ilalé náměstí, číslo 116.
Práce solidní. Ceny velm? mírné.

| (protobelovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, faráře ve Yýpraehtieleh)

doporučuje P. T. voledůstoja. duchovenstva |

svůj onvěděenýa často vzzpamovaný "
výrobní závoď

všech kostelních paramentů, E
praporů a hovorého náčiní ;

Cenaíky, vzorky i roucha hotová ma ukésku |
so ne pošádímí franko zašlou.

: Pohádkadětsk SizutáronániJatenů .

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších souutav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a al. patronátním ům ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král
nabízí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena E výtisku vázaného 30 hb.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

d. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena E výtisku vázaného S80h,

Katechimyjsou Sonny na valné schůzí biskupůrakouských ve Vídmí dme 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu a 18%, slevou proti hotovému zaplacení,

Bozdílení výtisků pro chudeu školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtiska — vydají se z výtisky př.

ho druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
atechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved

livě dostane se poměrný počet (přes 18/) pro tutéž školu

zdarma pro chudě,

Instrukce o Katechigmu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1výtiskbrožovaný 4h.

Návštěvou
u Slovanů.

Tento re bese spis Dr. Fr. Reyla, vydanýv Čas. Úvabachjako číslo 11. ročníku IX. Autor,
Iterý tobeto rolnt cestoval po Blaliči a Slovaneka,
vypisuje mav způsebemdojmyzažitév bye
trmkýeh zemích. Kalžkata jest erigináloky a ada
řilýmpříspěvkem k podpobe alovanské vzájemocaků,

Stran 22. — Cena S hal.
Při brospedných objedgávkách větší slovy.

Objedaásky vyřílí administrace oČasorých Grak“
v Hradci Králová.



výpovědí 4%.

čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy,»————
Fr. Beran,

kožešník v Hradci Král,
Svatojanské náměstí číslo 170.,

odporoučí veškeré

zbožíkožešnické
vlastní výroby

a chová stále na skladě v bobatém výběru ru
kávníky, dámské nejmodernější golie, nánož
niky, čepice, kožichy nejrozmanitéjších druhů
a cen, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále bojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i slaměných, jakož i vlasových
klobonků. Hojvý výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor tento
spadajícího zboží. Zakázky na venek vyřizují se

co nejpečlivěji a nejkolantněji.
Ošetřování kožichů přes léto přijímá se za levný

poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizujiza

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.

C. a k. dvorní dodavatel.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro avou ber
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, hladké i krášlené paschaly příslušně
vypravené, triangle, vše v libovolné velikosti a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!

M době adveníní
veškeré druhy sloupků voskových a 'polovosko
vých rozmanitých tvarů a

k Vanocům
svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícinky k nim, třínožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vá
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svice lustrové, dekorační, renaissanční, ba- |rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
v Hradci Králové |

Továrna založena roku 1816.

— Pojišťování proti ztrátě kursovní.
valuty a mince.

Účet pošt. spořitelny č. 864.983.
Telefon č. 10. Telefon filialky ve Vídni

č. 5594.

Všeobecná

úvěrní banka
v Hradci Králové

(flialka vo VÍDNI VI., Getreidemarkt 13)

za příčinou značného zvýšení sazby diskontní
Rekousko-Uherskou bankou úrokuje vklady:

a) uložené za podmínek dosavadních

me-4"
b) uložené nejméně proti 90tidenní výpovědim5" o
a to ode dne vložení do dne vybrání.

Daň důchodkovou platí banka ze svého.

Vzdáleným P. T. vkladatelům zašlou se na
požádání zdarma složní lístky poštovní spoři
telny, aby mobli bez výloh akládati.

Kdo z dosavadních vkladatelů přeje si úro
kování 59/, musí vkladní knížku za příčinou za
psání výpovědní lhůty nejméně 90tideunípředložiti.

Půjčky poskytují se zavý
hodných podmícek úvěrahodným osubám všech
stavů; velmi výhodné splátky jsoupřípastny.Eskont směnek obchod
ních za obvyklésazby.

Zálohy na cenné papírya skvosty.
Přijímá zakázky pro bursu Vídeňskou,

Pražskou, Berlínskou, Petrohradskou, Pařížskou i
Londýuskou.

Prodává veškeré cenné papíry dle denního
kursu netto bez jakékoliv provige.

E*rodej všech v Rakousku dovolenýchlosů na měsíční splátky.
Úřaduje se: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol,

jest doporučitelným
zjevem všem srdcím,

m miláčkům na cestu dává;
do se těší této přednosti.

Růžovou kůži a jemnou pleť může si však —díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředků upo
třebí. Kudosažení cíle slouží

Grolichoromýdlo<gm

z lučních bylin
(se anámkou Grolich) zpracované s tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hezkým a plným
Vlas použití Grolichovamýdlaz lučníchbylin.

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby x lučníchbylin zůstanou dlnými'ebí
lými jako slonová kost.

Mýdlo toto lze dostati v lékárnách a dro
eriích za cenu 30 kr. — W Hradci Králové

Ě Dix, droguista,F. Viktorin, materialista; v Po
líci m. Alef. A Pohlová, droguerie; vwNovém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguorie, Boh.
Imlanfová, vdova; w Dobrušce Al.Kňoorek,
droguista;v Golčově Jeníkově J. Thoň, lé
kárník; w Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista;v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;

Hezký obličej
KÉ matka přírodaavavěak, bohužel, málo

Akciový kapitál K 2,000.000-—..
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PR“ Založeno roku 1868..

Zakázky bursovní. —

úlohy na uložené zboží.

VRT)
KCAIGACVŘ CIC

Ba Prárě vyšel I. svazek
) laolného vydání pro Český lid

SEBRANÝCHSPISŮ
VÁCSLAVA BENEŠE

| TŘEBÍZSKÉHO

SA, svazek5 archů10 kr.80 stran po
Úplné v 80 svazc. po 20 h; obsáhnou

v 16 dílech 160 povídek a histor. románů.
Zvláštní umělecké prémie

odběratelům.
Odebírejte a rozšiřajte s isy nezapo

menutelného blecanského knězekroní

káře, jež tímto neobyčejně laciným vy
dáním stávají se nynípřístupny ému

Svazek 1. pošle na ukázku a pokra
čování i prémie správně dodá

První královéhradecké
knibkupoctví a antikvariat

Bohdan Melichar

(SS)

fet.

W

„7
id

-+UE4DS

NY)
C m

MSS)+(GSS 8OV PAANS

harmonií
odporučuje nástroje vlastní
úpravy, nejnovější konstrukce,

zvuku

v cenách nejlevnějších.
Obehrané nástroje se kupují aneb za nové

vyměňují.

Správky a ladění se rychle a levně vyřídí.

výroby, elegantní
krásného silného

Josef
Krejčík

V PRAZE,
9 umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čísle 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy,oltáře,
ové cesty, jesle, Boli hroby, kříše, ,

tákyatd.ena oi iracenaobrasy,
premie, fotografie a iplomy. aŘiná předměty hodícíse sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko. 

Bemovacestarých oltářů akostelních sařísení.

J. ŠPALEK.
- Pevné ceny.



Příloha
Besidka.

Z Popánkovy domácnosti.
IV.

Konečně zase po delší době se mi po
štěstilo chytiti na okamžik Pepánka. Byl všecek
blačen a zářil jak měsíček v úplňku.

Jak se máš kamaráde, ty se děláš nějak
vzácným!

To víš, příteli, — nemohu teď mnoho
vycházeti, čekáme radostnou událost doma a
to nesmím ani na okamžik od své ženošky.

Ach to ti gratuluji.
Jsem šťasten, hochu; jest to přece jen

hezké býti mladým maoželem. Užívám toho
štěstí všestranně, nevím co se děje kolem mne,
co délá svět — aic, pro mne jest pouze že
noška moje.

No, jen se nerosplyň — zastavoji proud
jeho řeči.

Tomu ty nerozomíš; víš, to se musí pro
žití, procítiti to blaho; ten Šivot krásný a
krbu vlastního domova; ani slovy nemoho
vystihnouti půvab — víš, víš, — já už masím
běžet —

Na křtivy přijdeš, to se rozomí, — a po
slechoi, přijela mi také tchýně — maminka,
to je roztomilá paní, — bocha, to je zlato —
já mám slatou panímámo.

Přivádíš mne do údivu.
Přivesla sebou několik spořitelních knížek,

— Jak povídám, zlatá panímáma.
Rád věřím, že zlatá!
Ale teď už abych běžel.
Víš, víš, já mám hrozný strach o moji

šendulinka. No, už mosím běžet, — přijď, to
ti povídám.

Uš byl ten tam, jako besblavý, radostí a
štěstím celý vyjevený. Nebylo divu, (takové
štěstí rodinné mohlo Pepánkapřipraviti o rozum.

Drahý den jsem už slyšel, že Pepánek je
šťastným otcem; narodila se mu dvojčátka:
holčička a hošíček! — — —

Pat“ slyším přes celé náměstí za sebou
—. ohlédna 8e, Pepánek letí někam na kvap
„všecko dobře dopadlo, v neděli máme křtin
— přijď“ křičel a uš byl ten tam.

of se ví, jak bych nešel na křtiny —
Pepánkovi — kamarádu dobrému, srdce zla
tého a dobroardečného. Masím se přece pře
svědčiti, jak mu tatínkování bade slušeta jak
si bude vyvádět.

Odpoledne v neděli. U Pepánka domácí
hostinka na počest novorozeňátkům, kolem

stolu nejažší kruh přátel Pepánkových. Přišeljsem už poslední. V kuchyni moe vítala tlustší
dáma, statná, v bílé zástěrce, v bílém čepečku,
jen hořela, tak resolutní dáma.

Aha, pomyslím si, to jest nejspíšo zlatá
panimáma.

Jen račte dál, račte si sednout oahoru,
tam jsem dala lepší věci, tam dole to sv mi
nějsk nepodařilo — strkala mne dál.

No sedl jsem si; co bych kazil upejpáním
veselou nálada? Usedl jsem nahoru k podaře
nějším bochtám. Hosté plní bamora i satyry
dobírali si Pepánka, jak mohli; dovolil jsem
si tu a tam také polínko přiložit. Stůl byl
přetížen různým jídlem, — ale všecko sladké,
— samé cakrovinky, piškoty, koláče, bochtičky.
Paní tchýně roznášela vkoftíčkách — čokoládu,
kafíčko.

Ram, čaj, čokoláda, černá káva — upostil
někdo z bostí.

Hlavní slovo vedla zlatá panimáma, —
Pepánek zůstával jen v sebeobraně, 

Tak se přece, Pepánku, pochlub svou
rodiakoul

Popánek odběbl a přinesl obě děťátka,
každé na jedné ruce.

Volectění, spustil, dovoloji si představiti
svoji rodinu, tohle je Pepíček a tohle Pepička,
vlastaě ne, — tohle je Pepičkaa toble Pepiček
a vlastně — — — :

Prosím Vás, spustila panímáma, v jstepleticba, toble je Pepička s tohle Pepíček, ne
znáte ani své děti; a jak je držíte! Jděte se

U chovatdětidříveněkam,—drží jehlavoadolů.
Bodejíť — teď půjdu očkam za chůvu,

kdyš masím chovat doma, bránil se Popánek.
Potřeboval bys ještě jedna raku — pro

hodil kdosi.
Proč?
lou jak je choeš krmit obě osjednou?
To obstará tamhle panímáma.
No, vy byste jich neuživil — protivo, od

sekla panímáma.
Tohle se mi líbí — samý Pepíček, Po.

pička, rodina Pepičků a Pepiček.
Ať žijou děti našich rodičů! — volal Pe

pánek.

Položte je raději do postýlky, ať je neu
pustíte, dodává paní tchýně.

Pepánek poslechl, položil děťátka, odběhbi
do vodlejšího pokoje, kde byla jeho žendulinka.
Pořád šoškol sem tam, nosil potajmu do ve
dlejšího pokoje, inu starostlivý otec

Za chvíli přiběhne zlatá panímáma, radá
v obličeji. lnu vy jste jedno nemeblo, spustí
na Pepánka,. Jen si to rozvažte, on dá své
paní nemocné — kyselou okarka a cakroví —
a půllitra piva, jak živa jsem to neviděla, do
čeho to Pán Bůh tu duši dal, — vždyť ji za
bijete chudáka. Ach, má ubohá dcera, ta zkusí,
když má takového nešiku za muže.

Veliké haló mezi hosty.
Ale, panímámo zlatá, vždyt moje ženuška,

ubohá Pepuška, tolik trpí, a pak, vždyť si to
sama přála.

Nestarejte se o to, čemu nerozumíte; —
kočárek, to jste nezaopatřil.

To já přemýšlím, — mám-li koopiti lan
dauer nebo bumel, nebo oba dva.

Kupte si třeba trakař, ale a paní at vás
nevidím; vám dáti tak ženu do rukou, ta by
chuďátko vypadala|

Jo, takhle ještě jednu tchýni, pro bohy,
— teď mne pošle ještě pro piškoty, ulevil si

popének, když zlatá panímáma odběhla. Tobylo hostům vodou na mlýn, v růžové náladě
se rozešli.

Mnoho neděl Pepánka skoro ani vidět
nebylo.

Až zase náhodou, skoro do mne vrazil.
Co je s tebou? ©Vědyť vyhlížíš jako u

mučená hodinka, nebo jako opuštěná hlídacíbouda?
Nediv se, tolik starostí, Ono přece jen

mé zlaté ženušce po té kyselé okurce nebylo
právě nejlépe, ale když si ji chadáček přála,
nemohl jsem jí to odříci.

A co zlatá panímámaj
Tami dala...
Knišky spořitelní ?
I chraň Bůh, — ty si zas odvezla daes

u.
Ale, ale?
Ta by mne utrápila, kdyby zde ještě zů

stala, to ti nemohu ani vypovědit; dobře, že
nemáš takou tchýni.

Snad chceš říci zlatou panímámu!
Jakou zlatou, — to je vlastně tygrmntter.
Jsi rád tedy, že odjela?
Zaplat Pán Bůh! Poslouchej — buldoka

slého jsem odvázal a prkna na „seakgrabně“
jsem podřezal — a nic platno, nespadla tam.

Máš mizernou náladu, no jen když je
doma vše zdrávo a z dětiček máš radost, co?

Náramnou, však už letím zas domů, —
víš, víš, — nejlépe je, když jsue sami se že
puškou, — to je rozkošný život, — tomu ty
nerozamíš. Na shledanou, příteli!

Pepánek mi zase zmizel, kdo ví, va jak
dloubo.

Toho večera se Pepánek dlouho modlil.
Prosím tě, Pepo, — co jsi tak zbožný dnes,
jdi už spát, volá čenaška.

Drahoušku, modlím se, aby se vagon ne

rozbil v tanela a panímáma aby dobře dojelaomů.
No mlč, mužípka, bude zase dobře.
A bylo. J. Jirsa.
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Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Xav. Drořák:

Z hlubin věků. Básně. Cena 2 K. Jest to sbírka legend,
k nimš básníkovi náměty podaly buď Písmo av., nebo
dějiny církevní. — Kar. Záraba: Staročeské zpěvy
rorátní (z časa Otce vlasti Karla IV.) a pfaně vánoční.
NI. vydání. S průvodem varban za 3 K, písně v pří
ruční knížečce s notami za 20 h. — Ludm la, sbírka
zábavné četby pro český lid, Roč, VIII, av. 1. podává
práci oblíbeného spisovatele Boh. Brodského Sladká
kouzla. Ročně vychází šest svazků za 2%K. — Rajská
Zabrádka. Časopis pro mládež. Roč. KV., čís. 1. a 2.
Řídí V. Špaček. Vychází každého měsíce za 1:60 K
roč. — Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef ná
bočenských v čes. školatví. Řídí V. Špaček. S přílohou
„Obrana“ pravdy křest. ve veřejném životě. Roč.IV.,
čís. 22. Vychází dvakrát měsíčně za 6 K roč. předpl.
— Český jinoch. Časopis prodospělejší mládež. Řídí
V. Můller, Vychází desetkrát ročně. Číslo za 10 b.
Boč. XI., čís. 2.

Z nakladatelství J. R. Vilímka v Praze.
Spisy K. Klostermanna, řada II Hostinný dům. Seš.
80 —28. po 80 h. — V říši stříbrného Iva. Cestopisný
román dr. K. Maye. Seš. 84,—57 po 80 h.

Nákladem A. Píše v Brně. Dějinymarkrabství
moravského. Stračné vydání. Napsal B. Dvořák.. Seě.

7, a 8. po 40 b. — KPigramy: 1901—1905. Sepsal L.Havluj. Kniha I Za 1 K.

Můj systém. 15 minut dennípráce pro sdraví.Nepsal J. P. Můller. S 41 obrasy. Ž dánštiny dle 6.
vydání přeložil M. Smíšek. Kniha velmi posoruhodná.
V komisi knihkupectví Grosman a Svoboda v Praze.
Cena v barvotiskové obálce 2:60 K,

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový, zábavně
poučný měsíčník. Řídí Jos. Vévoda, Roč. XIV.,čís. 11,
Nákladem Jednoty Našeho Domova v Olomonci. Před
platné na rok 4k. .

Obzor. Zábavně poučný čtrnástidenník. Řídí VI.
Šťastný. Ročník 28., čís. 21. Celoroční předplatné 4 K
přijímá administrace „Obzoru“ v Brně.

Českoslovanské Letopisy musejní, věstník
musef a městských archivů čĎeskoslovanakých(redaktor
a vydavatel V. V. Jeníček v Čáslavi) přinášejí v právě
vydaném 5. a 6. číe. články „Realism a diletantiem
v archaeologii“, „Otevření musea v Rokycanech“, „26
let musejního epolka « Pardubicích“, „Taxy při hrdel
ním práva z r. 1688“, atd. Ročně vychází 11 čísel za
předpl. 6 K v administraci v Čáslavi.

Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodní. Učeb
nice se slovníčkem. Upravili T. Čejka a J. Krampholc“
Vydal T. Čejka v Bystřici pod Host. na Mor. Čís. 1
sa 20 bh. .

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Pořádá P. J. Rabringer. Roč. V., čís. 2.
Roč. předpl. 2 K přijímá administrace v Olomouci.

Vychovatelské Listy. Časopis věnovanýzájmům
křesť vychování. Řídí Al. Adamec. Roč. V., čís. 21.
Vychází dvakrát měsíčně za roč. předpl. 6 K u ad

telů na Moravě.
Obchodní Obzor. Orgán Obchod. jednoty pro

Morava a Slezsko v Brně. Řídí Boh. Holman. Vychází
jednou měsíčně za roční předpl 6 K. Administrace
v Brně.

Noviny mládeže. Pořádají V. Štech a dr: R.
J. Kronbaner. Roč. II., čís. 6. Vycházejí nákladem Na
kladatelského družstva Máje v Praze každého drahého
pátku. Celý ročník za 160 K. Číslo za 10 b.

Causerios francaises. Besedník francouzský,
zábavný i poučný. Na prospěch škol i samouků řídí
a vydává J. Kabín, professor v Jičíně. Celoroční před
platné 3 K.

Smuteční ohorál pro mužský sbor složil
osvědčený budeb. skladatel a ředitel kůra v Heřm.
Městci p. Ouido Havlasa. Smuteční sbor ten jest jed
nodachý, dobře znějící a praktický. Cena partitury
40 h, hlaay po 20 h. Sbor vyšel nákladem skladate
lovým, u něbož lze jej objednati. Najde-li p. skladatel
podpora v podnikn svém, hodlá ve sbírce pokračovati.
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Jan Horák,?
soukenník 2

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 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CSDXCBIXG6IXCSIXČP3

Továrnarooms
na zpracování ovoce, l

pálenka koňaku a výroba likérů|

JG, Jos. Tomášek
8 ve Vysokém Mýtě,

i dříve sávod na sušttkování ovoce,

XCEIX663

*663X653XCE3|XI

rumy a punše, likéry, sladké ovocn
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
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891na jab. výstavě v Praze: medatllé |
státná a diplomem slaté medaile, a mnohými
nými diplomy s právem rašení, slatémedaile.

Vzorky zdarma a franke.

KCBDXGODXCOIX]CPIXEP



SPECIALITY:

V dokonalé úctě

Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firmy nástroje a

byl jsem vědy úplně spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
v Hradci Králové. vicerektor Borromaca.

N„Ď| mnm
Podnikatelství staveb | KNKKKKKKNKKNKKKKKY

a technická kancelář Z jn š
stavitele x zpěvné ptacívo *

: v W avně prav x

Jindřicha[abouťky8 7 ě— 1 iharckékanáry:
doporučuje Se x prodávám za mírnou cenu. x

ku provádění veškerých staveb| ž , x
soukromých i průmyslových, ku % Josef Raus v Hradci Král, %

zhotovování všech plánů a roz- ů Komeoskéhotřída,č. 248. %
počtů,jakož i veškerýchPrací| 36363430303033030303033330300%

v obor ten spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově třídě v čísle 394 dům p.

Skuherského pod pivovarem,

Nejlepším mýdlem jest

| mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkov.

3HSdormrepom3817

f Praha 1905. I cena. Diplom čestného usnání,
které jediněkupujtea žádejte!,MONOPOL.“

akciová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské máměstí 40.

; Telefon 914.

První český katolický zárod ve Vídní

František
. 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.

+Pdeň,
VN. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše framco.

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, jehl
a j. v nejmodernějším provedení

3 úplnousárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ž) Ceny i obrázky velkých hodin
ké na požádánízašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš 1 na splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Klobouky pánské,
zaručené jakosti,

Klobouky hedbávnécilyn
drové i kulaté,

f Klobouky 4/rské,dívčíadětské,

Kožešinyjistoleo
Přezůvky pravéPetrohradské

Papuče pravés kotrou
na skladě má

Jos. Dvořáček,
cís. a král státem vyznamenaný

obchod kloboučnický v Hradci Král,
Palackého třída č. 83.

Tamtéž přijme se učeň.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Vetectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený
siklad náčiní
bohoslušebného

ve stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše olinévohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.

Vlastní | výroba ©umodňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi — Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlácení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a
zašlou sé jiš svécené te stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může
se vykázati četn ochval

nými přípisy P. * dkazníků
a odporučuje se tedy k za

koupení a opravě chů,monstrancí, ciborií, relikvi
: ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciňkálů, achránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce,

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kola. parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Joseta Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové sboší
k výběru franko.

O Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Strojníkům, zámečníkům
a truhlářům,

Zámočniotví. Příruční kniha pro zámečníky stavební
=—=————— oúmělecké a jiná odvětví Napasl M. Oehm.

418 obrazů v textu. Cena 4 zl.

Parní kotle a stroje a jich obsluha.zo Nepal A.chanoi. —
Cena 70 kr., ráz. 90 kr. Sedm topičů dle tohoto snad

ného návodu připravovaných při zkoušce snamenitěobstálo.

Nauka o kování koní. Od Fr. Štěpánka. 66 vyobr.

Kniha pro prakt. strojníky, inženýry, stavitele
pro P * a prům. "školy —

Napsal prof. A. Holeček S 442 obrazci, 744 str. Cena4 zl. 50 kr, váz, 5 sl. 20 kr.

Soustruhování kovů. Zařízení, výkonnost a obsluha

ský. S 88 obr. a tabulkami. Cena 1 sl. 40 kr.

Kniha pro kovodělníky. Sestavil V Červenka. —
ZENA pro Korodějníky. Barvení,bronaování,slórání,

granulorání, kalení, leptání, platinování, zlacení, adoení atd. kovů 147 str. Cena 1 al. 20 kr.

Moření,bílení, broušení a lakovánídřev."i
Nejnovější návody pro truhláře, lakýruíky, tesaře a j.
Al. Bkramlíka. Cena 1 zl.

I. L. KOBER v Praze,
Vodičkova ulice.
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Bratři tří bodů.
(14) Lidská obraznost nezná mezí; co jen

nabájeno v krvavých románech 0 jesnitech!
Brr! Ještě dnes najde se i vzdělanec, který si
pod tím slovem nemyslí nic jiného, než souhrn
Špatnosti a zachvěje se. A není také diva, vždyť
je na tisíce románů, v nichž židé, zednáři a
nevěrci jesuity necbávají vystaupovati jako in
trikány neštítící se ani dýky ani jeda, aby
došli cíle. Choré hlavy to vzrušuje, kouká
z toho zisk a více takoví „spisovatelé“ neble
dají.

Totéž platí o spiritistech a magnetisérech,
kteří při své bezvýznamnosti ani nevědí, jak
to přivedli na vědu a jak přišli k Duiasovým
brdinům: Monte Christo, Josef Bulsamo a p.

Nejvíce však napsalo se tajemného o zed
nářích a nejlepší při tom je, že o nich psali,

monie, spojené a uváděním do lóží a rozličných
hodností, černým saknem potažené sály zase
dací, soadcové v škraboškách, železné masky,
tajemné popravy a úkladné vraždy sloužily
rovněž za látka ke krvavým románům. Jestli
se jim horší věci přičítali než skutečně sledo
valí a sledují, pak jsou zednáři na tom sami
vinni a to proto, že si skutečně tajemně počí
nali, nechávajíce i nižší stupně svých členů
v nevědomosti. Vlastní tajemství zednářstva je
natoralismus, jejž hlásají — vše ostatní je
pochý hokas pokus. Pro ně je positivní nábo
ženství Kristovo zbytečným, mravouka bez
Boha postačitelná; z toho vyplývá zcela logicky

a papežství. Humauita, kterou všade proti nábo
ženské charitě na odiv staví, oení pouze jejich
vlastnictvím; v první řadě náleží oám, pochá
zojíc ve své nejvznešenější čistotě od Syna
Božího, od Něhož si ji zednáři vypůjčili, i
kdyby to sebe více zapírali.

Dnes jesuité, spiritisté i zednáři s fanta
stickým svým pozadím patří minulosti ; Jesnité

o
FEUILLETON

Z modlitby Páně.
Napsal Josef Váňa.

Posvěť se jméno Tvé.

Ty, jenž jsi dechem svým rozsil v závratné
výši nebes miliony světů, Ty, jenž denně slunce
rozžíháš a měsíci planouti velíš, Ty, jenž zemi
úrodou obohacuješ a nádherou květin krášlíš, jaké
jest vlastné jméno Tvé... .?!

Hřímáš ve vodopádech, burácíš v oslepujícím
svitu blesků, usroíváš se v jitřence, rdíš se v Čer
váncích západu, dýcháš v májové mlze, šepotáš
v rozkvetlých hájích, šelestíš v pohádce lesa, ozýváš
se v klokotání slavíka, brozíš v přívalu vod a kru=
pobití, bovoříšv praskotuzrajícíchklasů... ——

Ty, jenž trůníš v nedozírných výšinách, kra
luješ v bezedných propastech, zíráš v dálky ne
konečné, Ty, jenž držíš v rukou svých základy
země a hvězdám a oblakům dráhu vykazuješ, Ty,
jenk řídíš každý krok člověka a víš i o každém
koutí červíčka, jak že mají vlastné lidská ústa
jmenovatiTebe?

Zrcadlíšse v tůních tmavých jezer, obrážíš
se v planoucích krůpějích rosy, hoříš v barvách
reskvetlých růží, směješ se v nádheře rozpjaté
duhy, stkvíš se a jiskříš na křídlech motýlů ...

Ty, jenž život pokynem dáváš a v okamžiku
jej maříš, Ty, jenž vládcem jsi nekonečných pro
storá, Ty, jenž jsi býti nezačal a jemuž konec
neznám jest, jaké že jest jméno Tvoje?l

»Podivný, Rádce,Bůh, Hospodin, Jebova.. .J«
tak nazývati Té chtěl, tak nazývati Tě uvykl jazyk
synů lidských. Tebe nekonečného obsáhnouti chtěl
malicheroý úd tělu lidského. Tebe, jemuž i pro
story Nekonečna těsny jsou, odíti chtěli u vetchý
ráz několika písmen, vměstnati chtěli do počtu
pěkolikaslabik...

Ty, jenž ústrojí jazyka se vymykáš, Ty, jenž
myšlénku lidskou přezařuješ, Ty, jená v pojem

V Hradci Králové, dne 24. listopadu 1905.

Bice pa světě posnd jsou, ale jsou to kočží
jako jinl, žijící tiše ve své řeboli a pěstající
vědy; epiritisté jsou rovněž, ale více jen dle
jména, ve skutečnosti jsou to „blouznivci na
Šich bor“, bývalí zbožní křesťané, kteří ná
sledkem své náklonnosti k přemítavéma my
sticismu, špatným čtením a svou tvrdoblavostí
přivedeni byli tam, kde nejsou jiní křesťané —
do tábora bladařů a nepřátel církve. Též zed

je obestíraly — dnešní svět nevidí v nich než
zábavné, nejvýše snad podpůrné klaby židů a
svobodných myslitelů. A je lo také zcela při
rozeno; se svou osvětou,bratratvím a rovností,
svým bojem proti positivním náboženstvím

e níž se spojili a již podporují, přivedla je
vlastně k veliké nedůslednosti.

Byly doby, kdy naši církevní spisovatelé
stavěli „grand orient* proti katolické církvi
— dnes je to pouhý strašák. Od té doby, co

stali Be zednáři zastaralým zjevem moderní
společnooti, asi tak, jako oni tvrdí o nás s tím
toliko rozdílem, že organisace jejich čítá asi
300 tisíc členů, kdežto světová orgapisace
církve čítá tolik milionů. S této strany věra
nehrozí katol církvi nebezpečí žádné. V Před
Jitavsku, kde jsou zednářské kluby zakázány,
je jen několik set členů, kteří tíhnou baď do
Uher, neb Němec. Nejvíce je mezi nimi židů,
továrníků a úředníků od dráhy, tedy lidí,
kteří mnoho přicházejí ve styk8 cizinou. Z dílů
světa má zednářů geivíce Amerika, z evrop
ských říší poměrně Italie. Na cestě do orientu
sešel jsem se 8 židem karbonářem, jenž mi

tismus nic jiného, než zbraň zednářstva proti

aby se sbratřili a napili, ale neštěstí se na
takém sjezdu nestalo posud žádné. Sešli se
v Bostonu, letos v září pak v Ženevě a Paříži.
První schůzi pojmenovali kongresem nábožeuEm ——ua |
vyslovitelný obemknouti se nedáš, jak tedy vlastně
máš býti označován!

At Tě nazývají »Hospodin, Bůh, Jebova,
Allah .. .« — já nazývám Tě »+Otecea v bo
roucnosti duše své volám : »Posvěť se jméno Tvé!«

A těmi, kteří ve své pýše a omezenosti
chtěli Tě nazývati »Neznámýme«, těmi pohrdám a
pln radosti, nadšení a jásotu volám k Tobě: »Otče
náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvél!l«

Tvé svaté, Tvé veliké, Tvé dobrotivé, Tvé
otcovské jméno budiž velebeno nyní i vždycky a
stále až na věkyl

Od východu slunce až po jeho západ chvá
leno budiž jméno Tvé a všem lidem budiž svato
tak, jak svato, jak úctyhodno jest zvedeným dětem
jméno otce drahého ...

Ó Otče, 6 Otče náš, jenž. jsi
posvět se jméno Tvé — — —1

Bylo červencové nedělní odpoledne.
Ve vesnici * sedělo v zabradě v hostinci ně

kolik rolníků a bavili.se brou v kuželky.
Slunce na obloze pálilo, jsko by všechno na

beztoho vypráhlé zemi sežehnouti chtělo. Bylo
dusno k zelknutí a i v chládku pod košatými lí
pami nebylo k vydržení. Po obloze byly jen sem
tam roztroušeny šedivé pruby.

>To máme dnes vedro -k zalknufíle pozna
mena! jeden soused a vypustil silný kotouč dýmu
z úst.

»Máme — a bude myslím bouřit«, dodal
druhý a hodil prudkým rozmachem do kuželek.

3Osm| — Sláva! — Naši vybrálil« zajásala
celá jedna strana a hnala se ke stolku pro peníze.

na nebesích,

zehradou seskočil s kole.
»Má úcta, pánovéle pozdravil a otíral si

šátkem zpocené čelo. — »Toť je dnes zrovna trest
na tom kole,«

»Í vždyť vás k tomu nikdo nenutí«, smáli
se sousedé. 

»Hm, sport js sportl — Moderaí člověk
musí všechno prodělati«, poznamenal cyklista a

Insertysepočítajílem. 5 -o
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et r drahou sjezdem „svobodných myslitelů.“
Snad bude čtenáře naše „zajímati, o čem

tam rokovali. Celé jednání vyznělojv negaci
(opírání) oáboženství; to byla celá jejich po
sitivní práce. V provolání chtěli přivésti v 3po
jení všecky, kteří chtějí čisté náboženství u
vésti v souhlas a lidskou svobodou a pěstovati
myšlénku bratrstrí. Aby čistého náboženství
doctlili, očistili je ode všeho positivního a aby
myšlénka bratrství povznesli, zřekli se obco
vání se všemi, kdo by se náboženství křesťan
ského chtěli ještě držeti. Hlavní jjádro dali
liberální protestanti, několik kntolíků nevěrců,
pár Turků a indických theistů. Sjednotili se
tedy hned a to v potírání vší nauky Kristovy,
tak že víra v trojjediného Boba, Božství Ježíše
Krista a zjevení Boží jen málo prý zastanců
našly. Místo náboženství autority chtějí zavésti
náboženství docha. Též slovo „církev“ nadobro
z programu vymýtili a zavedli — ovšem že jen
místy — demokratickou organisaci, svobodnou
nábož. obec, v níž by 8e mravní problémy
svobodné loštily. V jedné věci však přece ne
byli svorni a to v hlavní otázce: „Co je nábo
ženství a je-li ono vůbec pro společnost lid
skou nutná?“ Nejvíce se líbila definice rabína
Leviho z Dijonu: „nábožeoství je outný da
plněk světla, jehož žádá rozum, když věda je
již vyčerpala“, t. j. když věda neví si rady.
Velmi duchaplné; mnoho Lonis Germain Levi

00 ohce — po židovsku. Konečně v jedné věci
žádali zednářiženévští solidaritu, totiž: „nábo
ženství nesmí sociální Časové poměry pouze
kritisovati, ono most k zlepšení jich spolapra
oovati.“ Tedy přece k něčemu dobré.

V Paříži šli trochu dále, tam již se ne
spokojili s bořeníru, tam bylo usneseno: sta
věti, a sice uloženo zvláštnímu komité, vy
pracovati do badouctho koogressu encyklopedii,
zednářský katechisuus, a sice prozatím filogo
fickou jeho část. To se rozumí, že francouzští
zednáři hleděli kongressu též politicky a proti
=--=-=-=—-—-—-—-———————————Úé
při tom sňal si s nosu skřipec a otíral s něho
prach.

sÍ to my si raději
dokládali sousedé.

»Není to viděti, vždyt hrajete. — Ostatně
na tom nezáleží. Vezmete mne, pánové, k sobě?«

*[ proč pak ne, vždyť nám právě jsden
schází.«

»A co vlastně hrajete ?«
»[ jenom válečnou. — Prosím, můžete hned

začíti.«
Cyklista chytil kouli a chtěl házeti, V tom

ozval se s nedaleké kostelní věže zvonku hlas a
ohlašoval, že se dává v kostele právé požehnání
s Nejsvětějším. Sousedé sňali čepice, bili se v prsa
a křižovali se. “

»Co to, prosím vás, tropíte ?« zasmál se cy

v neděli odpočineme«,

klista.
»Je požehnání, bijeme se v prsa.«
»Hm, to jste tu ješté náramně pozadu, že

na takové hlouposti držítel«
»Nechte řečía házejte!« zahřeěl jeden rolník

a zemračil se. — »Nezvali jsme vás sem, abyste
nám kázal.«

Cyklista umlkoul a házel...
V tom na západním nebi ukázal se mrak.

Rostl jako hora a roztahoval se s rychlostí neví.
danou po celé obloze. Dusno bylo ještě větší.

Najednou z hloubi zahřmělo...
»Vidíte? Neřekl jsem to ?e«poznamenal jeden

rolník.
»Pán Bůh rač nás chrániti před krupobitímla

dodal druhý.
Než to však dořekl, strhl se vítr a celý mrak

prachu hnal se jako příšerný sloup po blízké silnici.
»Pánové, abychom toho nechali.. .«
»Hned, jen to dohrajeme . . „ls
V tom se zablesklo, zaduněla bromová rána,

a již veliké krpěje deště pleskaly na vypráhlou
zemi.

Rolníci smekli čepice a křižovali se,
»Pán Bůh rač nás chrániti . .. „le
Cyklista se rozesmál. Podíval se přes skřipec



katolíkům vyažitkovati a uspořádali Giordano
Bruno-slavnost na Monutmartra proti kostelu
Sacré-Coeur; odhalili totiž pomník svobodného
myslitele, popraveného mladíka Jean Francois
Lefávra. Zajímavým byl referent Baiseon, když
pravil, že mravoaka musí býti prosta všech
náboženských, nadsmyslných představ a dů
vodů, poubým výsledkem exaktní vědy, vědec
kého bádání a socialistické discipliny. Ona
nesmí nésti na sobě žádný absolatní ráz, nýbrž
býti v stálém vývina, jako společnost lidská
a závisoti od časových, místních a sociálních

poměrů a tak vp ývati nikoli z článků víry,rozuma voucených, nýbrž z logického poža
davko, tak že dle Baissona bude nutně nej
mravnějším ten, kdo nejiogičtěji uyslí a vzdě
lanci mosí býti již proto i lidmi mravnými.
Bezpochyby mají zednáři dvojí mravouku, theo
retickou a praktickou; první mají na kongres
sech, druhou pro svukromý život.

Reverend Savage z New-Yorku měl po
slední slovo a to bylo také celkem nejroz
umnější. „Náboženství mohou vymříti“, pravil
„a bohovědy zmizeti, ale jak dlouho bade
hdstvo na světě, bude míti nějaké nábošenství.“
Ejhle tedy!

Volné listy.
(Vypravuje se o českém Katonovi, dru Herbemovi.)

(12) „To, čeho jste se dopustil s penězi
sebranými pro sirotky po hornfofích zabynu
vších na dolu „Japiter“, lze kvalifikovati jako
defraudaci, jež ovšem — byla-li spáchána 080
bou Vašeho veřejného a společenského posta
vení — je proviněním nejtěžším“ Toto pro
hlášení má datum 7. října 1905 a bylo posláno
dru Herbenoví výkonným výborem české strany
pokrokové. Stává se zřídka, že nás rozhodné
okolnosti zastibnou nepředvídaně, ale tato
v pravém u nejúplnějším slova smyslu mravní
pobroma zastihla i českou veřejnost nepřipra
venou i nepřipravena sam'ho dra Horbena,
jenž, kdyby byl předvídal, zajisté by byl učinil
v čas vhoduá opatření. Hrozná tato nehoda
jednala proti Herbenovi jako dravec na číbané ;
hle, dravec čekal, přikrčil se, pojednou skočil
a srazil Herbena k zemi. Chefredaktor „Času“
utržil strašnou mravní trhlina, dostal rána,
od níž mu zajisté v uších hučí, čelo div mu
nevpraskne a chmorná bouře asi bolestně roz
Poutává se v jeho prsou. Kdo si uvědomí vý
zam a poslání Herbenovo ve straně realistické,
kdo změřil místo, které si sám Herben určoval
v českém životě a v české žurnalistice a na
drahé straně čte slovo výkonného výboru 0
„defraudaci“, pochopí duševní stav maže, jenž
poznává, že jest svržen do propasti a že jest
neodolatelaě ztracen. Jakkoli Herben měl uče
livou ioteligonci k útokům na vše katolické a
jakkoli v tomto obleda vypěstoval v „Čase“
zvláštní mathodu pomluv, přece v této chvíli
zmorĎuje se nás více soucit a lítost, než rad st>->->—>—————
na vyděšené rolníky a posmešne pravil: »Hm,
když Pan Bůh chce hráti se sv. Petrem v kuželky,
nemůžeme ovšem my... ..«

»Hlupáku, buď zticha a neroubej sel« zu
volal jeden mladý rolník hněvivě a z očí sršely
mu blesky,

»>Co že jste to řekl... le vyjel naň celý
rozzuřený cyklistu.

"Snad jste tomu rozuměl a nerozumě'-li jste,
tak se neptejte... .«

LAM

Za čtrnáct dní byl volán rolník k okresnímu
soudu, aby se zodpovídal pro urážku na Cli.

»Nazval jste zde toho pána hlupákeme, pravil
soudce a ukázal při tom na cyklistu.

»Prosím, ano le
+A proč jste tak učinil? — Což pak nevíte,

že jest to urážka na cti a že to jest trestné před
zákonem ?<

»Vyslovil se neslušné o Bohu.. „>
Ja jsem jen žertoval«, omlouval se cyklista.
»Ja také .. Ja hájil se rolník,
sTo neplatí, milý přiteli . . J« přerušil ho

soudce. — >Odsuzujete se k pokutě 10 K.c
»Hm, to jsou divné zákony... .«
»Nemluvte a raději zaplaťte, sice byste mohl

iště . s
Rolník zaplatil, ale nemohlo se mu nijak

srovnati v hlavě, že Čest a jméno synů zákonem
se chrání, ale jméno Otce že se může hanobiti
beztrestně ..

Inu všecky dítky nejsou vždycky zvedené a
pokolení Chamovu nevyhyne, Pro dítky pak zve
dené zákona není třeba — —

Ó Otčel Tvé svaté, Tvé veliké, Tvé dobro
tvé jméno budiž velebeno nyní i vždycky a stále
až na včky .....

Od východu slunce až po jeho západ chvá
leno, budiž jméno Tvé a všem lidem budiž svato
tak, jak svato, jak úctyhodno jest zvedeným dětem
jméno otce drshého — —

Ó Otče, 6 Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvět se jméno Tvé ...— — —II

nad padlým mravokárcem a poraženým huma
nistou. Dojemtragického pádu však nemůže
překážeti, abychom nepromlavili o věci urči
těji oajmě z té příčiny, že Herben mnohé lidi
ve svém Časopise odpravoval ve jméno pokroku,
poctivosti a humanity. Mluvíme-li tedy o při
pada obšírněji, děje se tak proto, že Herben
Jest příznakem mravní choroby vůbec a že měl
dlouho čelné, snad rozbodající slovo ve straně,
jež rozvinula prapor národní očisty.

Žarnalistická činnost Herbenova projevila
se arčitěji, když vystoupil z redakce „Národ
nich Listů“ a počal redigovati týdenník „Čas“,
jenž utřízlivosti, rozhledem a jasným úsodkem
získal si brzo mnoho přátel. To byly zlaté časy
Horbenova časopisu. Když však „Čas“ pře
ménil se v denník, nastaly finančuí svízele,
pro které časopis od svého původního pro
gramu odstoapil, počal kompromisovati, ba psáti
i často proti prospěcbům oárvdním, a vedle
politiky stal se konfesioneloím listem židův a
evangelíků, Vášnivé a strannické psani „Ča
sovo“ jalo se dukazovati, že všichni lidé v Če
chách bloudí a jediné že v táboře realistů jest
pravda, pravda v jedoáních, slovech, zkrátka
ve všem životě. Všechno to tvrzeno s takovým
nátěrem moudrosti, jakoby „Čas“ pocházel z le
vého boku Jupiterova. Středem a jediným roz
bodčím veškerého života národního „Časem“
označen byl jednou pro vždycky prof.Masaryk,
Katolicism pronásledován od „Času“ fanatic
kou přímo vzteklostí, a užíváno k tomu cíli
zbraní nejhanebuějších: hloupých klepů, oíz
kých pomlav a nejrafiuovanějších lži. Finanční
poméry se horšily víc a více, očekávaný zlatý
déšť od židův a evangelíků se nesnesl a proto
Herben bil do katolíků vždy vášnivěji, na vše
chny strany terorisoval a — přestav byti zurna
listoa ve vznešeném slova výzaamu, stal 80 žur
nalistickým advokátem. Advokát, chce-li míti
úspěch, nesmí se báti činiti koncesea ze všech
Jeho opatření, jež čint, když vstapoje v obvod
spravedlnosti, jest, aby hlas svědumí udusil.
Horbentočinilstatečnéa důsledněanebyloani
památky v jeho praksi po těch lesklých zása
dách, jež thevreticky hlásal. V morálce pravdy
a spravedluvsti byl povrchní a lehkomrslný
jako naše doba a ochotně podrobil se zásadám
užitečnosti, všeobecně přijatým. I na Herbenovi
Be osvědčilo, že prvý přestupek, byť byl sebe
uspatrnější, má neodvratně za následek druhý,
neboť v řádu mravním jest zákon osudného
postupu. Pozoruje ge to v životě, z jehuž přiuod
sklízime mnoho úvah, s nichž nejzřejinější jest:
dobro plodí dvubro, ale ještě jistěji zlu plodí
zlo. Jest tu řeka, protuže tum nahoře je<t pra
mínek. Co Be V „Case“ náboženským zasadám
Dašim nachechtali, cu Je projevů Života kato
lického podméšué nakritisovalil Snad proto,
že dovedli lépe jeduut a žiti na zásadach ji
ných? I nikoli, jest tu řeka, protože turn na
hoře jest pratinok, Řeku mohutní, naráží na
hráz, bouří se a klokota, Včera stal se vývuch
s defraudací a dnes již mluví 88 0 schodku
v „Úase“, přesahující čtvrt milionu koruu a
klade se dotěravá vtázka Horbenovi, jax bylo
možno takový schodek učiniti 4 kam poděly
se peníze. Pi8.tel v „Osvétě Lida“ tvrdi. že
jest v takových věcech odborníkem a že d. fit
„Času“ v nejnepřízuivějším případě uemuže
činiti více než 8U.U00korun. Pak ovšeru chá
peme, že v takových shuilých poměrech mnozí
stranníci 60 finančně zaarváceli, jak se to na
příklad vypravuje o prof. Drtinovi. Dr. Herben
řeči o čtvrt mihonu prohlašuje za durobáctví.
Jest tedy čekati, jak. se věc vysvětlí, nebuť
jazyky stoupeuců strany počínají se na všech
stranách potéšitelně rozvazovati, A také H-rben
nezuhálí. Brání se, brání, ale ve vývodech jeho
jest hmatatelná těžkupadoost, nejistota u na
místo toho, aby na každvu výtka nebo obvi
nění odpověděl dopodrvbua a vysvětlil, jak ae
říká, všechno z „gruntu“, z daleka jen obchází
a vypovídá beze všeho sebevědomí. I z jeho
řeči jest posorovati, kterak 6i jest vědum, že
nad hlavou jeho kupí se Černé mraky a že se
uenstále rozšiřují. Zojuéna ku podivu jest, že
snesl s počátku nařknutí z defraudace a ka
podivu jest, že pány, kteří ho tak stigmatisu
vali, nedoporačil hned státnímu zástupci. Zarim
hromadí se roztomilů názviska a připadne ú
sudky od lidí Herbenovi velmi blízkých. „Čs“
jest obíleným hrobem, tvrdí Hajn v „Osvětě
Lida“. Další zajímavosti ještě zajisté přijdvu,
za ktervaž příčinou nelze jiš dnes učiniti si
o celé záležitosti defiuitivniho úsudku. Jost
jenom jisto, že páni Herbena wají jiá po krk
a že se ho chtějí zbaviti; svědčí o ton to, že
trumf o mosteckých defraudovaných penězích
proti Herbenovi byl vyhozen od vlastních
stranníkův, a z jejich odhodlané ráznosti lze
očekávati, že Herbena z lázně nepustí, aniž by
ho důkladně vyprali.

Karakteristické jest pro Herbena, že se
hu zastává pardubský židovský „Rozvoj“; ve
zjevu toru jest také poučení pro naši veřejnost
a prokukuje tu ona ramenářské morálka, jež
v posledních letech v Čechách známenitě se
rozmohbla aujež svému uajiteli vyloží vždy vše

to nejlepší, jako probnaná kartářka tomu, kdo
z karet se chce dověděti svého štěstí.

Divné věcí a veliká překvapení| Vždyť
ten Herben tak hezky psával, Nemobl se smí
říti s obklopajícími ho poměry, toužil po pro
stoře, po světle, po všeobecné nžitečné čivnosti,
proklíval svorně 8 Macbarem čsskou neopravdo
voet, všechnu lež a mrskost, Ipící na českém
životě — a jiné krásné věci Herben nám po
vídával, Zdál se míti vlastnosti člověka, jeně
Jest schopen tvořiti novoa dobu: jako Luther,
jenž založil novou církev, jako Petr Veliký,
který adusilstarouRas!....

. Při těchto pochmurných úvahách maně
přichází na pamět kulturní obrázek, v jehož
středu jest namalován bývalý starosta avato
václavské záložay, Drozd. Činila se tehdy, jen
co je pravda, žurnalistika Česká, zejména ta
pokroková. Dostal svůj díl Drozd, proti čemuž
nelze nic namitat, ale dostali také všíchdůi
kněží — a to již bylo lampáctví. Brzo totiž
žurnalistům zmizel z očí Drozda stál jim před
tváří český khtolický knéz. A podaly orgie,
počal šílený tanec inteligentních kanibalů, kteří
se vyřítili jako smečka vlků a řvali, že takcvý
Drozd jest na každé faře. Byly to chvíle, kdy
každá podlost a infámie byla adávána „pokro
kovým“ žarnalistou jako peníz ryzí pravdy,
kdy hnasné pomlavy měly svůj průvodní list,
kdy místo myšlenkové činnosti a mravuí sod
povědnosti zaujaly pusté Štvanice, — protože
se jednalo o katolické kněze. A v tomto kun
kursu hnasností, páchaných od inteligentů, měl
přední účastenství rytíř ducha, strážce dobrých
mravů a český Kato, dr. Herben, jako ohefre
daktor „Času“, jemuž teď vlastní přátelé nebo
jácně vmetli ve tvář obvinění z defraudace si

Poznámky redakce k vývodům p. dopisovatele.
Dr. Herben pro vařknati z defrandace podal
již žaloba. Roshodaě popírá, že by passiva
„Časn“ dosáhla tak obrovské výše, o jaké
mlaví „Osvěta lida“. Masaryk neuznává za
správné obvinění Herbena ze skutečné defrau
dace, ale — dle jeho slov — mravně jest věc
hrozná. My sami jsme oapsali, že Herbenovo
neplacení není ještá právě emélon defraudací.
Při tom koostatujeme, že vyloučení dra Herbena
z pokrokové strany nebylo podepsáno Masa
rykem, ale že se stalo pouze za přítomnosti
prof. Masaryka. Herben sám dokázal svým ža
lobcům a soudcům pokrokovým některé ne.
správnosti v jejich tvrzení, ale jeho opravy
na celkovém sdělení žalobců mnoho nemění.
Herben táže se p. Veutary, jakým způsobem
dostaly se adresy Času do rakou adimini
strace „Přehledo“. Ale ať je jakkoli, zajímavo
jest pro českou veřejnost toto: Herben přímo
kopil „politické a mravní“ mrtroly. Byla jeho
stála fráze. „Pro nás je pan X mravní mrtvo
lou“. Házel přes palnbu tento rytíř docha
jednoho českého publicista sa drahým. A teď
oajedoon — jest vyhoštěn z tábora viastního.
Ochránce „českobratrských pohrobků“, dochov
ní živitel „evangelických“ listů, vášnivý obránce
evangelických klerikálů, návštěvník pastorských
hostin, přihlášený úd evangelické irkve — vy
hoštén ze strany, kde jeho klienti, židé a evan
Golíci, docela ve výboro zasedají. Muž, který
tolik atýskal na naši národohospodářskou a
finanční abohost, jest tepán v realistickém tý
depníku „Přehleda“ pro své neumělé hospo
dařeul. Mél-li tak bystrý finančoí rozhied, že
mobi raditi jiným, proč zavčas neodvrátil další
finanční ztráty strany na př. změnou deoníka
„Času“ na týdenník ? Měl jíti zavčas „s pravdou
ven“, jak jiné pobízí. Veliký „mravní ref+r
mátor“, horlivý velebitei Husa a Havlíčka,
jehož povznešené zřitelnici byla mravuuka ka
tolická ne lokonalou, najednou masf slyšeti od
vlastních, že jeho chování jest horší než prů
měrného občana. Ten, který dle příkladu Ma
sarykova hledal dokonalejší náboženství než
jest naše. skutky svými nestál aui na výši
průměrného budhisty. Zvláště stokrát dokázaná
prolbanost „Času“ nkazovalu na prapodivné
zásady toho, který chtěl raziti cestu — no
vému, dokonalejšímu náboženství. A lo mělimíli
pánové odsuzující Herbemnana mysli nejvíce. To
měli odsouditi daleko přísněji vez otalení 8 od
vedením peněz. Teď ještě otázku: padoe-li
„Čas“, z čeho badon opisovati náboženské a
politické moadrosti „Hlasy ze Siona?* .

Čisté zřídlo ruských nepokojů,

(8) Podali jsme předešle ukázky, jak za
nynější doby odkryla duše roských židů škra
bošku, aby se ukázala v pravé podobě. D pl
ujeme oyní příklady ještě dvěma. Z roského
veleměsta Lodi píše „Nár. listům“ očitý svě
dek, jak procházejí městem veliké davy de
moustrantů, 4 nichž jest 90-959, židův a ži
dovek. Dopisovatel sděluje dále: „Ratdémo
jednotlivci bije do očí, še to, 60 8e nyní děje,
jest pauze a jedině dílo židovské, tak zvaná
„fidovská revoloce“. Židé rozhazovali po všech



místech a na všech ulicích města proklamace
(vyhlášky), v nicbě se obecenstvo vybízí na
ulici, aby zde tiše demonstrovalo. Poněvadž
někteří majitelé restaurací a obchodů zdrábali
se své obchody a závody uzavříti, vytlučena
jim od židů kameny okna a výklady. Tak zej
mena v „Grand Café,“ v uzenářském závodé
Weirauchově, v obchodě e gslanterním zbožím
Schwalba a j. v.“

Když ohlášena 81. října carská vyhláška
o konstituci, přijalo ji obyvatelstvo různých
národností s velikou radostí, leč židé a jejich
nábovčí socialisté e výsměchem. Téhož due
večer židé „z vděčnosti“ uspořádali protivládní
demonstraci; chtěli odebrati dvěma vojínům
ročnice, leč přispěchavší vojenská hlídka je
rozebnala. Demonstranti krátce po ústopa spu
stili palba z revolverů, na což ovšem vojsko
odpovědělo výstřely z ručnic.

Ve středu 1. listopadu ráno nalezeny na
lepené revolační proklamace, v nichž hlásáno,
že hodiny carské samodržavné vlády jsou 86
čteny a národ se vyzývá k další válce proti
caru a jeho vládě až do úplného zoičení a do
prolití poslední kapky krve za svobodnou re
publika. Večer vrazilo na 800 židů a židovek
do koncertního doma, kde se dlouho řečnilo.
Shromáždění nudělalo tam velikých Škod a
mnoho předmětů cenných majiteli pokradlo.
Dodává dopisovatel: „Řečníci a řečnice, židéu
židovky, střídali se + zasypávali cara i jeho
vláda oejhanebnějšími a nejsprostšími nadáv
kami, jakých u nás největší lnza mezi sebou
nepoužívá a všichni shodovali se v tom, aby
byl car ibned s trůnu svržen, vláda jeho zni
čenu a prohlášena svobodná republiku s dosa
zením republikánské vlády.“ — Tak se ukázal
židovský vděk za carovo prohlášení konstituce.
Ale jak si židé ta příští roskon republiku
představují, ukázalo se hned, jakmile jeden
Polák projevil toubu, aby bylo prohlášeno roské
Polsko za samostatné království. Všichni pří
tomní židé proti tomu protestovali. Křičeli,
zda by polský král koupil od nich veškeré
zboží, jež by vyrobili. Povykovali: „Nám ne
třeba odloučení od Ruska, nýbrž všeruské, de
mokratické svobod:6 repuvliky, abychom tam
mohli své tovary, zde vyrobené, prodávati.“

K toru dopisovatel „Nár. listů“ pozname
nává: „Židé otevřeně na této schůzi projevili,
oč jim jde, a že by bez raských národností a
ruské číše vůbec hospodářsky žíti nemobli.

Veškerá zdejší intelligence, žádnou národ
nost nevyjímaje, shoduje se v tom, že tím
daem, kdy Židé by dosáhli posledního cíle,
bylo by konec nejen království polskému,
nýbrž i celé západní i jižní Rusi, kde židé
převahu nad křesťany mají. Zdejším židům,
kteří dnes mají vosvých rakou takořka veškeré
pevěžní ústavy na Rasi, kteří ovládají veškeren
obchod v říši, kteří imají intelligenci všeho
druba, a vrozený pad, hospodářskou oběťsvou
vyssáti do poslednígkapky, jako pavouk mou
chu, schází pouze svoboda rozprostříti se po
celém evropském iasijském Rusku, uchopiti
se vlády, obsaditi svými nejvyšší úřady a badon
míti v rokou avětovládu, aby zkrátka oni
vládli.

To jest jejich poslední cíl, proto jest jim
zapotřebí zničit ruský stát, jedno, jestli samo
državný nebo konstitačný, a provolati demo
kratickou svobodnou republiku. Koncepce (zá
měr) zajistě velkolepá. K účelu tomu vyhazají
milliony rublů na agitace, a já nedám za to
nic, že polský lid dá se zlskati za židovské
vojsko proti Rasku.

Mnozí Rasové jim sami do rakou pracují?
žádajíce od cara a vlády nemožné věci. Totéž
platí o neslovanských, ale křosťanských národ.
mestech v Rosku, o Finech, Lotyších, Armé.
mech a p“ — —

O pohnatých dnech v Oděse docházejí
nyní podrobnější zprávy nad míru poučné.
Revolucionáři, kteří cara „sesadili“, prohlásili,
že Nová Rus a Černomořská oblast odtrbují
se od říše ruské a zřizojí se jako zvláštní
stát pode jmenem ernomořsko-dunajské re

"pobliky.“ Všechny dosavadní úřady se zrušují,
-úřadníci se sesazují, vojeko 8e rozponětí, policie
proponětí; obranu území i ochranu veřejného
pořádku a bezpečnosti bere na sebe „národní
vojsko.“ „Tak problašovali revolucionáři —
většinou židé — „ve jménu národa.“ Jako nej

-vyšší úředníci „nové vlády“ zvoleni ves
měs bobatí židé a to: za presidentaad

-vokét Pergament, za ministra obchodu bankéř
Hais, za ministra financí kapitalista Brodský,
za ministra spravedlnosti Krausbaar, za mi
pistra vyačování Zuckerbandel. Tohle mělo býti
„lidové“ zastapiteletvo pro národ roský. Ve
stínu radého praporu zvoleni za představitele
„lidové republiky“ židovští kapitalisté! Usne
čeno, že Kozáci budou vyhoštěni jako psanci
a půda jejich 8e daruje židovským kolonistům.
— A bned po radniční schůzi dokázali revola
cionáři, jak chtějí udržovati „ochranu veřej

„vého pořádku a bezpečnosti“ ; převraceli tram
wayové vozy, káceli telegrafioké sloupy, pod
pilovali stromy 8 dělali z nich barikády.

Všecko „ve jménu národa“. Ale národ sám
vzkypěl hněvem nad židovskou drzostí. A pak
následovala nelítostná, barbarská řež židů odě
ských.

Z předešle uvedených zpráv i z těchto
sdělení patrno, že si přejí míti židé oblečenon
kýženou repubiiku do kaftanau. Pod „demokra
tiemem“ rozumějí naprostou poslašnost k ži
dovským rozkazům. Již nyní zapovídají řez
níkům prodávati mafo, poněvadž prý řezníci
takovým prodejem urážejí židovské nábožen
ství; již nyní trhají fauaticky obrazy křesťan
ských světců, již nyní dokazují, 'e vlastně kře
staoské obyvatelstvo má v Ruska sloužiti hlavně
zájmům židovského kšeftu, atd. Co by násle
dovalo, až by tóu politiky a směr sociálních
oprav říaili výbrudněrabíni ? Na — ochotných
uánončích mají v bezvěrecké nociální demo
kracii dost Který křesťan neproblédl dosud
hru židovských ruských revolucionářů, zůstane
slepým do smrti. A pozorujeme«i drzou útoč
nost židovských kšeftařů, jímá nás odpor proti
farizejským slzám židovského tisku u Židov
ských schůzí, které naříkají nad hrozným úti
skeru raských židů a millivny oa tyto „oběti“
sbírají. Židovský tisk rámmusí, co všecko židé
v Rusku snášejí, jako by byli botovýmmine
vinňátky. A bobužel, že mocný, dobře sorga
pisovaný tisk židovský dovede poplésti plno
křesťanů. Socialistický tisk statečně sekanduje;
co by jiného také oddaný sluha židovstva směl
dělati?

Židé dobře vědí, že vládní reformy nedají
se provésti najednoo a že jest potřebí delšího
času, než obrovský stroj státu ruského vjede
celý do nových kolejí. Ale štvali přece fanu
ticky' právě v čase, kdy prohiášena konstituce.
Vztek je pojal, že se Rusko ref rmovati chce
dříve, než by bylo pozdě. Jim by bylo milejší,
aby vláda roská ulpěla na samodržaví, poně
vadž pro své štvanice by měli lepší omlava;
v tom případě by jejich tisk ovládl mysle ru
ského lidu daleko líp. A když vláda roská
spletla plány židovské reformním projevem,
ulevají židé svému vzteku nyní nepokrytě.

Ale už dochází raským buřičům pacht.
Ti zmámení lidé, kteří k vůli židovským kou
skům dlouho stávkovali a hladověti u kteří
k vůli nim ničili bezhlavě národní majetek,
vracejí 8e přes všecky pokřiky židovských
kšeftařů a jejich náhončích k obvy“lému za
městnání. Prošli trpkou školoa a poznali do
statečně, jaký rozdíl jest mezi humaniton a
svobodomyslností židovstva a křesťanstva.

Obrana.
(3)Veliká movědomost čl zámyslná

mepoctivost? Po příkladěsocialistických listů
musí vyrokovati i národně-sociální „Svornost“
s protikatolickými lžemi již dávno vyvráce
nými. V čísle ze dne 4. t. m. píše, že duchovní
tresty byly vynalezeny r. 169., poslední po
mazání r. 540., peklo r. 593., očistec r. 596.
Člověk neví, má-li se smáti hlouposti pisate
Jově nebo se horšiti na jeho drzoit. Nebudeme
zde šíře vykládati pádné historické důvody,
které svědčí o tom, že víra na peklo, očistec,
poslední pomazání jest tak stará jako církev
katolická eama. Kdyby se chtěl jízlivý pisatel
opravdově o tom všem poačiti, nalezl by dů
kasy snadno. Na př. o pekle mloví zcela zře
teln: a na mnoha místech Písmo samo. Ale
kdepak by znal „osvícený“ pisatel Písmo? To
raději prohlásí jednoduše, že peklo „bylo vy
nalezeno“ teprve roku 593. Církevní spiso
vatelé prvních století po Kristu píší souhlasně
o pekle, očistci, posl. pomazání jako o věcech
obecně známých. Nejnovější bádání v katakom
bách, které bylo konáno i od protostantů, po
tvrdilo zvlášť etkvěle naše přesvědčení, že ny
nější víra katolická jest zrovna taková, jaká
byla za časů apoštolských. Ale nač by si lá
mali „pokrokoví osvícenci“ hlavu nejrůzněj
šími nápisy zachovanými z prvních století po
Krista! Jest daleko pohodlnější prohlásiti šo
sácky a zpátečnicky, že církev některé věro
učné články teprve v pozdějších stoletích libo
volně si vymyslila. Že se tím český lid bala.
mutí, to nevadí; jen když se poštve takovými

To je hlavní účel takového „poučování“. A re
daktor „pokrokového“ listu přece jest k tomu,

sal. Vystřihne se tedy s chutí nějaká pro
haná lokálka ze štvavého lista socialistického,

dá se to do tisku — a kus pokroku jest hotov“
Třebas šosácky a tmářsky — jen když proti“
církevně! Také „Svornost“ žasnoucímu čtenář
stvu eděluje, že „sluha Boží Pius X. má k evé
vlastgí obsluze více než 4000 lidí.“ Tak! Na
tohle vůbec není odpověď. A snad 8e tomu za
smějí i prostí čtenáři „Svornosti.“

Ale nebněvejme se příliš ani na sociali
sty Beblovy ani na Klofáčovy. Ti nenesou viny
největší. Naočili se totiž takovému protikato
lickému lhaní s pastorských orgánů. Ano —
ten tisk, který má evangelia plná ústa, jest

hotovou „školou prohbnanéprolbanosti, jak jsme
velmi často dokázali. Tam najdeme takové pří
klady pasterského farizejetví a jízlivého Ibaní,
že člověk věci znalý užasne nad tou drzostí.
„Ochránci evangelia“ lhou o uaší církvi až
brůza a socialističtí žáci se pilně přiučují.

Politický přehled.
Sněmy zemské pracují již z posledního.

Všude chvat. Na sněmu království Českého
mezi jiným schváleny zprávy komisul ve II.
čtení ve příčině remunerací za vyučování ná
boženství, jež na školách národních obstarává
dochovní správa — a v příčině zákona týka
jícího se osvobození budov se zdravými aJev
nými byty dělnickými od různých přirážek. —
Sněm moravský již odročen. Důležitým dílem
jebo jest nová volební oprava, prospěšnější
síce, ale přece opětně proti velké většině oby
vatelstva moravského. Dle nového řádu při
padá Čechům na sněmu všude většina prostá,
ale ta sešněrována jest dvěma body, že jim ta
většina málo pomůže. Pro dosavadní vydě
děnce z práva volebního zřízena čtvrtá kurie
o 20 mandátech. Němci přece úznati tu musili
aspoň částečné práva většiny obyvatelstva. Při
jaty též zákony o jazykové rovnoprávnosti při
úřadech samosprávných, o dozoru na školy,
o rozdělení šk-lních úřadů dle národností.
Ditky mají se přijímati jen do té školy, její
hož jazyka vyučovacího jsou mocny. — Sněm
hornorakouský a Štyrský vyslovil se pro za
vedení všeobecného práva volebního. Na
-němu krajinském usneseno, aby od nynějška
sněmovní protokol spisován byl pouze slo
vinsky. — Sném slezský zamlíl požadavek Slo
vánů, aby u zem. výboru provedena byla rov
noprávnost, a volební opravu schválil dle ná
vrhu Němců. — Říšeká rada svolána jest na
28. listopad, v kterýžto den se chystá všev
becná stávka.

Uberská vláda odhodlaněji nyní vystu
puje. Neposlošní úředníci a orgánové vůbec
js“u suspendováni, propouštění. 12 kowitátům
zastavena dotace jako příspěvek na samo
správné výdaje.

Turecko dosud nevyhovělo přání mocností
ve příčině finanční kontroly v Macedonii a
proto mocnosti svým loďstvem demonstrují
ve vodách tureckých proti Turecku.

V Ruska se nezdařila generální stávka;
lid sám obrací se proti osnovatelům stávek.
Kde se déle stávkuje, vláda pohrozila, že pak
vůbec továrny ty 8 dorozaměním majitelů bu
dou uzavřeny. Že i profesoři a studenti bodou
propuštěni a vyloučeni, nenastane-li na uni
versitách opět pořádek. Kongress městských
zemstev usnesl se podporovati vládu Wittovu,
noviny vyslovily se proti nové anurchii. Praví
Rusové mají všech zmatků již po krk, jen
revolacionáři bouří dál.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 20. listopadu1905 asneseno: Žádost
městských policejních strážníků za úpravu služebních
platů odporučí se rozpočtovému odbora k příznivému
vyřízení, — Polévkovému ústavu na Novém Hradci
Králové oděleny byly bezplatně 3 m měkkého dříví.
Offerta p. Fr. Pavlíka na koupení stavebního pozemku
za Moravským mostem postoupí se technické komissi,
— Žádost c. k. okresního hejtmanství za sdělení,
zamýšli-li obec po obou stranách silnice erární ve
třídě Pospíšilově zaříditi rigoly po zasypání příkopů,
postoupí se techoické kanceláři k podání rozpočtu a
návrhu. — Pana J. Pilnáčkovi, c. k. dvor. továrníku
a starostova náměstko, vzdány díky sa dary K 100—
ve prospěch místních chudých a K 60 — na vánoční
stromek v Opatrovně za příčinou úmrtí jeho choti pí
Herm. Pilnáčkové věnované. — Proti platebuímu roz

kaso, jimž vyměřena byla daň výdělková z městských
ústředních jatek na r. 1905, podá se rekors. —
Technickou kanceláří předložená offerta p. J. Nevy
bostěného na 2 nové a opravu 4 starých lavic do
kostela ev. Dacha předloží se rozpočtovému odboru.
— Zprávu technické kanceláře o úpravě schodů „Bono
publiko“ a o zřízení nových kamenných echodů a vo
jenské nemocnice předloží se k rozpočtu na r. 1906.
— K tádosti p. K. Viewegha, c. k. okres. tajemníka

louce u řeky Orlice, vedle obecního koupadla 8 pod
mínkou, že klozištó bade veřejné a še obci žádného

kloziště bezplatně bouda z obecního koupadla. —
Žádost ředitele divadelní apolečnosti p. Fr. Laciny
o slevu obnosu z8 spotřebovaný plyn v divadelní
salsoné postoupí se měst. zastopiteletvo. — Došlé tří
oferty na koupení kmenového dříví z městských
lesů postoupí se lesnímo úřado k rospočtu a návrhu.
— Stížnost obyvatelstva na nábřeží Františka Josefa,
že obtěžováno jest kouřem z komína továrny p. A.

zprávy.

Oyklas přednášek odborněvzdělávacích
n.řádá v simním období 1905-6 městské průmyrlová



museum v Hradci Králové za soačinposti teohnologi
cko průmyslového musea v Prase. První přednáška
bude již v neděli dne 26, listopadu o 8. hod. odpol.
a dice bude přednášeti p. inž. Fr. Strach „O telegra
fování bez drátu“. Přednáška doprovázena bude zají
mavými demonstracemi, které významný tento pokrok
technický náležitě objasní. Neméně zajímavá bude
přednáška p. před.i. Šidivého „O užití vysokých
teplot v kovojíle“ (sllaminothermii). Upozorňujeme
na ni nejen kraby odborné, ale každého vedělance.
Podány zkušenými odborníky jsou vzácnou příležitostí
k seznání posledních vynikajících novinek technických.
Pořad ostatních přednášek přineseme příště. Výstava
umělecko průmyslových předmětů z majetku mases

navětívilo ve 34dnech 966 osub. K vánvční nýptavědocházejí četné přiblášky i domácích řemeslníků.
Subvemnceústava pro hluchoněmé

zvýšema. Ve prospěch zdejšího „Rudolfina“ vy
konán šlechetný, lidumilný čin. Za spolupůsobení
hr. Zedwitze a hr. Schónborna a na přímlavu
zemského posl. a zdejšího starosty Dra. Ulricha
usnesl 8e rozpočtový výbor zemského Bněmu dne
15. listopadu, aby zemská podpora na „Rudol
finum“ byla zvýšena, a to počátkem roku 1906.
Ústav tento, v němž nalézají- útulek hluchoněmé
ditky rodičů všech stavů a všech náboženských
vyznání, jistě této zvýšené podpory zasluhuje.
Proto cbvalitebná byla námaha, kterou zdejší pan
starosta podnikl na prospěch „Rudolfina“ itohoto
roku. Jemu děkuje též ústav tento za to, že na
jeho přímluvu byl subvencován již dříve tak da
Jece, že se mohlozačíti 8 nákladnou stavbou nového
domu. Zajisté že všichoi přátelé Rudolfina jsou
pavu dra Ulrichovi za jeho péči vděčni.

Z Klieperova divadla. Divadlosdruže
ných měst východočeských, které ředitelstvím p. Frt.
Laciny zakotvilo nejdřívo v našem stánku Thalie,
zítřkem opouští Hradec Králové, oby drubéma ze adru
žených «ěst, Králové Dvoru n: L, dostalo se po
žitku s pravého omění. Společnost páně Lacinova pů
sobila v Hraici necelé dva měsíce, v kterémž čase
stala se ucelenější, ve výkonech svých jistější ; jevilať
se ta stále snaba, aby se divadlu našemu dostalo
pravé umělecké tváče, by konečně vybředlo z oné
podprůměroosti venkovských di:adel, někdy tolik do
očí bijící. Výběr jednotlivých kasů byl pečlivější,
ačkoliv přece i ta objevilo se — ovšem málokdy —
co se střetlo s mravním citem; tu však všelikého
přehánění bylo vyvarováno, Pan řed. Lacina zjednal
si slibné síly, jak v Činobře tak opeře, které při ná
ležitém vedení jistě badvu českémo divadlu dělati
čest, V posledním tomto týdnu připraveno obecenstva
bradeckému ještě několik milých chvil provedeními
opery „Faust a Marketka“, v oíž pohostinsky vystoupí
člen Národního divadla v Praze p. Mařák, operou
„Pková dáma“ s pohostinskou hrou p. VI. PFlorjan
ského a Dvořákovou operon „Čert a Káča“. I ochot
nice naše jako paní Paulová v Mrštíkově „Maryše“
a paní Jančová v Blodkově „V studni“ epojily se
čestně s herci v povolání za cílem uměleckým.

Seznamy voličů k volbě členů a
jich zástupců do odhadní komise pro
osební daň z příjmů, na základěkterýchpo
platníci v odhadním okresu Hradec Králové do jedno
tlivých eborů voličských vřadění byli, jsou zhotoveny
a uc. k. okr. hejtmanství v Hradci Králové v afni
čís. 3, od 25. listopadu 1906 až včetně do 22. prosince
1905 běhom úředních hodin za příčinou podání pří
padných stížností k nahlédnutí vyloženy. Páni voliči
musí se před nahlédnatím do volebních seznamů
řádně legitimovati.

Proti nábřežnímu čadidlu ne továrně
pana Singra postavili se svorně okolní občacé, kteří
nejvíce dýmem s toho komínku trpí a odovsdali
městské radě žádost za odpo.voc. Doufáme, že nežá
dali maroě.

Místní odber Českoslovamské eb
chodnické besedy v Hradci Král. pořádá
v neděli 26. listopadu v sále hotelu „Bařtipán“ Mi
kulášskou zábavu. Vstupné za osobu 52 hal. včetně
s národním kolkem. Hudba pana Česenka. Správně
adresované dárky přijímají se v don zábavy v arče
ných místnostech od 2 hodin do 8. hodiny večer.
Program: 1. Duše Neradova (recitace). 2. Cop. Ve
selohra o 1 jednání, 3. Ti muži (recitace). 4. Stra
šidlo (píseň pro nižší hlas). 5. Pan Ženidlo (sol. vý
stup). 6. Co to na nás leze (koplet). 7. Moderní klak
(kaplet). 8. Automobilisté (daeto). 9. Mikulášská scéna.
Začátek v 8 hod. večer.. Po vyčerpání programa volné
zábava při hudbě,

Nový článek k řetězn nestoudného
lhaní „Osvěty lide“ připojem. Dle správy
„Osvěty lidu“ prý jsme v lokálce „Vychovatel —
nadčlověk“ © denancovali. Zde se prý překrucovala
pravda, volalo se sde po policejtské byrokracii, štvali
se rodiče nedbalých stodentů proti učiteli. — Na to
odpovídáme, še co řádka, to lež. Jak jsme mobli „de
nuncovati“ učitele, jehož jeme nejmenovali? Jaká je:t
to denanciace, jestliže jsme ani neudali ústav, na
němž působí? Byli jsme však naceni vystoupiti z re=
servy nikoli z osobních příčin, se sloby a pod., ale
pro'o, že jsme byli často vyzváni, abychom v sájmu
pravdy pověděli, jak se ne tekové „pončování“ 0 0
táskách náboženských bledí. A tážeme se, zda má
právo kterýkoli vychovatel, aby bolými nepravdemi
usiloval zviklati náboženské přvavědčení těch aynků,
které mu upřímně katoličtí rodiče avěřují 8 důvěrou
k výchově. A kde jsme překracovali, kde jsme volali
po byrokratické policii, kde jeme štvali rodiče nedba=
lých studentů proti učiteli? — Žádáme důrazně fa
risejského a prolbaného pisatele sa důkazy. -Zároveň
svým čtenářům odporučujeme, aby si onen náš článek
s 10. t. m. přečetli a sami sí očinili úsndek 0 „po

krokovém“ prolbanci, který se nestydí k tak nepo
ctivým podekokům se snišorati.

Z minulosti Hradce Králové. (Bo
dinné, hospodářské i společenské poměry poddaných
koncem 18 století.) Dne 19. listopadu 1785.následu
jící „Nota“ k zaznamenání přichází, to sice ad C>m
missionem dědicův Šejvlovských pod datum 10. Sep
temb. a 7. Octobr. 1788. „Dne 16. Novemb. 1788.
kšaftovní avědkové kšafta Ševlovského vyzaali, kterak
nebožt. Jan Šsjvlmimo výměnek pro svou vdovu od
kázal tské stejný díl s dětmi pro pozůstelou vdova,
kterou okolostojičnost kšaftovní svědkové v přepiso
vání kšaftu omylem opomenuli, Pročež zapotřebí se
usnalo, aby to samé pod zápis Josefa Šojvla, který
otcovakvu Širovst přejímá, so napravilo, nač také sám
rychtář Plačický jakožto budoucí thán Josefa Šejvla
svolil s tím doložením, aby vdova od jednoho strycha
žita osóvání upostila, coš také za slušno se usnévá,
zvláště když výměnek osóérání pole proti generaliím
súižaje a bospodářovi jest obtíšný.“ Vedle čeboš pod
zápis Josefa Šejvla následající juxte postaviti může:

„Poněvadž p obdrželém zápisu na ovétlo vyšlo, dedle správy kšaftovníchsvědkův pozůstalé vdově Šej
vlové mimo výměnek také stejný díl a dětmi odkázán
s od kšaftovních ovědkův v kšafců omylem vypuštěn
byl, pročeš díly nápadníkův Šejvlovských takto se
napravují: Místo 118 zl. 6 kr, 4%. den. na jednoho
každého vypadá díl per 103 fe. 20 kr., totiš: Martin
přijal v hotovosti za role do fortifikace vzaté 40 zl.
57 kr., od hospodáře dvatane 62 zl, 28 kr. — 108 sl.
20 kr., Václav vzal hotově 60 zl. 67 kr.,od hospodáře
dostane 42 zl. 283kr., dohr. 103 zl. 20 kr., Jan do
stane zcela 103 zl. 20 kr., Matěj též podobně 108 zl.
20 kr, Kateřina provdaná Mart. Peškova 103 zl. 20 ke.,
Anna 103 zl. 20 kr, Matka Mafena Šejvlová 108 sl.
30 kr., Hospodář na sebe porazí 103 zl. 20 kr., facit
netto 826 fl, 40 kr.“ a tím dalším doložením, že na
proti tomu od badoacího roka počínaje vdova Šejrlová
od jednoho strychu výsevka vo svém výménku upouští,
což tato v zápisu Šejvlovském při jaxlam se zazoa
mená. Actum při úřadě hospodářském dne 19. listop.
1738. (Protocollam, fol. 19.) Doe 17. záfí 1788. byla
projednána pozůstalost po Matěji Hodycovi z Lochenic
pro dvě neplnuleté děti a vdovu Dorota. Matěj Hodyc
zanechal chalupa v ceně 300 al., na jistinách 196 zl.
a doma na hotovosti 655 zl. a ustanoril, aby matka
hospodařila na chalupě do své libosti, z pozůstalých
peněz pak každému dítěti odkázal 260 zl., podobně
i matce. Matka byla povinna složiti podíly airotků
do sirotčí pokladny, odkadž jí úrok byl vyplácen na
výšiva dětí. (Protocollam, fol. 8 )

vHradciUVšeobecné úvěrní banky
Králové možeo upisovati třetí emlssíakcí Ústřední
banky českých spořitelen v Praze.

Z Pražského Předměstí. Našeobecvy
niká nad jiné osady české nepopěrnon zvláštností. Má
sice zvonaře, ale zvonečku nema. To jest přece spoci
alita. I v zapadlých, čtrnáctichalupových obcích mají
aspoň „poledníček“, ale na Prašekém Předměstí, číta
jícím přes dvě stě atavení, 6eještě nerozmyslili, má-li
se zde nějaký zvoneček opatřiti. Hovořilo se o tom
dost, ozvaly se četné projevy, že obec čítající tisfce
občanetra, má nějaký zvonek poříditi — ale skutek
utek. Prý by to bylo pro obec tak velikou nedůstojné,
míti prostý zvoneček pod stříškou — jako někde
v Zlámané Lhotě. Prý jest potřebí sron pěkný, větší;
dojde k objednávce toho zvonu, až zde budepostavena
důstojná kaple nebo kostel. Mhm! Ústy tedy proje
vují pánové ještě větší obětavost než jaká se na nich
žádá. Jenže taková resoluce jest příliš pohodlná. Ten
kostel totiž bude postaven na Pražském Předměstí
teprv asi tenkrát, až státní kasa vídeňská bude po
sílati do Čech víc než od Čechů vybere a až bude
uznáno vídeňskou vládou všestranně české státní
právo. Narodí-li se v Pražském Předm. nějaký nový
Mathosalem, snad se toho dočká; ale sotra se toho
okamžiku dočkají vnakové nynějších občanů zdejších.
— Kdyby byla naše obec zcela socialistickou, kdyby
zde bylo upřímných katolíků málo, nezmiňovali bychom
se o tom nedostatku. Leč tlumočiti musíme hlasité
reptání velké části zdejšího obyvatelstva; a doufáme,
že katoličtí občané při svých velikých obecních platech
také mají kus práva, aby se bral na jejich přání
obled.Obecněse reptá, že přiúmrtía pohřbučlověka
chudšího i bohatšího neozve se ani malý zvoneček.
Občané spěchají obyčejně. na. Farářství, aby aspoň
sde, mozi několika chalupami zakvílel zvoneček, když
uš velká obec žádného nemá, Jenše takové přespolní
zvonění mnoho nernamená. Skapina několika chalap
má obstarávati zvonění veliké obcil Opakujeme znova,
že se obecně reptá proti nevysvětlitelné liknavosti.
Zároveň doufáme, áe obecní epráva uspokojí zdejší
občany jiš představbou kostela — jehož plány se bu
dou sestavovati teprve tenkrát, až bude zřízeno u nás
nějaké arciděkanatví.

Z Čermileva. (Přednáška). V přeplněném
posluchači sále spolkovém konal minalou neděli vp.
Josef Mynařík prvou přednáška o své pooti do sv.
semě. Při přednášce tak zajímavé, praktivké, pou
tavé, poučné Ipělo poslacbačstvo i z daleka přišlé
takměř na ústech p. řečníka po dobu téměř 3 hodin.
Velký potlesk byl jemu odměnou zaslouženou. ©Po
slechnouti tak pěkně přednesené zkušenosti poutní
jest pravou pochoatkou. Slvšeli jsme o počátka pouti,
cestě draboa a prvním dnu cesty námořní, což až před

těšíme se všichni na přednášku příští, kdy světelnými
velkolepými obrasy snázorněna budou místa přepamátnál

Ze Smlřle. Křesťanskosociální lidový spolek

pro Holohlavy a okolí pořádá v neděli dne 3. prosince1906 v sále Městského hotelu ve Smiřicích přednášku

emnice „O krásách Krkonoš“. Přednáška doprová
sena bude projekcí 150 barevných světelných obrazů,

MUDr. Vejnar s Jilemnice. Začátek v 7 hod. Koneco
půl 10. hod. Ceny míst: křeslo 2 K, I. místo 1 K 20 h,
II. místo 80 b, člen 60 h, k stání 50 hb, člen 40 h,
galerie 30 h, Předprodej lístků v závodě Bartoškově
ve Smiřice.

Z Častelevie. Katolický lidový spolek pro
Častolovice a okolí pořádá dne 328. listopadu 1906
v hostinci „U Iva“ v Častolovicích divadelof předeta
veuí: Zrzavá, Obraz ze života vesnického ve 3 jedná
ních. Pro česká divadla upravila Eliška Poškové,Za
čátek o půl 8. hodině, Školní dítky přístapu nemají.
Po divadie volná zábava,

Z Kostelce m. ©. Katolické Jednota so
hraje v neděli 26. listopadu 1005 veselohru „Dobro
dinci“ ve 8 jednáních od JUDra Fr. Hermana. Začá
tek v 7 hodin večer v sále na Rabštejně. Ceny míst
obyčejné. o

Divadelní eochet. jednota „Tyl“
v Rychnově m. Km. pořádá v uedělidne 26.
Iatopadu 1905 v Národním domě divadelní předsta
vení: „Hodiny“. Hra o třech důjstvích. Repertoirnf
hra Národního divadla v Praze. Pokladna se otevře
o 7. bod. Začne ae arčitě o půl 8. hod. Konec o 10.
hod. V meziaktí účinkaje ct. bud. spolek Dalibor.
Ceoy mfst obyčejné, dělnický Jístelk 20 h. Předprodej
Itotků na Ččíslovaná sedadla laskavé obstará p. Josef
Říha, obchovník © Rychnově nad Kněšnou.

Z Pertoltie. Na doplněnísprávy v číslemi
nalém uvedené a opraveného kostela našeho 60 týka
jící sdělují, de plány dle dobrozdání pnna konserrá
tora, ředitele Kroutila «z Kolína, zhotovil stavitel a
učitel na průmyslové škole v Kolíné p. Dvořáček.
Provedení opravy svěřeno p. Lad. Dividovi s Kácova,
který stavbu za stálého dozora techn. assistenta p. J.
Ryse řádné provedli, tak de k podobným stavbám od
poračiti jej lze. Jednotlivé práce zadány byly a řádně
provedeny od firem osvědčených. Varhany opravila
ohralně známá firma bratří Paftiků ze Žižkova, Práci
trablářekoa provedl p. Aut. Hrabák, klempífskou a
hromosvod p- Ant. Jůna, pokrýračskou p. J. Mračno,
všickni z Kutné Hory. Okna zasklena jsou barevným
sklem katbedrálním, hlavní okno zdobí skvostně pro
vedený obraz 8r. Jiří na skle, což dodala firma Jan
Bóhm v Praze. Kamenickou práciprovedli pp. Pospíšil
z Načic, Pokštefi z Dolního Městaa Zeman s Prosebs.
Zvláště pěkně provedena malba kostela p. J. Holoab
kem z Benešova. Práci natěračskou vykonal p. Oldř.
Drahovzal z Uhi. Janovic a zámečnickoa p. Hraba zs
Zásmuk. Až dokončena bude ohradní zeď kostela a
opstřena bude drátěným plotem od Vendlera s Prahy,
bade teprve tvořiti kostel náš s okolím svým celek,
č.nící dojem velmi pěkný. Celkový náklad činí aei
22.000 K. Stkvostný to pomník památky nehynoucí,
který postevil si tím po osmileté práci, námase a
velkých hmotných obětech, nečekaje díků a usnání,
náš p. farář Václav Šafránek, ve středa obce, v níž
po 13 let již ka cti a slávě Boží neunavně pracuje

(J. Richt.)
Z Nobovid m Kolína. „Cestičko,cestičko

ušlapaná|“ Sotva jsem +apěl teuhle verš, už jsem
šlápl do bláte, až mi nad hlavu stříklo. Některá cesta
jest pro povozy, jiná ke konservování vody, aby se
v blátě rozšlapalo více podrášek a aby se v'tak vých
kalažích pošramotilo trocha povozů. Z takových cest
mívají obuvníci a koláři vádycky radost; vydělají si
pěkné peníse, Ale když už je otcům milejší to bláto
než nejtvrdší štěrk, ať bo nějak hospodářsky využitkují.
Ať na „silnici“ nastelou trochu „slámy“ a pak pole
želou“ samíšeninu vyvezou na pole. Takový kompost
jim snad nikdo neakradne a — vyplatí se. Také by
se odporačovalo hospodářůa, aby si chovali více
vepříků. Mobli by je vyhnati na ty naše cesty; s
mohou býti jisti, že by se jim ta zvířátka z toliko
krásnóbo bláta nerozutekla, ponóvadš bláto jest jim
tak milým a potřebným živlem jako rybě voda, Škoda,
přeškoda, aby tolik pěkného, hustého bláta leželo bes
ušitko! Pro lidské noby jest to ovšem živel méněro
užitečný. Básník Čelekovský pěje: „Komu los však
méně stkvoncí, ten tu aspoň pro budoucí poutníky a
poutnice ušlepávej silnice.“ Inu, on by to chtěl a
nás dělati třebas i některý baráčník; a obětovel by
na to třebas troje podrášky —»jen kdyby to šla
pávání co pomohlo. To je právé veliká chyba, še čím
víc se pro budoací pontníky a poutnice se dešťivého
počasí ušlapává silnice, tím víc — 8erotšlapává. Čím
víc sv chodí, tím jest to horší. Až budou sdokonaleny
řiditelné balony, koupíme si je nejdřívuv Nebovidech;

Ale zatím jest to
s námi bída. Větší obec v pokročilém kraji kolíp=
ském má horší „silnici“, než Zlámaná Lhota někde
v horách. Prosíme, aby se stala náprava roshodně
dřív, než ty řiditelné létací balony budou dokonalé a
lacinější, protože bychom se toho sotva dočkali.

Z kraje. Tak jeme četli nadpis lokálky po
krokářské tiskoviny kolínsaé, ve které se těší, že jí

u“,
mnoho eypsti nebade. Prý „Obnova“ se pranic ne
přiučila. Sprostáctví pěstovanéma v lokálkách pokro=
kářských učiti se uechce, protože její úlobon je lid
vzdělávat a ne sesurovovat. Co zásluh si uš kolínský
letek dobyl v boji proti klenkalisma! „Ovečky prý

prý se jim nejednalo o priučip, ani prý by si nepo
špinili botu kopnotím do klerikálních kohoutů.“ Teď
se nedivíme, že bojují pokrokářští něltelé tolik oaka
demické vzdělání. Dle posledních slov dopisovatele,
jímž není nikdo jiný než některý sotva školní drosnře
uteklý mladší chlapeček, potřebovali by toho vsdělání
navýsost| 1.

, Z Kolína mad Labem. Přikvačilsnová
kabinetní otáska. Má se stavěti poštovní úřad a
vsplanul až nový boj, Jedni nevrbojí t. sy. Hanos

slepená « pokrokářů a Mladočechů. Nedivime ee,

Ina, kterou jí sesadil Kříčke, Nejlépe by bylo, kdyby



.p. Leger nabídl ka koupi „modrou bvězda“. — Tábor
vlida sa svornnsti věcech stran konený stal se dračím
semenem, z něbož vzrostou jenu nové nesváry. Už to
sačíná. O3 je zajímavého při tom, že podnikouta $tva

-pice od pokrokové stravy proti dru. Podvíncovi, kte
rého ještě ne'ávno nemohla dosti vynachválit. A to
proto, že měl sré mínění o otásce, v jejímé veřejném
bájení jo tolik a$ zřejmě pozorované neopřímnosti 1
chameieonetví právé 1 mezi těmi, kdo zasedali na
samé tribuně. — Konaný sjezd pokrokářů uúsnosl se
zuložiti krajský klob. Přlátě více o tom.

Z Hory Kutné. O novétrati píše se nám
ještě: Skoro dvacet let jednalo se o uskutečnění nové
komanikace drašní « HorouKatnoaa dospělose v le
tech 1888 téměř k hotoréma projektu a koncessi.
Zněnoo, která nastala u obecními volbami, nastoapla
změna i v podniku dražním a po dlouhých, namnoze
drastických příhodách stal s+ sklonem roku letošního

vice dnem 1. listopada projekt dráhy H ra Katná
Žruě skatkem. Potíže dány podniku již do vínku a

s potíšemi drába ta běší po světě. Mimo nadání ij sde
totiž rozhodající krahové ve Vídni novynechali choutky
gormanisační, a opatřili snačky vozního páska —
pémeczými népisy. Troštujm> se ule, že stalo ne tak
už potud všsdy v českém kraji a zůstalo tak i přeu
protesty, papírové bouřky v novinách a pivní v ho
spodách malých i velkých, čímž ovšem rtuť na poli
tickém barometr českémnijak na „pěkně“ nestoupla,
leda- še způsobila citelné ochlazen:. Proto taky ueo
olavovali jsme vymoženost ta nám nejnovější nijakým
okázalým způsobem, ba. celá procedura vykonána
v noci, aby učmecké značky na ultra České trati
v Kutnohorska ani slepý neuhlídal. Jak nesnadno
ubrániti se satiře nebo sarkasmu! Vzhledem k tarie
tmu adekoraci krajinské získala Hora Kotuá novou
dráhou velmi mnoho. Úchvatný pohled skytá zde již
panoráma na město od výšia Poličanských a báječná
krása přímo oslní pozorovatele, vjíždí-li nad údolí
Vrchlické do zorní čáry velecbráma svatobarborského
a kasáren, dřívější to koleje jesaiteké, nebo Čarou
opačaou z města kolem Vlaského dvora. Pohledy ty
učiní turismu kutnohborskému znamenitou reklamu,
neb nenaskytne se tak hned příležitost k názora na
nejkrásnější archeologicképankty monumentální v celé
své nádheře úplně odkryty oku a citům sledovatelův
— jako jest tomu zde. Traťz Hory Kutné ke Zrači
jak jest, poskytovati rentability ovšem nemůže; o tom
bude lze trochu mluviti až po dalších přípojkách na
jih a na sever. Na jih ku Týnu n. VÍ. a na sever
k Týnci na Labi, případně dále. Prozatím téšme se
blahou nadějí a buďmespokojeni s tím, co máme, byť
tobo mnoho nebylo a třebau to bylo provázeno cejchem
pelyňku ponížení národního. —..

Z Čáslavě. Minale zmínili jsme se, še naše
královské město jevilo nápadoou tichost proti ostat
ním sousedním méstům v otázce všeobecného rovného
práva. V neděli však 19. t. m. odbyli jsme ve
řejný tábor lidu na náměstí, k němuž však z obyva
telstra čáslavského poměrně málo as dostavilo účast
níků. Celkový počet obnášel asi 1000 osob, ale silně
zastoupen byl venkov dělnictvem většinou národně
sociálním. Na tribaně pro všeobecné rovné přímé tajné
hlasovací právo vyslovili se řečníci jednotlivých atran
a to za svobodomyslnou stranu ústy Dra Zimmra, sa
národní socialisty a vervou přednesenou řečí A. Hej
uice, sa sociální demokraty redaktorem Akademie Mo
dráčkem z Praby a zs strana pokrokovou red. Hájkem
z Kolína. Po přijaté poslachačstvem resolucí pastoapen
průvod k soše Žižkově, u níš zapěn „Kde domov
můj“ a jiné vlastenecké písně, načež se účastníci
klidně rozešli. Žsi u nás nescházelo atrašpytlů, kteří
viděli v chystaném tak náhle tábora nebezpečí pro
své zájmy a še nescháselo i škodolibců, kteří by rádi
byli viděli nějaký ten excess lidu, jest pochopitelno
Není to jinde lepší. — Krise více méně těžké prodě
lávají naše epolky. Jakoby nějaký nový bacil byl in
fikován jich tělům. Po křesťansko-sociálním spolku
přišel klub státních úředníků a sotva tam byla nemoc
aašebnána, objevuje se v jednotě diradelních ochotníků
a v jednotě hudební. Přáli bychom, aby zvláště ochot
nická jednota našla v brska protijed. Bylo by opravdu
škoda, aby pro vedlejší nahodilosti mělo bynoati to,
o čem tolik hlav a erdcí pracovalo. Doufáme, že se
najde lékař. — Křestanátí sociálové v podzimním ob
dobí opět počínají s veřejnou činností. Poslední dva
večery se jim pěkně vydařily. Lze předpokládati, že
je to nadchne, aby pracovali i dále tak svědomitě a
bratrsky. Už k vůli těm hrobařům, kteří je chtěli
mermomocí pochovávati.

Z Habrů. Poznamenali jeme již v jednom
z minulých čísel ušlechtilý tón, s jakýmk nám zavál
dech pokrokářství, které projevaje kde možno onu
„ošlechtilou“ snahu, otráviti veřejnéi spolkové poměry,
pošpiniti osoby zvláště z opačného tábora a terroris

mem hodným francouzských bezkalhotníků donutitislabší povahy buď vzdáti se na milost nebo nemilost
nebo přidati se k této ze soulože s doklepávajícím
reslismem zplozené straně, Vědouce, že dádný elušný
člověk je nepožene k soudu, jako nehoníme známé
místní krobiány, nadávají jako špačková Ba jejich
darebáctví jde tak daleko, še osmělojí se sasahovati

aš do rodinných poměrů a po způsobu lepavých babrostrušovati nemastnéa neslané, na půl ústvyslovo
vané pomlovy tak, aby v případě stíhání je za pa
desy nikdo chytiti nemohl, ale aby při tom předce
lidé poměrů málo znalí na osoby se dívali skrze
prety buď s tajným škodolibým posměckem neb opo
vršením. Gaminství toto provosojí nyní na řediteli
měšťanské školy a na katechetoví. Řediteli vytýkají
bescbarakternost, če se vrátil jsa ačitelem v Ronově
do církve katolické, oni šlechetní a charakterní, jichš
strana čítá celoa fůra odpadlíků od katolictví k pro
testantismu z čistě obchodního zájmu, a jejichž ven
kovští dopisovatelé většinou mladší kolegové před
©. k. inspektorem aš k zemi se obýbají, po straně mu
na jméno nemohouce přijíti. Že katecheta před nimi

neobstojí, kdož by se divil, vědyť je to kněz a ten
na pokrokáře účinkuje jako červený šátek na krocana.
Ostatně za chvála v takovém listě by se každý kněs
„poděkoval. Tolik na pamětnou dopisovateli, který by

lépe udělal, kdyby si bleděl svého zaměstnání, sa něš

potřebovalo.
Z Krehleb. Hyenismusv „České Stráži“ ne.

přestává, ač dostalo se a dostává morálního výpraska
těmto štváčům ze řemesla opovržením všeho soudného
občanstva našeho. Patrně jedná wejim o to, aby opět
v kalné vodě mohli zaloviti. Jen pozor, aby se ne
stalo, co se kdysi přibudilo učitelskému mládenci, že
místo ryby chytil žába. Jako zločince vede svědomí
slé stále na místozločino,tak vracíaeznovaa znovu
dopisovatel Č S. na afora Krumlovn. Za zaznamenání
stojí dozaání, co všecko může provésti ve svobodě so
utápějící pokrokářstrí na muži, který nepřísahal na
tyto moderní proroky. V posledním čísle přiznávají
se, co vše způsobili p. uč. Kramlovi za to, že měl
odvahu nazvati ničemnost ničemností. 1.) učiteletvem
byl vyloučen a igaorován, 2.) rodina jeho připravena
o klidné spolužití, 3.) jeho paní je stíšena nervovoo
nemocí, 4.) občany je posmíván, 6.) diti za ním po
křikojí, 6) žije životem štvané zvěře,a7.) je kreatarou.
Ať žije pokroková aroboda| V Krchlebích prý json za
bajkálské poměry, dí Č. S. Věříme,na slovo věříme|
Banditství, páchané na nepohodlných osobách pokro
káři, tomu plně nasvědčuje,

Ze Žlebů. Hautí, které zavládlo mezi děl
piotvem cukrovarů, zachvátilo i sdejší dělnictvo. Po
příklada z okolních cukrovarů cbystalo ss dělnictvo
ko stávce, aby dosáhlo zvýšení plata denního. Inter
vencí se stravy správy závodu dosaženo bylo narov
vání e sice uznána byla šádost dělnictva a denní plat
zvýšen. — Slavné hony knížecí byly zahájeny, ale jeví
se letos menší počet zvěře nežli minulá léta. Dle tohu
stoupne cena značně.

Ještě k výpravě auglických žurna
listů do Čech. (Die zpravodaje T.) Londýnský
„Dámský Jarnál“ uveřejňuje již od měsíce srpna pěkné
vzpomínky na turismus Aogličanů ze svazu společnosti
žarnalistů po Čechách. K zprávám dřívějším tedy

ještě něco dodáváme. Dvé z předních anglických žarnalistek a sice Me. Agnes Bakerová a Ms. Mary s
Raonbov popisají letem pobyt v jednotlivých městech
o putování po král. Českém; nerozepisujeme se o něm,
ačkol.v je v mnohém poučné. Neméně zajímavé jest
ono světlé a čisté nazíránÍ na naši společnost českou,
na naše způsoby a mravy viděné očima vzdělaných a
osvícených cizinek, jimž popřáno bylo ta a tam jen
několik bodin pobytu mezi námi. A jak mnoho vypu
zorovaly se ten čas! Tady je sbrnuta záplava myšle
nek, zde je znáti veliký fond pozorovacího talento;
to je malba a kresba duše, to je umění, jehož lze bá
davému duchu nabýti jen cričbou, pilaou četbou a
zkušenostmi ve ovětě, tarismem. Protestantstký list
kolínský volal nedávno na pomoc proti slavnostním
dnům kutnohorským — Karla Havlíčka Borovského!!
Odpovídáme na to, že „osvícený“ ignorant, který cos
podobného do avěta boditi může o Havlíčkovi, sotva
o něm slabou atránko životopienou přečetl. Je to bo
hopustá urážka, veledacha Havlíčkova vyvolávati na
pomoc, aby se tak rozbředlé frázi dával nádech „po
vznesené kritiky“ velikého politika a čarnaliaty své dobyl
Má se tím tupiti náboženství? Má se snižovati úkon
v Hoře Katné skrze Jeho Biskupskou Milost právě před
měsícem vyřízený? Nenapsal Havlíček r. 1840 jako velice

ilný stadent-filosof: „Chůvo moje, náboženství ?“ atd.
okázáno jest, že Havlíček jako stadent i jako muž

horlivě čítával v Písma avatém, chrámy navštěvoval,
a dne 10. března 1848 — ten večer před svým sou
dem porotním v Praze v Lázních václavských, modlil
se Havlíček na kolenou kleče před obrazem Spasitele
ve svém pokoji tak horoucně, že ani nepozoroval choť
avou Juli, když s maloa Zděničkou na loktě vstoupila
jej potěšit. A toho muže volá jskýsi „pokrokovoc“ na
pomoc proti úkonu náboženskéma? Tohoto obra doše
vního chce ten paleček bráti « sebou do pytle, ve kte
rém se svými patrony trčí v kalu nevědomosti a v te
mnotě fariantetví!? Ostatně těžko se domlouvat s ne
vidomým o barvách. Proto raději k věci. Když Ao

pličané projížděli po více nežli 70 hodin krajinu narachaticku v kočářích, stala se následovní příhoda.
Angličané stoupali lesem k jakési vsi o západa slunce
a zvonění klekání. Vyšedšo z lesa spatřili, kterak lid
rolnický za zpěvu písní e polí ku vsi se ubírá, když
proti nému a angl. společnosti pospíchal kněz s Nej
avětějším k nemocnému. Dělníci amlkli a kleknuvše,
očekávali duchovního e chlapcem, který zvonil. To
vše naše apolečnost a hlubokým dojmem sledovala —
píšou Aogličanky. — „Svolali jeme se ihned a když
duchovní k nám se blížil, nemeškali jeme a ačinili
jsme jako ten zbožný, český lid. Před Nejavětějším
padli jeme všichni na kolena a duchovní udělil nám
požehnání. Lid nad námi, u jakési kapličky, vida nás
tolik a za uámi oam kočárů řadou dloubon, nevěděl
patrně kdo a co jsme, až někteří a kočími našimi se
domlavili a bylo uvedeno, že byli jeme v Husinci na
pouti a že jeme Angličané. Mesi tím přiběhl sem jiný
sástap a lidé i dět: z vesničky. Dali se do zpěvu
v tom krásném, letním večeru a pěli nábožnou, jedno
dachou ale krásnou píseň. My rádi nasloachali atd.“
— A víte, jak tyto vzdělané cizinky, případně neka
tolického vyznání náboženského popsely dojem zde
jen utračně aváděné scény? Grand and charming
wiev (— velkolepý a úchvatný zjev !) Inu —ale ty
vzdělané Angličanky přece jenom byly velice nepa
trné proti uraženému nadělověka ©——umravněnci,
který ve své vyvýšenosti velice tesknil nad tím, že
katolický lid účastní se svěcení velechrámu toho,
jeuš jest chloubou českého umění!! Těžko jest ne
uemáti se Palečkovi, brajícímu si na pokrokového ve
likána.

Rozmanitosti.
Oprava ruského kalendáře. Konečně

tedy samo Rusko uznává vědecký význam opravy,
kterou daikl v rozdělení roku osvícený papež

Řehoř . Při tom vzpomínáme, jaké vášnivé útoky
činili „pokrokoví“ protestanté proti té zcela vědecké
směně v XVI. století. Nenapadlo jim oprava prostu
dovati, hned počali štvéti proti papeši jako proti

ukratnému sločinci. Protestanté věděli docela o roku,
kdy v XVI. století nastane soudný den; Luther jim

předpovědí brský konec světa a psstoři už po němdocela učeně si vypočítali, který rok ta rána lidstvo
stihne. A najednou ta z „čna v počítání času! Sám
protestantský professor mathematiky (I) napadl papeže,
proč prý v novém kalendáři není smínky o posledním
dni lidatra ?! Prý jest z toho opomenatí viděti, že
pspež se svými přívrženci zcela nic o posledním
dni nevěří a neoblížejí se nic ani na Kriste ani na
skončení světa. Saský pastor Kašpar Flger poačoval
sedláky, proč papež změnu v počítání Časn zavedl;
prý chce, aby Kristus nevěděl, v kterou hodina má
začíti poslední soud; prý nový kalendář má způsobiti
zmatky v příčině posledního soadu proto, aby papež
nemusil se brzkého soudu báti a aby mohl tímdéle
evobodně páchati své „klakovské kousky“ a urážení
Boba beztrestně. Nechť ho Bůb za to potrestá| —
Takových nesmyslných útoků proti oavícenéma papsží
ozývalo se v Německa plno. A — naposled děti téchto
fanatiků uznali za zcela slušné a vbodné podříditi se
kalendáři opravenému papežskou stolicí. Rasové přijmou
náš kalendář teprve teď. Ačkoli však tak dlouho vá
hali, přece jenom ulašno vyznati, že neprovázela pra
voslavná církev katolickou oprava kalendáře nikdy
takým fanatickým a pověrečným křikem, jako kdysi

poprícená“ církov lutherská“, v níš bajely pověry nejorší.

Pátý všeobecný katolický ajezd ra
kouský zahájen v sobotu ve Vídni za velikého
účastenství, za přítomnosti 18 biskupů, mesi nimiž
i ndp. biskup Dr. Josef Doubrava. Předsedou sjezdu
zvolen br. Ad. Rhomberg, jeně první přednášel o ú
kolech katolického sjezdu; má se jím docílit sjedno
cení všech katolíků. V neděli na to prof. dr. Otto
Williman pojednal o sociálních úkolech učitelstva,
říš. posl. Barwineki o poměru školy a rodiny, posl.
Bchoiswohl a barvířský mistr Jos. Preis pojednali o
starobním, úrazovém, invalidním pojišťování a zao
patření vdova sirotků. Vpondělí při třetí schůzi jesu
ita P. Kolb pojednal o tiska, posl. Loser a Etz o
živnostenských otázkách, K. Boaz o kupecké organi
Baci, kpl, F, Stadler a pošt, úřed. E HRichter o kol
portáži. Ve večarní slavnostní wchůzi promlavil princ
AI. Liechtenstein o vědě a víře a člen měst, rady
vídeňské L. Kunechak o dělnické otázce a křesťanství.
Ve třetí deu jednáno o agrární otázce, o nedostatka
kněží, o ruchu abstinentním a proti nemravnosti, o
rachu odpadlickém. V závěrečné achůzi slavnostní
jednalo se o hlavních úkolech katolické činnosti vny
nější době. Mimo to byly ovšem denně rozmanité
schůze a porady jednotlivých odborů,

Kdo má pro sebe dost. Podtímtotitu
lem ve Vlčkově Osvětě velmi případně o naší nepod
nikavoati a nevšímavoati píše Fr. Procházka: U nás
si obyčejně pomůže žid nebo Němec; lidé pamatají o
něm toliko, že přišel s ranečkem, — ten raneček pfi
rovnávají k nynějším jeho panstvím, továrnám, villám,
ale toho postupu, jak se kouzelný raneček domobi
tak velikého majetka, naš.nci aobě nevšimnou. Je tu
pravidelný výsledek zápasu rozdílných prvků: šetrnosti,
důmyslu, podnikavosti a bezohlednosti cizích se zdě
dénou nešetrností, netečností, duševní leností a měkkou
ústupností našich. Boj z počátku ani nepozorovaný,
dokad ma podléhá jen ten onen lohkomyslný, zadla
šený jednotlivec, ale plný zoufalé rosignace, když se
na konec přivaadrovalci e ranečkem pokořuje celá
obec i se svým okolím hmotně i v národním ohledu.
Podivná věc — zahlonbáte se nad tím. Ves chadá.
Půda nestačila již obyvatelům, jichž přebytek stěhoval
80 do okolních krajin s továrnami a doly; ale přišel
žid, přišel i jeho konkarrent a oba tu nejen dobře
žili, ale i zbohatli. Peníze ta, jak říkáme, ležely, jen
zdvibncut jich nikdo neuměl. Ba žid dokázal i něco
více. Zastavil stěhování že vsi nebo z městečka. Uká
zal lidem na př., kterak se lepí škatalky na sirky,
nebo jak se šijí rakavice. Nebylo toho více neš na
trakař, čím začal, a chytly ae toho z prvn jen děti
a výměnkáři ale „šlo to.“ „Továrna“ rostla a „rano
ček“ stával se chlebodárcem a milostpánem obce i
celého okolí. Podobný „raneček“ začal výrobou zámků
a klíčů ve velkém, jiný broušením a navlékáním ko
rálů, ba i dovednosti, jakou moderní škola dívkám
větěpuje, dovedou noví „ranečkové“ ušiti a dávají jim
práci do domů. Uměle pletenou čepičku dětskou na
př.. práci dvou tří dnů, za 15 kr. a podobné placený
živůtek, za nějč ve velkoměstekých skladech žádají
pět zlatých i více. A jde to, všude to jde. Nový roz
hled a šťastná příležitost za nabytý kapital získá
polo zdarma padlý akciový cukrovar nebo velkostatek,
jehož lesy samy zaplatí differenci, na kterou se smělec
odvážil, a krajina má nového velmože, který pátrá,
přemýšlí a pracaje dál. Vše, co potřebuje, nabízí
6e m2 již samo. „Ještě nemá dosti ?“ ptárají se naši
lidé elyšíce o nových úspěších velmožových. Charakte
ristická otázka pro povabu našeho lidu, který ne
chápe „této nezkrotné energie a neúmorné snahy člo
věka, jenž i na velkém jmění nemá ještě dosti. Toto
pamatování toliko na sebe — až bude míti pro sebe
dosti, — to zarašení vší podnikavosti a snahy, jak
mile si maš zabezpečil stáří a odpočinek bez práce,
jest pro nás význačné jako nestálost majetkn v jed
notlivých rodinách, kdy již vnuk pravidlem musí
praonou stavba nabývání jeho začínati ze základu,
od krejcara, nemoba ušiti ani staviva sřícené badovy,
jit rosvalila nešťastná líná pošívavost, nazvaná odpo
činkem. ,

Zvláštní framconzské jubileum.
Letos jest tomu sto let, co narodil se žid Ferdinand
Lesseps, který Francii tak ošatil, še se z toho nadě
lení ještě dlouho nevzpamatuje. Lesseps dlouhou dobu
řídil prokopávání průpleva Panamského. Celá sta mil
lionů ztrácela se v jeho kapse a — práce šla přece
jenom velmi zvolna. Sedm let Lossepa pracoval, pod

rován jsa vládou, parlamentem i penězi chudých
rancouzských akcionářů, a pak. — prohlásil krach.

Půldruhé milliardy, čili tisíc pět set millionů franků
propadlo se v bezedné kapse tohoto žida a jeho ka
marádů. Krach ohlášen počátkem roku 1889, ale
teprve roku 1892 dala se donutiti pošidovětělá aně
movna k trestnímu processu proti tomuto zloději a
jeho pomocníkům. 9. února 1894 byl tento žid a jeho



ayn Karel Lesseps odeouzení na pět let do vězení a
k nabradě škody 8000 franků (!l) Mimo to Karlovi
přidán rok vězení, že podplácel úředníky, poslance a
redaktory, aby o švindlech mlčeli. Ministrn Baihau
tovi určen trest pětiletého vězení a pokutav obnosu
760.000 franků. A o tom šidovském podvodníkovi
řekl před tím známý Renan v sezení francouzské
akademie, že „po Lamartinovi jest nejmilovanějším
mužem země a stoletíl“ Lesepsem byla ožebračena
Francie víc, než když by byla prohrála válku. A
při tom všem místo dokonalé očisty počínaly si pří
slušné orgány tak čikovně, če většina kamarádů
Lessepsových ušls zuslouženému trestu. Nyní si hledí
Francie nabraditi ona ztrátu konfiskací církevního
jmění; jenže to bude slabá záplata na ránu, poněvadž
zabavené badovy prodává židům za cenu směsně
nízkou. A po všech těch dkendálech francouzská
vláda podřizoje se židům více než dříve. — Rozumí
Be samo seboa, že o stém výročí narození Leasepsova
požidovětělé „Právo lidu“ a „Čas“ jeou úplně zticba.

Mecenáš. President České akademie císaře
Františka Josefa pro věda, aloresnost a umění v.
stavební rada Hlávka věnoval na podnět a z přátal
ství k dvor. radovi prof. dr. Alb. Bráfovi, — který
svými články národohospodářskými pobádá k větší
součinnostina tomtozanedbanémpoli—fond v částce
200.000 K na stipendia pro české národohoepodáře.
Pan v. st. rada Hlávka věnoval už přes million na
prospěch české věci. Jen houšť takových mužů!

Proti drahoté masa. „ŘeznickéListy“
právem píší: „Příčina drahoty je, že nabídka nestačí
ka krytí epotřeby..Naše kruhy zeměděleké nepochopily
sitaaci. Při rychlém množení se vepfového dobytka
mohly počet chovaného dobytka tak rozmnožiti, že
mobly Boží požehnání letos v stkvělé úrodě bramborů
a jiných plodin se jevící velmi dobře zpeněžiti. Byly
by tím mnoho získaly a drabota «wasaby so zmírnila.
Zatím vidíme zde v Praze, že z českého venkova ani
to malé množství vepřového dobytka se nepřiváží,
které v dřívějších lotech se sem přiváželo. Ba naopak,

z ktajin, z kterých vždy něco věpřového dobytka se
přivážslo, přicházejí mnozfExnpci do Prahy nebo naku=
pají přímo v Haličil“ — Rolníci naši málo si dosud
všímají chovu vepřového, hovězího a jiného dobytka,
a činí li tak přece, řídí se dle zastaralých pravidel.
Řádně opravený chlév, vybraný dobytek a vůbec snaba
po zdokonalení prostředků bospodářských jeví se má
lukde. Mnohý má bned výmluvu, že na zlepšení ho
spodářství jest třeba peněz a nepomyslí, že vlastní
pilnon prací, třeba nepatrnon, dokáže se daleko víc
než penězi. Naši hospodáři nestarají se nejen o chov
hovězího s vepřového dobytka, jim i z nehledění si
chova koz, králiků a drůbeže ncházejí ročně miliony

Ze života japonského. SňatekvJaponsku
ozavírá se prostřednictvím „nakoda“, prostředníka.
Chce-li otec japonský najíti ženicha pro svou dcera,
oznámí to svým přátelům, z nichž některý ochotník
ibned najde vhodnou partii a uchází se o roli zmíně
ného prostředníka, jež jest úkolem velmi Čestným.
Oteuvé, než se definitivně rozhodnou, poskytují mladým
lidem příležitost viděti se, a uprostředkovatel připraví
dostaveníčko, ale etejně často odbude se věc bez
předchozího poznání. Avšak ani při dostaveníčku,
které jest vlastně návětěvou a četnými obřady apo
jenou, ubohý ženich mnoho nevidí. Dívka za návštěvy
se přiblíží, podává šálek s čajem, ukláuí se a hned
potem mizí v sousedním pokoji. Dívka getrvala při
návětěvě sotva tři minuty, nepromluvivši ani slova,
Tak mladík ani dívka nic o sobě nevědí. Dostaveníčko
odbude se také na nějakém mostě jen pohledem při
setkání;delšídostaveníčkojestvdivadlevloži rodiny
za dozoru dospělých. Obřad svatební nemá v Japonska
nijakého ráza váboženského. Sproatředkovatel sám
vykoná úkol jak kněze, tak vrchnosti politické, —
Japonci jsou pověrčiví a volívají proto den eňatka
velmi pečlivě. Před svatbou pošle nevěsta avémn ženi

chovi všecky svoje Četné Šaty a něco nábytka; i
jistou částku peněz přinese. Cslkem jest výbava ne
věsty věc velmi drahá. Japonské přísloví praví:
„Má-li člověk tři dcery, nic mu bohatství neníplatno ;
až je vdá, schudne“. Proto narození dcery žádného
otce redostně nepřekvapí.

Úrazová pojišťovna dělnická pro
království České v Praze. Veschůzi před
stavenstva konané dno 27. října 1906 sa předsednictví
p. JUDra Otty Příbrama, advokáta, bylo oznámeno,
že nynější katastr čítá 122804 podniků. Od počátku
činnosti ústava (t.j. od 1. listopadu 1889) hlášeno
-do konce r. 1901 130.700 úrazů, v r. 1902 15182
úrazů, v r. 1908 16.656 úrazů, v r. 1804 17 402 úrazů,
v roce 1905 dosud 14 908 úrazů. Pohřebného vypla
ceno do konce r. 1901 114.997 k 78 hb; v roce 1902
10.560 k 19 h, v roce 1903 10.066 k 89 h, v roce
1904 11.336 k 68 b, v r. [905 doaod 85609 k 92 h,
V 76.087 případech byly důchody zraněných stano
veny a aplatných částek účtováno za 19,712.240 k
06 h do konce r. 1901, v r. 1902 3,708.455 k 42 h,
v r. 1903 3,910.712 k 36 h, v roce 1904 4,229 604 k
07 hb, v r 1906 dosud 3,698.368 k82 h. Úbrnná výše
vyplaceného odškodného dosahuje do konce r. 1900
19,268.804 k 86 h, v r. 1901 3,994.620 k 68 h, v r.
1902 4,302.983 k 34 b, v r. 1903 4,538.139 k 32 b,

-v roce 1904 4,8985zz k 76 h a v roce 1908 dusad
4,266.240 k 06 h. Ze stálých důchodů plyne: 2080
vdovských důchodů v úhrnné roční výši 308.984 k
28 b, 2460 dětekých důchodů v úbrnné výši roční
256.176 k 88 h; 181 avceadentní důchody v úbrnné
roční výši 15486 k 12 h o 15963 důchodů pro trvale
úplně neb částečné k výdělku neschopné v úbroné
roční výši 2,466.897 k 62 h. Vykázaných 20.682 důchodů
stálých, plynoucích v roční úbrnné výši 3,046.697 k
by h vyžaduje úbradní jistiny asi 86,400.733 k, která
vzroste ještě o hodnotu důchodů, jaké přísluší z 14.920
úrezů projednávaných, z nichž mimo důchody léčebné
plyne již 10.645 dočasných důchodů po skončeném
léčení. Závozky ústava na důchodech v uvedeném
emselu stálých tvořily na konci r. 1904 opět jenom
64 proc. hoduoty všech závazků na oděkodném. Po
jistného doálo do konce r. 1900. 86,986.861 k 387b,
v r. 1901 6,716.8668 k 71h, v r. 1903 5,639,018 k
16 h, vr.1903 6,614 834 k 90 b, vr. 1904 5,848.877 K
z1 b, v r. 19 6 dosud 5,897.721 k 81 b.

Oprava. V sazbě fenilletona Dra Hejčlav pře
dešlém čísle vynechány nedopatřením 4 řádky, čímž
porašena eouvislost líčení. Slova „Oatrov sám dle zpráv
Strabonových . . . atd.“ -nevztahají se již k ostrovu
Krétě nýbrž k ostrovu Faroe.

(Zasláuo.)

Na obranu.
Já a „Osvěta lida“ nemáme se rádi. Netajil

jsem se totiž nikdy zásadním vepřátelstvím ko kol
tarnímo programu strany pokrokové a neuznával j-em
nikdy novinatský obched bratří Hajnův za prospěchový
zájem celého národa. Zásadní spory ur ožňají předce
osobní šetrnost ve vzdělaných kruzích, proto nemusila
by „0. I.“ snižovati se k tak surovému tono, jakým
provedla v č. 99. a 100, nízký úlok na mé veřejné
působení. Mohl!bych opovržlivé ignorovati projev, jenž
se odanzuje sám svou neurvalosií, ale aby té tiché
opovržení nebylo vykládáno za zbabělost aneb za
strach, že by „O. 1“ mobl: s něčím, skutečně mou
čest kompromitajícím, vytasiti se, odhodlal jsem se
zakaklenému svému útočníka otevřoným hledím od
pověděti,

Co jsem udelal? Dle č 99. v úřadě výpomocného
exbortatora na zdejší c. k. reulce „poslal jsem fedi
teletví tohoto ústava píeeuné udání, že prý tři čle
vové sboru professorské.o, konající nad žáky dozor,
při čtení evangelia před exhortoa nepovstali a nepo
znamenali se křížem, čímž prý způsobili u žáků po
boršení.“

Zpráva tato je skoro už na znamení kříže prav
divou a já nemám příčiny ji popírati. Obražují 8e
však proti tvrzení „O 1“ že j-em byl ponze „já po
horšen ve své církevnické nadntosti a panovačnosti“
4 Žu jsem byl ví dobnan „ku podlému adavačství.“
Předné nežádal jsein pro sebe Žádný projev zdvuři
losti, nýbrž církevním předpisem nařízený projev úcty
ka'sv. evangel:u. Dále volil jsem náležitou cesta při
své žádosti. Roprvé za svého Ibietého působení na re
álce hledal jspe Čistě diskretní úřední cestou u patřič.
ného školního úřadu ochranu ku svobudnému vykoná
vání „naboženského úkonu, jemuž jsem jiným způsobem
nemoh! zjednatí volnost, nejra přímým představeným
učítelů a nechtěje jich nepřistojnost veřejná pukárati.
Mohl jsem snad celý případ uveřejniti anonymně v no
vinách, jako to učinila „O 1.,“ mohl jsem dodnes dů
lati se hezkým vůči napadeným, jak -10 déělávají hra
dečtí dopisovatelé du „U 1“ a unemmusiljsem platiti
za denuncianta. Přímost a právní kroky z povivnosti
úřední podniknuté prohlašuje „O. L“ za odavačství,
protože se to náhodou citelné dotklo její lidí.

Nedám si vystavovati vysvědčení občanské za
chovalosti od pokrokového túbora a teké mně va ú
sudku „O. 1“ pranic nezaleží Za svého Ibletého po
bytu na reálce jsem se stýkal s různými porahami a
vyhnal jsem se vždy osobním sporům. Zasadví sta
novisko svého úřadu jsem bnjíval vždy energicky a
proti každému. Kdyby mé oprávněné stížnosti nebylo
u prvního úřadu vybověno, byl bych svou atížnost
vedl dále. Jsem svého práva znalým a doveda si Lo
ubájiti. Zbubělost a gosáckou sbovivavost ku proto
kativníma zlehčování náboženské idey mně neemí
vyčítati mkdo.

Ku farisejské otázce dopisovatele du „O. 1“,
zdaž bodu «nvci i nadále po tomto případě Betrvati
rxhortatorem na reálce, odpovídám, že jsem dodržel
přesně počátkem roku řiditeletví onlášený termin do
konce října b. r. Nejsem sice exhortatorem na ři
čeném ústavě, ale doufam, že náboženská svoboda
žactva, státním zákonem zaračená, nebude oni za mé
nepřítomnosti svévolně zkracována.

Na obrana 4:6 úřední činnosti jsem obšírněji
odpověděl, ježto případ můj má zásadní důležitost u
zuslouží pozornost uejširších krabů. Na osobní útoky
odpovím zkrátka. „Demokratický“ list zakazuje mná
v č. 100. přednášet o sociologii, protože prý „mně
badou lidi uadávati, še jako syn prosté pradleny
stavěl jsem se proti lidem věřícím, „nadšeným svými
idealy a tíhnoucím za ovětlem.“ Ovšem nemůže každý
býti dosti opatrným ve volbě svých roličů, aby pro
svůj vysokorodý půvol mohl miuviti o sociologii. De
mokratický jist opovážil se předhazovati mně lidový
můj původ, jejž jsem nikdy ni slovem ni ekntky ne
popíral. Nepovažoval jsem to nikdy za příhanu, nýbrž
2a svou chloubu, še jsem Se vypracoval z nazných
poměrů chadého studenta vlastní silou a nezlomnoa
energií k nynějšímu svéma postavení beza vší rodové
protekce a také svou celou veřejnou činností věnoval
jsem se povznesení prostého lidu, s nímž moje rodinné
tradice jsou úzce spojeny. Dříve nešli dopisovatel „O.
].“ mně chtěl uštědřiti ušlechtilý pokyn ka lidové
Činnosti, mobl se informovsti ve vratvách, u nichž
jsem pu 16 let znám, Proti lidem sa „Brětlem tíh
noncím“ jsem se nestavěl nikdy, potíral jsem jenom
výstředníky a pomatence nbzdravými zásadami, což je
ostatně povinností každého rozumného a intelligent
ního člověka.

Když již „O. L“ z ušlechtilé snaby pátrati chce
pu mém rodokmenu, mobu jí usnadniti heraldické
studie « uděluji jí, že jsem teké synem prostého ře
moslníka a že všichni moji sonrozenci byli vyučení
řemesla. zidný z nich však nikdy podvodným úpad
kem neošidil spoustu lidí a nepadělal směnky. Můj
rodokměu uemůže we sice vykázati vysokorodými
předky, ule za to čistým erbem osdobeným šlechti
otvím práce a ducha, erbem, jeuž předce nemůže býti
tak bezvýznamným, když po tolik let hlodají na
něm odporné vosy bozáspěšně.

Dr. Fr. Reyl.

"Cržní zprávy.
V Hradci Králové dns 18, listopadu 1906. 1

hl pšenice K 18-30—14*30,Sta K 11-80——11-70,ječm =
ce K 10*20—10'80, prosa K 00:00—0000, eiku« K 11:00
—00*00, hrachu K 23:00—25'00, oves K 3'40—8-80,
čočky K 36:00—00-00, jabel K 42500 —0000, krap K

——

20-00—36:00, bramborů K 2-40—0'00, jetelového se
mene červeného |. 106:00—00'00, jetelového semene

bílého K 00*00—00"00, růžáku K 00*00—0000, máko
K 33-00—36-00, lněného semene K 18-00—00'00, 190
kg šitoých otrub K 12-00—00:00, 100 kg pšen. otrab
K 1300—00-00, i! kg másla čerstvého K 200 —000;
1 kg sádla vepřovéhoK 1:92—0'00, 1 kg tvarohu K
0-34—00-80, 1 vejce K 0-08—0r00, 1 kopa zelí K 6:00
—1800, 1 kopa cerele K 100—400, 1 kopa kapasty
K 1:80—400, 1 hl cibule K 7:00—8-60, 1 kopa drob.
seleniny K. 0-80—1 70, 1 pytel mrkve K 1:40—200,
1 hl jablek K 12:00—18-00, 1 bl brašek 00'00—00 00,
1 bečka švestek K 000—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 18, listop. 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 787, žita
387, ječmene 834, ovsa D29, prosa 00, víkve 3'/,,
brachu 1, čočky 11/,, jabel 0, krap 7, jetel. semínka
8'/s, Iněn. sem. 1, máko 3. — 3.) Zeleniny: selí
524 kop, patržele 00 kop, kapusty 365 kop, cibule
74 bl, drobné zeleniny 320 kop, mrkve 184 pytlů,
brambor 107:/, hl, cerele 70 kop, — 3) Ovoce: jablek
58 hl, bradek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drobného
dobytka: vopřů 1 kus, podsvinčat 696 kusů, kůslat
0 kua.

| obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy záopu a jest pří nejjemnější

Hbé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen se jménemJen Hoff

a 6 oohrannou známkou slva«.

Balíčky po '/4 kg za 90 hal.
> > Mao > BO >

Viude k dostání.

Chemické

cidění a barvení šatů
i jakýchkoliv látek

co nejdokonaleji a levoé provádí ve svém odbor.
ústavu

JAN MACH,
pa Nábřežíw Hradci Králové důmp. Rosy.

DD+.

0. : i.

Účet pošt. spořitelny č. 864.988.
Telefon č. 10.. Telefon filialky ve Vídni

č. 5594.

Všeobecná
úvěrní banka

v Hradci Králové
(filialka veVÍDNIVI, Getreidemarkt18)

sa příčinou značného zvýšení sazby diskontní
Rakousko-Uherskou bankon úrokuje vklady:

a) uložené za podmínek dosavadních

wm-4 2; <a
b) uložené nejméně proti 90fidenní výpovědi:m5"
a to ode dne vložení do dne vytrání.

Daň důchodkovou platí banka se svého.

Vzdáleným P. T. vkladatelům zašlou se ne
požádánízdu rma aložnílístky poštovníspoři«.
telny, aby mohli bez výloh akládati.

Kdo z dosavadních vkladatelů přeje si úro
kování 5"/,, musí vkladní knížku za příčinou za
psání výpovědní lhůty nejméně 9Otideuní předložiti.

Půjčky poskytují se zavý
hodných podmínek úvěrohodným osobám všech
stavů; velmi výbodné splátky jsou přípustny.

FEskont směnek obchod=.
ních va obvyklésazby.

Zálohy na cenné papíry
a skvosty.

Přijímá sakázky pro bursu Vídeňskou,
Pražskou, Berlínskou, Petrobradskou. Pařížskou 1.
Londýnskou.

Prodává veškeré cenné papíry dle denního.
kursu netto bez jakékoliv provise.

Prodej všechv Rakouskudovolených.losů na měsíční splátky.
Úřaduje ee: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol.
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Jan Horák,*Bsoukenník
v Rychnověnad koně

zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

GPXCBIXEBDXCBIXGO3zkSEOKKEBK(EDTGSB)CPDCSD XG63X689X6891689X

-MX Královéhradecká

AS m
==, amerických

smy- Cotiatových
„2 B B „Měharmonii

odporočuje nástroje vlastní výroby, clegautní
úpravy, nejnovější konstrukce, krásného eilného

zvuku

v cenách nejlevnějších.
Obehrané nástroje se kupují aneb za nové

vymĎují.
Správky a ladění se rychle a levně vyřídí.—— >
K00000OOOOOOOOOOCX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

úivadlení ohlokyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

HradecKrál.,n č.288.

hě
Umělecké

řezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné

(předměty pro domácnostatd. provádí
závod řezbářský

Josefa Soudila
-v-Bradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Prace solidní, Ceny velmi mírné.

Samostatná paní mající přes 2000 korun
řevzala by soamostatně dobře

jdoucí

obchod
aneb též přistoupila by co společnice obchodu.

Ctěné nabídky pod značkou „Obchod“ do
administrace t. 1.

Nově aPiený , zákonem

krem nedostiitelnýkrem na zuby
Mikoláškova

Libuše.
Cena 25 kr.

K dostání v lékárnách,
drogeriích a voňavkářských
závodech. — V Hradci
Král. K. Dix, droguista,
Fr. Viktorin, materialista;
v Polici mnMet A. Poh

| lová, droguerie; v NovMěstě n. Met Jaros.
Kractková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; w Do
brušce Al. Kňourek,dro- ,gulsta; v Golčově Je
níkově J. Thoň, lékár
ník; w Červeném Ko
stelci H Klatovský,dro

pniva; v Josefově Lud =arolímek. drog.; v Tý- BOV ABN

nlěti n. Orl. J. Plný, droguista; v Opočně Jos.
Středa, obchodník.

Budíž heslem a snahou každého uvědomělého
Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

Katolické veřejnosti
odporačujeme tyto spisy:

Husitství a protestant
StVÍ. Cena8 hal.

Oslava Husova. | (ena8hal
XXX| Husitstvía svoboda.

Cena 8 hal

Husité jindy a nyní.
Gona 24 hal.

České náboženství.
Gena 16 bal.

Česká konfesse. | can24ta
Podotýkáme, že tyto spisy jsou zpracovány

na základě nejspolehlivějších pramenů v pravdě
vědecky a že tudít mají cenu trvalou. Při bro
madných objednávkách větší sleva!

Objednávky vyřídí

administrace »Č oh Úvah«
v Hradelráloné.

O TT TITT TYTOaE EMpro
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, [aráře ve Výprachticleh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a Často vyznamenaný
E výrobní závod

všech: kostelních paramentů
praporů a kovového náčiní.

pode000Up10000
jm
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se na požádání franko zašlou.

NANANNANNNNANNNNNNNY

Různé

O* N © ©<5 ©, © -=>©O<
blavně pravé

harcké kanáry
prodávám za mírnou cenu.

dosef Raus v Hradci Král,:
Komenského třída, č. 243.

m—-——————————
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král

nabízí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtiska vázaného 80 h.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

9. Volký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechi Jsouschváleny na valné schůsí biskupů ra

M“ kouských ve Vídmídne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladu a 18%, slevou 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 8 příslušným vy
osvětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhukatechisnu pre chudé. Dle poměru,v jakém
Řatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě,

Instrukce 0 katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.

DEZONS|IKASKÉ

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
© Hradci Králové. ——

SSE ACB98

000000
žMalinský křen;

letošní sklizně š
zasílá v nejlepší jakosti
a levně

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

00060660G00G6006G



MOSAIKY
sklenné

pro fagady | dekoraci vnitřní, nej
novějšího, vlastního |?
způsobu, které nejen

o vzezřením ale |
svou lácí předěímo
saiky visáské, hotoví
umělecký ústav
pro malbu na skle

439 / B. ŠKARDA,Brno.
2 Rozpočtypro chrámová okna

1 mosniky twzplatně.

„SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vybovůjíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru -životním novou sazbu pojišťovací ns

dožití s úmrtí

se zaručeným 4“ stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojištěnec
ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel,ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
varostou výdaje ba dospívající rodina a p., neboť roti

tomu zmenšujeseašdo nepatrnéhoobnosupojistné. bývátotiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 209,
prvotního obnesu, sedmým rokem o 249, atd.,
takže na př. při 25leté době pojišťovací obnášelo by po

jistné v posledním roce ponze 4%, počátečního obnosu.Jaké-jiné"saxby takji tato spojena jest s nárokem“
na dividendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou . . . . . K 31,865.380-80

Všechen zisk náleží čle
pům. Dosud vyplaceno

Fr. Beran,
kožešník v Hradci Král.,

Svatojanské náměstí čislo 170.,
odporoučí veškeré

zbožíkožešnické
vlastní výroby

s chová stále na skladě v bobatém výběru ru
“ kávniky, dámské nejmodernější golie, nánož

níky; čepice, kožichy nejrozmanitějších druhů
a cen, k nošení pro dámy i půny, jakož i ko

žichy cestovní a pod. ;
Stále bojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i slaměných, jakož i vlasových
klobooků. Hojný výběr všech sokolských potřeb,

v celku dividendy . . K. 1,400.69681
Ve všech odborech bylo

dosud výplat . . - . K 82,737.159'57
Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašlo

Generální ředilelsívo banky Dlavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

vBrně, vo Vídni, vLublani, vo Lvověa vZáhřebě.

še.

čepic všech fagon, jakož i všeho v obor temto
spadajícího zboží. Zakázky na venek vyřizují se

co nejpečlivěji a nejkulantněji.
Ošelřování košichů přes léto přijímá 56 sa levný

poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizujiza

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.

Jednou s důvěrou zkuste a posuďtepřírodní 6 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vichot. K 11:50, 12:60,

Pochvalné dopisy z celé Hše.

Fr. Jelínek, Slatiňany č.32. Čechy.

8BRN žEŮCACA X)4
Právě vyšel (L svazek

laciného vydání pro český lid
SEBRANÝCH SPISŮ

VÁCSLAVA BENEŠE

VN AoSe SoGEZN
"
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9DC v 16dílech 160povídek a histor. románů.
Zvláštní umělecké prémie

odběratelům.
jm5

kon ji X3
ha

M)) 63

Odebírejte a rozňiřnjte spisy nezapo
menutelného klecenského kněze kroni9|

a

A První královéhradecké
knihkupoctví a antikvarlat

Bohdan Melichar
w Hradci Králové.

eziá (Býv. závodPospížilův, založ. r. 1808.)

: GEG
1) “94A N :V O

"5Sl/

ONSOS

14- a 16— 2 o.
ažená vlje — 15.—| J Závod doporučen již r 1888 Ordinariatním

KAVA . 16—. oanark; údarma. listem nejdůstojnějš jskupské konsistoře.

C.a k. dvorní dodavatel.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgických předpisů |
zbotovené, svíce polovoskové, pro svou ber- |
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené paschaly příslušně |

0 v p , a| nejlepší jakosti.
č“© ND Pro důslojné farní úřady zvláštní výhodnéE TŘEBÍZSKÉHOA 32vý SG3© S | M době adveníní
MSN svazek 5 archů AD veškeré druhy sloupků voskových a polovosko

S 80 stranpo ř, es výchrozmanitýchtvarůa
z © ce k VanocůmÚplnév 80 svazc.po 20 b; obsáhnou v

svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar

-vené a potřebné svícínky k nim, třínožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vá

SY kářeježtámtoneobyčejnělacinýmvy- C5 noční stromek.
a) nímstávají se nynípřístapny mu. ODE p b tř bN26 Svazek1.pošlena ukázkua pokra- "ků ro všeo ecn0ou po oDu

9 čováníi prémiesprávnědodá NSS | svíce lustrové, dekorační, renaissanění, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svlčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíčekvlastní výroby nabísí nejlevněji

Jo Pilnáček
v Hradcoc. Králové.

Továrna založena roku 1816.

Dle stávající situace jsou té doby
nejvýhodnější

40 (Jírankové
turecké státní

LOSY.
EFlavnívýhra 1.prosince t. r.

JÍ 600.000 franků.
7 GNejpříznivějšíberní plán. 86 est
taby ročně. <ýhry po 600.000, 400.000,
300.000 a 200.000 franků. Nejmenší
výhra 400 franků.

| ( los na 30 měsíčních lhůtWp AK5- “%y
Losy tyto jsou po přijatém uulf

kačním projektu naprosto zajištěné, neb
jich správa nalézá se pod přísným
dohledem a kontrolou Únančních inte
regentů všech států ovropských.

| veškeré jiné
losšjasuk dostáníbuď . měsiční
splátky, na běžný účet aneb protihotovému zaplacení dle denního
úředního kursu u

Všeobecné
úvěrní banky
VHRADCIKRÁL.,proti Grandhotelu.-OLD

i
Odprodávám

neobyčejně levně
na kostymy a šaty.

Mnoho druhů — žádné partie — při značně sní

h ch .
pokud zásoba stačí k mastávojícímu vámoč- šených levných cenáchsoka, (MSKÉ(lky -22:27
Josef INDoubravslcý w BRwmohmowěm. En.
Mojitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědnýredaktor Antonín Pechmon. — Tiskem bisk. knihl;.u/rny v Hradci Král.



Příloha
Všeodborové sdružení

křesťanského dělnictva pro král. České
konádno3. prosince1905

konferenci dělnictva křesťanského
v Červeném Kostelci

v domě Katolické jednoty.
Pořad:

Od 10, do 1%. hod. dopol. porada křesť, dělnictva a
křest. sociálních organisací o mzdových asdravotních

poměrech, a o účelné agitaci.
Odpoledne pořádá Katolická jednota veřejnou apol

kovou schůzi s tímto programem:
„Ženská otázka“, reforuje sl. Jakabcová z Tahaně. —

„„Boj dělnictva za lepší existenci a odborová organi
sa0e“ křesťanské“, pojedná p. Astr z Hradce Králové.
Bratří1. Dělníci! Svou mohutnou účastí ukažte, že

+ boji za svá práva budete vědy na svém místě.

Veřejná schůze
pořádá se v neděli 26. t. m. odpol. v Týništi n. 0.,
Be níá p. Jar. Astr z Hradce Král.promlaví o všeo

beoném právu hlasovacím a odbor. organisaci.

Náš nepřítel.
IV.

Jako pták k letu, tak člověk je stvořen
k práci. Práce je základem blahobyto, jí získává
se majetek, zajišťuje existence všeho lidstva,
ona vede k pokroku, jí zošlechťuje se lidská
společnost. —- Prací byla zjednána koltora a
civilisace evropská, neboť lidstvo prací rukon
svých vymýtilo lesy, vzdělalo pustiny a mo
čály, zakládalo rybníky a zabrady, provozována
řemesla, stavěny domy, pracořáno ma polích,
slovempráce bylaa jest podmínkouazákladem
blahobytu lidského. A právě středověk kře
sfanský jest zlatou dobou v dějinách práce,
což i samotní socialisté pokorně mosí přiza:ti.

Otec liberalismu Smith hlásal, že práce
lidská je pramenem blaha a liberalismus sám
chytře vystihl, že lidská práce dojde nejlepšího
ocenění v průmyslu, kdežto před ním fysiokra
tismus předpokládal zase, že v zemědělství.
Liberalismus nedbal zemědělství, protože půda
přináší ekrovný výtěžek a skoro pořád stejný;
není tu možnost rychlého zbobatnatí jako
v průmyslu. Liberalismas ačinil neodpustitel
nou chybu, z které nedozírné následky a zlo
citelně pociťujeme, že průmyslovérno rozmachu
povolil úplně ozdu; necht každý bez překážky
zápolí a dělá, co umí; zapomněl úplně na práci,
zůstaviv ji úploě bez ochraay, a k tomu po
zůstatky starých ochranných bašt práce ještě
srašil. — Tu pak z přílišné anarchie v nad
výrobě a z půdy nesorganisované vyrostl zvláštní
živel — kapitalismus, — který přirozený běh
bohatství z práce plynoucí svedi s cesty a po
znenáhlu všechny prameny ony sám v sebe čím
dále tím mooněji vžírá. — Práci si podmanil
úplně a uvalil na ni otroctví nejen hmotné, ale
i mravní, jakého neznal ani pobanský svět.
Odtad potom práce potopena a snížena. Pra
cující lid nevidí dnes v práci čest, povolání,
ale trest, ponížení, banbu; pracuje jen proto,
že musí, jsa denní bídou nucen. Doesi poctivá

práce noušiví, proto se jí raději unohý vyhýbáa štítí.
I sebe obtížnější práce ani tak nezarmu

caje pracovitého člověka jako to, že musí
pracovati nad své síly a mzda přímo hanebnou.
Nemá-li dělník za svoji úmornou práci řádnou
odměnu, aby se mohl řádně nasytit, tu zájem

ro otázky vznešenější se v něm ntlouká; ta
kový pak zanevírá na všechno stávající a při

-dává se hned k mínění těch, kteří nahlížejí,
že není pro ně žádné spásy než jen v surovém
zápase, revoluci. Na práci lpí otrootví, to musí
být sňatol

Miliony dělníků přičiňají se v továrnách
seč mohou, dnem noch, tisickrát více jak ten
podařený žid-milionář a přec nemáme příkladů,
že by se byl některý vyšinal. —| Dělníci
mohoa pracovati i větší počet hodin než dříve,
třeba i pilněji, tím si ale ještě sami škodí.
Vyrobeného zboží přirůstá, na drahéstraně ta
sama potřeba, zboží se hromadí, práce ubývá,
povstává nezaměstnanost, důsledek toho: saní
žení mzdy.

Vlastní silou si dělník nepomůže, zde
mosí být svépomoc jiná, zvláštní, — svépomoc
stavu řádně organisovaná. — Touto svépomocí
se umožňuje i tomu nejposlednějšímu na vý
sluoní hospodářské naší soustavy dopracovati
se k lepším existenčním poměrům. A tato or
GSnisovaná svépomoc stava dosahuje úploého
rozvoje v odborovém sdružení — či odb.
organisaci, pomocí které možno odstraniti
všechny rány, z nichž krvácíme.

Kapitalismus, jenž dělnictvo olapuje o

organisaci potírati příslašnými, naší době od
povídajícími zbraněmi. — Odb. organisace jsou
dále ochrannou baštou proti vykořisťování
z kterékoliv strany; odtud de též provádí
dobře promýšlený útok: směru výbojného oa
naše nepřátele, útok ofensivní. — A jen odb,
organisací možno práv dobytých také uhájiti
a přiblížeti na jich dodržování. Odborové or
ganisuce jsou buňkami, základním pletivem,
z něhož se světové ústrojí badoacího sociál
ního zákonodárství vyvinonti má. — Odbornou
organisací musíme si na dnešním průmyslovém
rozmachu vyoutiti i nějaký prospěch a pak
všemi možnými prostředky pracovati k tomu,
aby se lid dělný poštapaň povzuášel tam, aby
mohl míti jednou spoluúčastenstcí v kapitála
podnikatelském, a pak bude spojen kapitál a
práce v jedněch rukou, a tak bude nejlépe a
skotečněna křesťanská spravedlnost v organi
saci práce a rozdělování zisku.

Namítne leckdos, že blouzníme. Tomu
však připomeneme Auglii, kde sorganisovaní
dělníci mají již avé továrny, velkoobchody,
jsouce podnikateli a zároveň pracujícími; mají
i velké koráby, které jim dovážejí a vyvážejí
zboží za hranice; vládnou již miliony. — Kde
k této dokonalosti nedospěli, tu zase prakti
kojí podobnou soustava: ©„spoluúčastenství
parthoership“. Ta kapitalisté se svými dělníkv
tvoří spolek, do něhož dělníci výdělek svůj
jako kapitál vkládají a podle něho i přiměřený
podíl na zisku béřou. Spolkům těmto se ob
zvláště dobře daří.

Přátelé! Přechod z otrootví pohanského
ke svobodné práci byl rozhodně hlubší, zá
važnější, než jak můžeme již dnes předvídati
přechodu nastávajícímu z nynějšího systému
mzdového k onomu, kdy kapitál i práce bude
v jedněch rakou, kdy zisk z výroby úplně při
padne pracujícíma. Něco podobného bylo již
ve středověku. Tenkrát sorganisována řemesl
nická výroba a v naší budoucností masí býti
8organisována velkokapitalistická výroba; tamto
spočívalo vše v jedněch pracujících rukou, i
zde tomu tak bade. Dělníci aogličtí jsou už
na té cestě. Proto i my také započněme,jsoace
vědomi, že nepomůžeme-lisi sami, mocní tc
hoto světa nám nepamohog. Přemýšlejte, ale
takájednejte! KS Fzl.

K sv, Mikuláši asvátkům vánočním,
O sv. Mikuláši i o svátcích vánočních

jistě mnohý sáhne na úspory, aby svým milým
sebe menší radost způsobil, « není-li úspor, i
od úst sobě otec i matka utrhnou; vždyťradost
jednoho domácích jest radostí celé rodiny. Dá
reček o sv. Mikuláši, k Ježíšku, ten milý ná
dech kouzla vánočního jsou věra ne nepatroým
prostředkem výchovným pro naší mládež. Jde
ovšem o to, aby dárek nebyl pouhou tretou,
která brzo sovšední a bezúčelně se rozpadne;
má býti tak volen, aby se tedy nejen líbil, ale
aby se ho mohlo prakticky užiti, by byl pří
padně i vzpražinoa k samostatnějšíma myšlení
a podnikání v pozdějších letech. V dárcích
nechť se vědy spojuje krása s ažitkem, jinak
jsou dárky poaubým podporováním marnotrat
nosti naší.

Dárek i jinou radost může si připra
viti i chudý dělník. Povídání, že nemajetní,
chudí mají na světě pramálo radosti, tó že
nejvíce užijí páni, jest holým nesmyslem. Hlavní
příčinoa, že se mnozí nemohou zmoci a ne
ustále 8 chudobou zápasí, jest jejich nehospo
dárnost. Považte nů př. že se v českých vla
stech ročně přes 30 milionů K prosází v loterii,
prokouří se tau přes 80 mil. koran a daleko
více propije. Směle můžeme tvrditi, že naše
rolnictvo ročně přes 300 mil. korun ztrácí, po
něvadě nevěnuje dobytkářství náležitou peči
a co milionů leží ladem, že si nevšímáme o
vocoictví. Karban, paráda a nezřízené požit
kářství rovněž ročně vykazají miliony promr
hané. Nejsme tedy chudí, ale nehospodární,
nedovedouce si proto vykouzliti kos pozemského
štěstí. Jenom chtít a uměti

Ohledně koupě různých potřeb jsou mnozí
uašinci příliš liberální, podporojíce nejen ka
tolíka, ale též — a často i více — evopgelíka
a žida; mnohým jest milejší obchodník ně
mecký než český. A do té nevšímavosti na
šich lidí zaléhá pak často nářek, že katolíci
nic nezmohou, že jsme nepodnikaví a tím hmotně
často odkázáni na Němce. Ovšem když obchod
níci protivných etran surabají naše koranky,
pak věra čeští katol. obchodníci a živnostníci
jen živoří. Tady by nejlépe prospěl pořádný
karabáč, který by mnohým připomněl jejich
svatou povinnost, aby uaši obcbodníci a živ
uostníci byli 00 nejvice podporováni.

Sociální rozhled světový.
V mioalých dnech konaly se po vlastech

našich společné veřejné schůze téměř všech
lidových stran, na nichž voláno po všeobecném
volebním práva hlasovacím. — A vláda neza
vírajíc dále uší svých naproti tomuto sprave
dlivému požadavku, v příštím zasedání říšské
rady předloží prý osnovu zákona o všeobecném
práva volebním. — Na sněmn moravském při
jata volební oprava, částečné sice zlepšení, ale
přece opětně proti velké většině obyvatelstva
moravského. Místo všeobecného práva voleb
ního dostalo se lida ohlodané kosti, čtvrté
všeobecné kurie, v níž dosavadní vyděděnci
z volebního práva rváti se budou o těch 20
mandátů, které jim z milosti německé aděleny.

Trpný boj na- dráhách státních i soukro
mých skončen a železničním zřízencům dostane
se některých ústupků.

Na Hořovicku stávkaje přes 1000dělníků
cvočkařských.

V sasko-duryňském průmyslu textilním
vyvolána výlaka, jíž postiženo na 18.000tkalců
a téméř tolik dělnictva barvířského. Nejedná
se ta o diference wzdové či v pracovní době,
nýbrž podnikatelům jde o prolomení organisace
dělnické.

Dělníci v státních arsenálech francouz=
ských zahájili stávku, ale vláda jim nemíní
vyhověti.

V Ruska téměř veškeré dělnictvo vrací
se do práce a anl generální stávka nenastala.
Osmihodinová doba pracovní nepovolena, pouze
9hodinová.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 10. lletopadu.

Podpora nemoc. udělena A, Absolonovi v Ustí
n. Orl. (7) 6 K. — Přijato 12 nových členů.

Schůze užšího výboru 13. listopadu.
Podpora nemoc. udělena M.Holakovské v Rych
nově (7) 3 K. — Přijato 12 nových členů.

Schůze užšího výboru 24. listopadu.
Nemocen. podpora udělena: Marii Keprtové
v Končicích (14) 6 K, A. Frycovi v Týuišti
(7) 460 K, A. Vavřínovi v Ústí n. Orl. (14)
12 K, F. Frýdlovi ve Smiřicích (7) 450 K, M.
Holakovské v Rychnové n. K. (7) 3K. — Při
jato 15 nových členů.

Bursa práce. Knihařve všech pracích i
ve zlacení obeznalý hledá místo; nastoupiti
může hned. —Přijie se hodný učeň na pekařství.

Upozornění. Volby v odbočkách a sku
pinách musí se vykouati nejdéle do 10. pro
since t. r. — Z některých míst docházejí pa
třičné zprávy do „Práca“, ale někde zůstali
netečnými k vyzvání, aby 56 do Časopisu na
šeho pilně dopisovalu. — Za nedlouho rozešleme
po odbočkách, skupinách a katol. spolcích vůbec
letáky, jimiž upozorníme na náš časopis „Práci“,
který v ledna počne vycházeti jako týdenník
v zcela jiné úpravě a bohatší obsahern uež dosud.
Prosíme Vás proto, přátelé, rozšiřte letáky ony
co nejvíce po svém okolí, po svých známých
a vůbec po lidech dobré vůle. — Na každé
pokladniční listině nechť se poznamená sku
tečný počet všech členů a miino to, kolik čísel
„Práce“ se zvlášťprodává, — Odbočkámi sku
pinám dle přání dodáme velké obálkya papír,
oboje pouze za 2 h.

Z agitační činnosti. V sobota dne 11.
t. m. 0 7. bod. večer uspořádalo Všeodborové adru 
žení schůzi v Proseči v sále Katolické jednoty za ú
častenství asi 100 mažů, většinou dýmkářů, které si
ustanovilo Ústředí zorganisovati ve zvláštní výrobní
družstvo, aby veškeren zisk zůstal v rukou dělnických,
a ne jako dosud, kdy většina jich jest odkázána na
milost i nemilost některých obchodníků, kteří od nich
zhotovené dýmky přejímají a naopak jim suroviny
k zpracování dodávají. Na povzbuzení promlavil p.J.
Astr z Hradce Král. o důležitosti výrobního družstva
dýmkářeského Na to debaty jako nejpovolanější znatel
místních poměrů účastnil se hlavně tamní f-rář dp.
F. Martínek. Teď právě zřizuje si tamější jeden žid
obchodník stroje na výrobu dýmek, čímž dle všeho
veškerá výroba u ného zakotví a jednotliví dýmkáři
budou u konce, bez práce .. . Ti jedinou záchranu
vidí v utvoření výrobního družstva, zvlášť když už
dříve ministerstvo elíbilo, že ochotno jest na pomoc
přispěti, jen kdyby se utvořilo družetvo. Ucbopí li se
celé akce tamní čilý obchod ík p. Hemerka, pak věra
možno očekávati, že se dílo na prospěch mnohých
podaří. Všeodborové sdražení dle možnosti ku zdaru
tohoto podniku bude nápomocno. — V neděli 12. t.
m. před 4. hod. odpolední v sále Katolické jednoty
v Hlinska uspořádána za hojného účastenství schůze,
na níž p. Jar. Astr z Hradce Králové promluvil o ny
nějších tísnivých poměrech, o práva hlasovacím s 0
odborové organisaci. Uchvacající řeč tato neminula se

atřičným účinkem. Oba místní dachorní dpp. V.
arek, farář a A. Vobejda, kaplan, před i po schůzi

měli vhodný proslov na vybídnatí. Díky oběma sa



Přátelství, které dělnictvu věnují. — Téhož dne o 8.
od. večerní na schůsí „U Svěráků“ ve Skutči roz

hovořil se zase p. Astr o tom, co dělnictvo a nišší
třídy vůbec tísní a oodborové organisaci. Pan řečník
mluvil přesvědčivě, což posluchači dávali často na
jevo. Vidp. děkan Dvořák, který se o všeodborové
sdružení velmi zajímá, podal ještě některé vysvětlivky.

Schůzi přítomen byl idp. katecheta J. Sokol a několik občanů z Rychmburku. Z této dvoudenní agitace
vzešlo na 40 nových členů.

Dopisy.
Z Bychmova m. IK. Odbočka věeodboro

vého sdružení křesť. dělnictva uspořádala v něděli
dne 19. listopadu veřejnou spolkovou schůzi. Dp.
Novobradský, kaplan, zahájil schůzi a udělel slovo
p. Jar. Astrovi 7 Hradce Králové, který promlavil o
národohospodářské situaci. Po řeči přihlásilo se sase
několik členů k sdrašení. DÁ Bůb, še i zde rozmnoží
se naše řady; jen potřebí pracovníků, kteří by pomá
hali nám pracovati.

Z Hlinska. Místní odbočkaVšeodbor.sdra
šení pořádá 3. prosince o půl 4. hod. odpolední ve
spolkových místnostech výroční valnou hromadu. Bratři
a sestry, dostavte se v počtu nejhojnějším. Agitojte
stále, aby se naše řady rozhbojnily. Druhé strany u
nás pochopily jinak cenu organisace a jak při tom
vespolek pracojí. — Panu Astrovi za přednáška dne
12. t. m. znova srdečný dík; odtud přibylo nám no
vých 18 členů. Rovněž Zaplaťt Pán Bůh našim pp.
duchovním, kteří i sdružení síly své věnují.

Z Úplcka. (Poměry šiček a vazaček
ručníků v Úpici.) Ve zdejších továrnách vyrábějí
hlavně ubrusy, račníky a deserty; mimo to dávají se
hlavně račníky k dalšíma zpracování do domů. Jaké
jsou ale mzdové poměry těchto dělníků a dělnic do
mácích, to každý nejlépe posoudí z následajícího:
Je-li Sčlenná rodina dosti pilná, tu za 14 hodin
denně vydělá sobě 1 K 20 b, ale k tomu masí míti
též stroj. Jedna osoba při šití ročníků vydělá denně
40—70 h. Obyčejně bývá při té práci zaměstnána celá
rodina i dítky školou povinné. A za týden po úmorné
práci odvádí se práce ke všemu ještě sobavou Kdyby
byla ona práce sebe lepší, přece se něco nalezne a
pokate následuje. Říkává se, že ty pokuty jsou jako
spropitné. Minulý týden šla jistá žena z Batňovic od
váděti práci do závodu žida Edvarda Moravce. Mladý
úředník, který práci onu přijímal, shledal 1 abrae po
pěkad poškozený — což však nestálo ani za řeč —
a zmíněné ženě nedal za celý týden práce ani haléře
mzdy. A přece ons žena pracovala ještě s dvěma
dítkami celý týden a měla dostati jen 2 koruny;
nitě musela si kupovati sama. Když žena ona nepři
nesla domu žádnou mzdu, její muž postěžoval si chefa
závodu. Chef dal si savolati onoho příjímatele zboší
a poklepav mu na rameno pravil: „Tak, tak hochu,
když to nebadon míti akorát, tak jim nic nedej,
oni ti lidé by ae chtěli míti z toho dobřel“ —
Charakteristické, není-liž pravda? 3 osoby mají býti
živy celý týden ze 2 K apak ještě za vňecku tu práci
nedostanou nic; takový obnos stačí denně fabrikantu
sotva na doutníky. Podobné poměry jsou ve všech
závodech. Šičky, které jsou v továrnách, nejsou na
tom nic lépe, neboť se jim zase strhuje ua mzdě.
Všem jeme toa radou, „by vstoupily do našeho sdra
žení, neboť pak budou míti oporu oproti těm neci
telným „dobrodincům.“ Děvčatům ze statků radíme, by
šla raději sloužiti a nenbírala chleba lidem chudším.
I těm, která ubírají tato práci potřebným jen k vůli
své parádě, radíme, by toho nechala, neboť jest to
směšné, míti při práci na ruce až 4 zlaté preteny a
v neděli se mnohá vystrojí v té nádheře jako továr
nice. Ty šaty ašperky nezakryjí vaši prázdnon hlavu,
kdybyste měla na ní sebe větší klobouk s chocholem.
Pány učitele prosíme, by dětem školou povinným toto
šití zakázali, svláště těm, které mají býti od čeho
šivy. V celém okresu takřka každá selka s dcerami
šije celé dny, jen aby mohly v neděly ukázati ta pa
ráda; pracnjí za každou mzdu, neboť živobytí mají
své a tedy jen když vydělají na marnivou paráda a
neohlížejí se na to, že tím ničí rodiny, které nemají
pak dáti co do úst. Podrahé si posvítíme na něcojiného.

Z Nácheda. Poměryu firmy Isáka Mauth
nera jsou již nesnesitelné, materiál k zpracování jes:
tak špatný, že starý dělník tkadlec si týdně více ne
vydělá než 8 nebo 9 K, kdežto dříve si vydělal 7 a
8 zl. Tento týden bylo povoláno na 120 dělníků k ra
portu pro docela malé cbybičky. Zajisté to byl vy
počítaný manévr ředitele Š, aby mezi dělnictvem bylo
vyvoláno nějaké jitření, by měl příčina k povolání
vojska. Naši židé se v dnešních nepokojích náramně
bojí o avou kůži, kdežto město o vojsko nestojí, po
něvadě račí za pořádek. Snad zapomněl řiditel ve své
bratálnosti, že byl odvezen ze Šumberka v bedně, by
jich nenahrabal. S dělnictvem zachází se jako s otroky
a k tomn ještě najdou se lidé, kteří mu dělají kara
báčníka a špicla. Jeden takový Upicl je také mistr
K. Řiditel se též vyjádřil, že kdyby nebyl od kusu
žádný plat, že musí být dobrý. Jen všeho do času!
Dělnictvo má již toho otročení dos:. Jest na dělnictva,

0 přestalobit liknavým a vstoupilo do řady všeodborového sdružení křesť dělnictva, neboť jenom zde
mu kyne spása. Podruhé více.

Z Ústí m. ©. V neděli dne 19. t. m. při mě
víční schůzi odbočky, kteron řídil p. Urban jako před
seda, podána byla správa o plenární schůzi ústředního
výboru, která byla s uspokojením přijata. Zvláště

mile dojsloHa © de časopis „Práce“ bude vydávánjeko týdenník. Přitéto echůzi promluvil též několik
slov p. Bibus o výsnamu všeobecného, přímého, taj
ného hlasovacího práva, a kladl důraz hlavně na pev
nou organisaci odborovou, která jest téš průpravou
k organisaci politické. — Valná hromada odbočky
odbývati se bude 3. prosince t. r. Jest šádoucno, eby
všichni členové do této velné hromady přišli a vůbec
veškeró schůze by byly četněji navštěvovány a ne
jek se dodnes stává, že členů nepřijde někdy ani
polovina. Pak máme něco dokásat, když mesi námi

taková lhostejnost. — Křesťansko-soc. dělnictvo sa
kládá v městě našem konsnmní jednotu. Stanovy jsou
již potřetí zadány; doufáme, še nám nyní badoa po
voleny. Jest nyní na našem dělnictva, by přistupovalo
za členy, by tak mobl konsum sloušiti tomu, k vůli
čemu se vlastně zakládá, totiš ve prospěchdělnictva
samého, —Blíší se doba uv. Mkoláže a vánočaí

ová Židé chtějí pak míti z téchto křesťanskýchuvátků co největší nžitek, proto vystavují ve výklad
ních skříních všelijaké hračky, pomocí letáků vábíce
křesťanský lid, by chodil k nim kupovat. Doufáme,
fe ae našinci zlákati nedají, a še u nich dosud platí
heslo „Svůj k svémn!“ — V neděli dne 12. t. m. po
tádána byla u nás protestní schůze hostinských protí
zdražení pivo, ktorá vyzněla v mohutnou manifestaci

pro všeobecné přímé, tajné hlasovací právo. Průvod,terý se po schůzi městem ubíral, byl veliký, při
čemě zpívány byly soc. dem. písně a téš národní,
Tuto manifestaci vyvolali soc. demokraté, ale účast
pilo se jí veškeré dělnictvo, které se zásadami s0c.
dem. nesouhlasí. Jednou 4 tomu přijde, še dělnictvo,
které jest dnes ještě indiferentní, musí přiznati barva;
baďto půjde pod prapor radý anebo pod prapor kříže.
Doufáme, až jedoou dělnictvo prohlédne karty soc.
demokratické, že přijdepod prapor náš. K tomu vo
láme: „Zdař Bůh!*

Sychrovské poměry. Unásjsouopravdu
poměry turecké! Dle pracovního řádu máme pracovati
104, hod. denně. Ráno od 7 bod.do 13 bod. v poledne,
od 1 hod. až do 1/,7 hod. večer. Ve skutečnosti začne
se ráno pracovati od 6 hod. 40 minat, odpoledne od
%/, na 1 hod., tedy více než 11 hod. denně. S takovým
chvatem se pracuje, jakoby snad nebylo dosti praco
vních sil, apebo jakoby snad bylo přespříliš objed
návek. Na jedné straně se dělnictvo vhání do práce,
na straně drahé jsou zase skladiště plná. Místo aby
eo v týdnu pracovalo 6, pracuje se 5 dní; vědy každý
pondělek se nechá tkalcovne stati; není prý odbytu.
Prozatím tolik, podrabé něco o naddozorci p. Kinzlo
vi a dozorci Knížkovi, těchto podařených dvoa veli
kánech.

Z Planě. Nově ustavená odbočka naše „Vše
odborového adražení křesťan. dělnictva“ pořádala
19. lisopada „Přátelskou zábava“, která se vydařila
pad očekávání. Ani jsme nemyalili, že máme tolik
příznivců. Četní naši hosté a členové masoli 60 u nás
velmi tfeniti. Podruhé tomu nedostatku odpomůšeme.
Večer zabójen hymnou dělnickou „Písní práce“, načež
následovala přílešitostná promluva dp. Joe. „Háka,
jenž velmi poutavě líčil, še každému člověka jest ae
starati o velice starého výměnkáře, který vyžadoje
veškerých našich prací a služeb. Po dosti dlouhém
napínání myslí seznáno, šetím výměnkářem jest naše
tělo. A nyní dp. přednášející šivě vylíčil, jek ten náš
život máme udržovati v pořádku; zvláště smínil se
o střídmosti v jídle a pití, čistoté těla a obydlí, —
až pak přišel na čtvrtý bod, v němž vylíčil, že jako
je tělu třeba potravy a jiných důležitých věcí, že mu
je též na výsost třeba odpočinku, a k tomu odpo
činku že patří též i slušná zábava. Dp. řečník za
svou poatavou přednáška odměněn neutuchajícím
potleskem, čímž dali přítomní na jevo avou lásko a
příchylnost ka kačzi, "který "s lidem opravdu cítí,
který pochopil potřebu naší nynější polnaté doby
věda, že ztratí Ji kněz lásku u tohoto nejchudšlho
lidu, ztratil všecko. Před rokem bylo v „Meči“ stěďo
váno na dnchovní pány plzeňské a ušito tebdá i dosti
trpkých slov; nechť toto jest jim zase poučením, de
si pravého kněze dovedeme vážit. Zaplať Bůh dp.
Hákoví. I vám, členové a členky, kteří jste se přiči
nili velice mnoho ku zdaru naší zábavy, platí naše
nejupřímnější „Zaplat Bůh“. Jsem přesvědčen, že ne
čekáte na odměnu jinou, tolik však vás ještě snašně
prosím, by jste negůstávali státi na začátku cesty
vedoucí k uskutečnění našich cílů, nýbrž kráčeli pev
ným krokem až ka konci. Co jsme až posud podni
kuli, není nic proti celému našemu programu. Zaspali
jsme zde v Plsni velice mnoho, proto jest na nás,
abychom tím horlivěji zanedbané dobonili. Přivádějte
co možná nejvíce svých známých do pondělních našich
schůzí. V „Provolání“ našem ka katolíkům plzeňským
končíme slovy, která i zde vkládáme: Jen v jednotě
síla a v síle je udar! Zdař Bůh! — J. Cb. Volba
v našem sdrožení plzeňském ustanovena jest na pon
dělí 4. prosince t. r. v 8 hod. večer, v místnostech
v Dominikánské ul. č. 14., I. pos. Přítomnost všech
členů natná.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Valná schůze dlocésního sdružení.
Letošním rokem nepořádal diecésní avaz manifestačního
sjezdu před valnou schůzí, protože pro nahodilé pře
kášky nebylo Ise v létě sjezd uskatečniti ve dvou
městech a v Hradci byl jič ojezd několikráte pořádán.
Omezilo se tedy diecésní představenstvo pouze. na
valnou schůzi, která se odbývala dne 12. listopadu
1905 ve spolkové místnosti katol. jednoty tovaryšské
v Adslbertinu. Schůzi zahájil diecésní předseda p. Dr.
Beyl vylošiv příčiny, které apůsobily odkled obvy
klého sjezda a nastíniv krátce vývoj tužší organisace,
která se utvořila založením zemského sboru v Praze.
Řeč ukončil poukazem na blízkou možnost všeobec
ného hlasování, pří němě se může uplatniti jenom
strana čilá a pracovitá. Po zahajovací řeči podal jed
natelskou a pokladní zpráva jednatel svazu p. kate
cheta Jak). Ze zprávy jest patrno, še v uplynulém
období přibyly tři nové jednoty: v Holohlavech, Da
šicích a Žlanicích. Na popud výbora svolána byla
v Praze konference katol. stran, kde založen byl zemský
svaz, jenš má býti spojovacím článkem mesi katolic
kými stranami. Jednatel upozorňuje všecky členy kato
lických spolků na odbornou organisaci křesť,dělnictva
a rolnictva. Dovozuje natnost a oprávněnost organi
ace odborové, která jest přirozeným protitlskem libo
ralisemu a končí vysváním, aby každý uvědomělý ka
tolík stal se členem odbor. organisace a tem aby

pracoval o zlepšenísvých hmotných i právních poměrů. Všecky apolky katol. vysývá, aby odborové

sdružení ve anabách jeho podporovaly a členetvo své
o oflech odrušení odborového uvědomovaly. Zpráva
kladní proti roka loňskému vykazuje zlepšení; neboť
většina jednot se uplynalé období povinné členské
příspěvky sapravila, čím dosašen příjem 187 K. Vy
dání činilo 46 K 62 b. Má-li ústřední ovaz všem svým
povionostem dostáti, jest povinností jednot všech,
aby členské příspěvky i sa léta minalá doplatily.
Roční příspěvek 4 K zajisté velikým není. Při volbách
výboru zvolení bylí p. t. pp. s Hradce Král.: Frant.
Jakl, Jos. Polák st., Jar. Astr, V. Jenšovský; a Kostelce
n. 0.: A. Drořák a K. Dašek; = Týniště n.. p Fr.
Hlavatý; J. Mynařík = Černilova, Za nábredníky pp.:
Jos. Katnar, Jos. Polák, Ant. Pochmon a J. Netuka
vesměs = Hradce Král, revisory pp : Jiří Sabola
z Hradce Králové a J. Řohák 20 Šlo. Předměstí. —
Při volných návrzích bylo přijato, aby příštím rokom
byl sjezd pořádán v Chocni před práadninami. Při
pronášených tužbách o soupisu nových řečníků, apo
sorněno bylo velmi vhodně na středoškolské extense,
jichš by mohly katolické jednoty velmi dobře pouší
vati. Mimo to ku thematům z různých obora vědy
našlo by ne dosti ochotných přednášečů s řad intel
ligence, proto mělyby se jednoty obraceti na ústř. správa
se čádostí o některého řečníka a nevymiňovati si jen

velmi zaměstnávána na úkor drabých. Přítomný do
legát za Choceň p. Kaigrlík podal obšírný návrh ku
organisaci katolického tisku. Návrh jeho dojde prove
dení vydáním informačního letáku o tiskové propa
gsndě. Na utěšené výsledky tiskové organisace v 0b
voda kosteleckém poukázal p. dolegát Dašek.Pan je
doatel Jakl spatřaje v programové rozháranosti jednu
z hlavních příčin nynější ochablosti a vyalovaje náhled,
že nutno svolati sjezd celá strany, Pan Polák ml. u
pozorňuje, že litomyšlský program byl snačně rozšířen
křesť. sociáli na Moravě dle vývoje společenských po
měrů s přece byl přijat celou českoslovanskou stranou.
Má li býti jednotný postap v celé straně, nutno lito
myšlský program doplniti a rosšířiti, To by byle
úkolem příštího sjezdu českoslovanského, pro nějš by
bylo vhodné místo v Hradci Králové. Budou podány
semekému sbora určité návrhy nejen diecésním svasem,
ale i jednotlivými spolky. Bylo též upozorněno, že
členu cestujícímu má býti vydána cestovní kofška
s přesným datem počátku cesty a spolková legitimace
má býti uložena v archivu spolkovém. Mnoho býva
lých a dávno vystonplých členů putuje zahbálčivě
s pouhoo legitimací a obtěžuje spolky. Po vyčerpání
programn byla schůze za povsnesené nálady skončena.

Schůze katelické jednoty v Parda
bicích. V neděli dne 12. t. m. odpol. měla zdejší
uatol. jednota ovoji echůzi ve spolkové místnosti,
Předseda dp. Čečetka zahájiv schůsí promlavil k pří
tomným inetraktivní přednášku„O četbě a koupi ka
lendářů a knih.“ Velice vhodná přednáška savdala
podnět k živé debatě o tomto předmětu, v níž zvláště
vytčeno bylo stanovisko, podporovati se všech sil
možných tisk katolický a potírati veškerou tiskovina
podrývající náboženství a víru. To vlastně je první a
nejdůležitější úkol všech katol. jednot vůbec a každého
katolíka zvláště. Na schůzi dostavil se teké vdp. děkan
Ulbrich, což všechny členy srdečně potěšilo. Bylo nene
šeno věnovati dar J.M. pana biskapa v obnosa 30 K
na zřízení kříže ne spolkovém praporu. Jednota pe
číná si nyní za řízného vedení obratného p. předsedy
velmi čile. Zdař Bůh!

Z Helohlav. V neděli dne 36. t. m. bade
členská schůze naší jednoty, při níž přednášeti bude
dp. Jiří Sabula z Hradce Král.o Karlu IV.

Z Ličma. Národní katolická jednota v Ličně
pořádala v neděli dne 19. listopadu t. r. velmi četně
navětívenou achůsi, ve které přednášel dp. Al. Dvořák,
katecheta z Kostelce n. O., o všeobecném zájmovém
hlasovacím právu volebním. Za časovou tuto před
nášku odměněn by: pan řečník vděčnou pocbvalou.
Také zábavná část se posluchačům líbila a tak spo
kojeni opouštěli zdařilou tuto schůzi.

Ze Žimule. V neděli dne 36. listopadu o

8 Bod. odpol. koná katol.-politická vzdělávací besedav Žlunicích spolkovou schůzi e přednáškou „Stíny re
volace francoasské a rok 1848 v Rakousku“. Hosté
jsou vítáni.

Z Červemých Poeček. Opětjedna zdařilé
scbůze. Přednášel u nás v neděli 19. t. m. vp. Jiří
Sahala z Hradce Králové o českém státním práva ve
století XIV. Velice zajímavo bylo sledovati srovnání,
jak veliká práva politickáa národnostní měl náš
národ dříve a v jakém služebním postavení nachásí
se nyní. Řečník končil vroucím přáním, aby našemu
národu vráceno bylo, co mu po práva náleší. Do
schůze dostavili ee i milí hostá odjinad, mezi nimi
dp. farář Záruba s Granty. Pří schůzi schválen návrh,
aby národní Jednotě Pošamavské na její prosbu sa
sláno bylo 10 koran. Přijati tři noví členové. Horli
vému předsedovi vldp. Ant. Dvořákovi i celé jednotě
žehnej Bůh!

Různé zprávy.
Lidumiimost. Majitel jedné s největších

písmolijen v Paříši p. Renault předal nedávno svému
vnukovi závod. Rozloačiv se s dělníky, dorači! kad
dému zapečetěnou obálku, v níš nejstarší nalosli 2600
franků, mla iší poměrně méně, nejmladší pak — učňové
— dostali po 400 franků. — Všecké Čest tumuto

rácedárci; takovými by otázka sociální velmi snadno
yla rozřešena.

Drou se ma jimé. Pražské společnostdole
sářská dle poslední své valné hromady má čistého
siska 7,918.979 K, s čehož akcionářům připadla divi
denda 15'/,ní za nové a 80%,ní za staré akcie. Kapi
talieti shrábnou tu bes práce milióny, kdešto ubosí
udření dělníci, když se ne svých prácedárcích doša
dují zlepšení svých nesnesitelných poměrů, jsou pova
Sování sa rebelanty. Což nezasluhojí dělníci, z jiahš
taosolů vydírají továrníci tisíce, bs milliony, aby 60
i jim každoročně dostalo epolečně několik tisíc na při
lepšenou ? Ovšem kapitalismus jest nemilosrdný démon.



SPECIALITY:

V dokonalé úciě

ÚB

Koupil jsem již vícekrát

od Vaší firmy nástroje a

byl jsem vždy úploč spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakoosku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

a Ja Kryspin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
Hi odborný umělecký závod
r *pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken ých
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sěce 1 se železnými rámy, sí

těmi vsasením.

"Veškeré roz , i odborné
M rada jatně, Desovší závaznosti

ku definitivní objednávce.

= Nesčetné veřejnái písemnápochvalnáuznání.ij
Založeno roku 1836.

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.

29Vsdeň,
VIN. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

Továrnaexe
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

pl dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A |

U r. 1866, nejstarší sváho druhu v Čechách 4 Mi — nabísí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku, |

rumy a punše, likéry,pladké ovocné |víne, bíléičervené,vino borůvkové(medici-|
nalní)vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášt „pa výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

pih na jub. výstavěakéArno i medasllís a diplomem slaté me a mnohými ji

nýmidáplomys právemrašení, slaté zoe
Vzorky zdarma a franko,

Vědy 50 žiněných matraci
na skladě.

Za čisté plnění žiněmi se ručí.

©40+00+©0+©00©o0Go

Do+00

Velkolepý výběr vzorů povlaků
P na žíněnky. P

Cenniky zdarma a franko.

Zaloteno r. 1860.
Vyznamenán státní medallií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

slkklad náčiní
bohoslužebnéhe

se stříbra, bronou a ji
ných -kovů

vše aliněv ohnizlacené
m otříbřené, zač se ručí.

Vlastní | výroba umožňoje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykonáse rychle a
sašlou se již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj můše

nml větvíčepoýmí ochvalnými přípisy P. ,zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravěŘali ů,

« monstrancí, ciborií, relikvi
i ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, avícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvice.

v Čáslavi

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji
řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mirmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
i Da požádání zašle.

hodný ky na výběrtéš 1 na splášky
P je dhypootdhZalošenor. 1848.



Akelevý kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

« pojist. lendy ca. K 500.000-—
PE“ Založeno rokn 1868.

Akreditivy.—Koupěa
čísel losů. —Safesové sc ky. —

pót. —
úlohyna loženézizboží

a c)
1 Založeno 1853.

9 Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

PETRA BUŠKA STNOVÁ

umělec. závod soohařekřezbářský pro práce 0
-| stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
2 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

JM o B

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICÍCH,

ee te veledůstojnémuduchovenstvua al.ná m ku provedení všech prací do obora toho
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty sdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.

! 1

BRÁAZRÁ OZAÁRÍLAZL ARR APARAAAMÁKÁA
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a treskové
provádí přesně dle ským pří
podadavků, a uměleckýmpřihlížením k příslušnémuslohu

Antonín ČŮÍOUJA,
dekorační malíř

| v Chrasti u Chrudimě.
Rozpočty sestavují zdarma.

RIPARARARAAAZDAZAZAAVAladníAladéMladíSaladníulanyd„bděnAKARARARARÁRÁŘÁK
VSTAVATAVOVAVOTAVATAVOTAVAVAVOTAVOTAVOTAVOVAVE"AVPVAVPAVPTATOTVPTAVPVAVOTAVETAVPAPAveVaT"k velavetav TYLYGXVTVIGITVIZZA VGA GSGZY

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s kuF A V.hnní,zařízen.

= lázoí a moder
ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ihned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hrad

u Pražského mostu.

BUKNA

Řrál,

voskové “—m svíčky n obět. před

dle liturgických před= mětypro místapont
pisů vyráběné, +" pioká, prvnější pří

o. 1 WOpadnýmiobrázky 0
polovoskové aB ci "+6$dobené,

(ceresioové) úvice pro chrámové

velikonočnísvíce „ZL

eaškaly) 5 krtpě Byiee kostelní stepaškaly) 8 krůpě- =

jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svíce obětní "S

třínožky hladké, - ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu polovoskové,
== jakož i veškeré do oboru

sv. přijímání a sv.. *oho spadajícívýrobkydo
ručnje veledůst. kruhům

biřmování se stubami uchovním,neojvětšíspecia případnými nápisy,

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Telafon 914.

Výrobky všestr. uznané. Vsorky a cenníky zdarma a franko.

látek pro domácnost, jskož:i dámskýchapanských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze

obdržetipůrio zboží 30mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20-— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

= Herbář. E
Léčivé rostliny.

Vychází právě v čtvrtém vydání m 4“ nádherné úpra
po 25 kr. sešit. 8 86 barvotiskovými tabulemi, na nic

je zobrazeno přes x50 rostlin.

Se ařetelem na api" faráte Š. Fneippa napsalprof. FR.DLOUHÝ.

Léčivé účinky l epolehlivý návod, kterak sek různým účelům upravuje.
Skvostné tabule barvotiakové a 146 obrazů v textu. Vy
dání bez tabule sl. 1-20, a 27 tabulemi váz. sl. 290,

s 50tabalemí sl.4
„Národní Listy“ píší: Důkladněji nelze léčivých účinků
vypočítávati. Krásnými obrazy nabývá kniha zjevun Kč

luxnriosního.

3257 "sié vahy 3257

Bohumily Jermářové.

Úprava ubrousků. Kuchyň pro nemoopé.
Pochvalné posudky: Nár. Listů, Katol. Listů, Politiky.
Cena 3 zi. 5O kr, váz. 4 zi, s barvol tabu
lemi (masa,úprava iníd a tabulí) 4 zi. 40 kr.
Vydání s 1055 recepty 2 zl., váz. 2 zl.40kr.
I.L. KOBEREv Praze,

Vodičkovaufipe.

Veledůstojnému

duchovensevu

ee Bělé,
Jan laně J čís.19n, roh
Konviktskéul., en pasé. spe
elelné ma koste po dovoluie

i doporučiti svůj hojně. zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vamých kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropem
tenky, nádob<« a t d., vše

v ném slohu církevním. staré
předměty znova opravuje v původní.

inteuci a jen ©ohní slaší a stříbří. Na požádání hotové
e na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
veškerévýrobkya slacení ručím. Největšívýroba 4

sklad v Praze k volnémunablédnatí. Provedení od nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chdin kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce.
robky bescenné. Vše posílám Šk posvěcené.

v Hradoi Králové, Adalbertinum.

Aparát pro fotografování světlem umě
lým (Patent Langhans) umožáuje mo

mentní přijmutík každém počasí sv každé době. Důležitézařízení toto
jest sde

bez konkurence
pro fotogratování dětí!

Žnačně snížené Ceny prO

nynější dobu vánoční,3X

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisérna adílny na Letnéčísle O12—VU.
Sklad: VelkáKarlovaul. č. 30

doporučuje notivě své chralně známé: sochy, oltáře,
kové čety,jes, Bol hroby, bříle, ,

Myeddeah Ark
| 'růsné Ry sesa

Půrodní nákresy, cenník a rozpočtybezplatně a
franko.

Bemovacestarých oltářů a kostelníchsařísení.



prospěje, nejsou-li konservativci ani zdaleka

tak pevně sorganisování E socialisté? Coprospěje větší počet, který nejsa spjat perným
svazkem organicace, dá 80 lehce zastrašiti?
Musíme míti na mysli, že v Rakousko v poli

tickémbojí oevyhrává ani většina ani spravedlivost, ale ti lidé, kteří umějí úporně, ne
odbytně proti vládě nastopovati. Vykonáme-li
v zájmu církve a vlasti každý svoji povinnost,
budeme-li státi kašdý v rozhodném okamžika
na svém místě, pak přes intriky Némců a 80
cialistů stane se všeobecné hlasovací právo ná
rodu a církvi požehnáním.

Povaha ruských bouří.
(8) Čím dále tím lépe se osvětluje čisté

uřídlo raských nepokojů. Prolhané telegramy
a Jiné zprávy, procházející židovskýma rakama,
volaly celou Evropa k pláči nad židovskými
„utiskovanými nebožáky.“ Zatím však kdekoli
se pobíjení židův událo, všude se to stalo
proto, že židé útočili první. A v ty dny, kdy
prohlašována kýžená konstitace, kdy tatáž byla
vítána upřímnými Rusy s jásotem, řvali židé
se svými podplacenými náhončími proti cara
bůře než před tím a dopoaštěli se na pokojném
občanstva násilností nejdrzejších. Pryč s car
stvím! Židé nechtějí, aby car konal politické
reformy sám aaby tak soslaboval vliv, otravný
vliv židovských revolucionářů na roský lid;
eami židé začnou reformovati a obraceti všechen
přirozený vývoj na raby. Raskó musí se pod
řiditi jejich vlastnímu komanda; založí se
v říši repoblika, kde bude několik židů po
roučeti obrovské masse národa ruského. Taková
přáníčka židé slovy i skutky na jevo dávali až
příliš nepokrytě — zvláště v Oděse. A běda
tomu, kdo si chce zachovati svobodný názor
na průběh pohnatých událostí! Hlava dolů
člověku tolik „neposlošnému I“

Francouzská požidovštělá sněmovna má
tisíc chutí na odloačení církve od státu. Již
jest rozhodnuto, že toto odloučení má se pra
kticky provésti co nejdříve; a jakkoliv horlivě
ilují kolečka na novém politickém stroji, posud

Jej do běhu nepustili. Vždyťtakové radikální pře
vraty vyžadují nějakých úrad, nějakého přemý
šlení! Ale židé mají hrozný hněv, že Rasko do
nedávna ovládané absolutismem nemá hned a
najednou konstituci radikálnější, než jiné státy
evropské. Norové zajisté projevili velikou 8vo
bodomyslnost přerváním svazku se Švédskem.
Jest zde lid daleko pokročilejší, uvědomělejší
než v Raska. A přece po delším přemýšlení
veliká většina národa raského rozhodla se ni
koliv pro republiku ale — krále nového. Zato
židé v neuvědomělém Ruska tlukou horlivě na
republikánský buten. Proč to? Inu ze sobečké
chytrosti. Jakmile by padla vláda křesťanského
panovníka, pak by židovští kapitalisté nad za
slepeným lidem mohli vládnouti volněji, Aspoň
ten lid, jejž podařilo se židům rozeštvati, dal
by si od nich namluviti všecko, přijal by
všecky jejich návrhy. Ze zahraničních sbírek

»+Unás v Americe ale pracuje každý, i
největší milionář po celý dem problíží své účty
neb jinak těží z času.«

Než tím jsme zalétli vlastné od Damašské
brány v Jerusalémě až do Ameriky, která není
nikterak cílem naší cesty. Proto zpět z Ameriky
a kolem jmenovaného hospice, který stojí na místě,
apoštolskými kročejemi sv, Pavla posvěceném, za
hněme po silnici dosti dobré na levo k východu,
směrem k hoře Olivetské. Po pravé ruce se tábne
hradební zeď Jerusalémská. Jest to aspoň zde na
severní straně práce stavitelství arabského, jež po
užívalo staršího materiálu a jmenovitě základů.
Arabská tato zeď jde asi týmž směrem, kudy se
táhla tak zvaná třetí zeď Jerusolémská, vystavěná
teprv po Knstu od Heroda Agrippy I, který
chtěl jí severní předměstí (Bezitha) přivtěliti
k městu; byla prý vystavěna z velikých kvádrů a
dle původního plánu méla míti go věží. Co krve
bylo v těchto místech prolito! Zde někde tábořili
r. 5099 při první křižácké výpravě Robert, vévoda
normanský a druhý Robert, hrabě flanderské.
Nynější zeď jest vystavěna na skále, takže na
innvhých místech nebylo třeba ani stavěti, ježto
stačilo ubladiti kolmou skálu, Na nejvyšším bodé
této skály trčí domy amerických Mormonů, kteří
zde mají též svoji kolonii. Dale jest malý vchod
do tak zvané jeskyně Kralovské, čili bavlnářské,
Jest to jeskyně, táhnoucí se asi na 200 metrů pod
městem až skoro k basilice sionských sester. Půda
jest velice nerovna, ano na mnohých míste.h jest
totik děr, že jen s velikou opatrností lze kráčetí
s rozžatou svíčkou v před. Na konci jest nádržka,
do níž skalou po kapkách prolíná voda. Pohled
neme-li na stěny, shledáme dosti hluboké rýhy,
žlábky pravidelně do skály čisté bílé vydlabané a
vidíme, jek tato jeskyné vznikla. Shledáváme, že
jest to starý lom. Domněnku tu nám potvrzují
četné zbylé výklenky, do nichž se kladly svého
času lampy. Strop, popsaný nyní jmény nesčetných
navštěvníků, podepřen jest mnohými massivními,

dobře placení vůdcové sociálních demokratů
a čes etí studenti — to jsou svláště vý
znamné opory šidovských štvanic. Když v Tu
recku byly ubíjeny celé tisíce nevinných Ar
ménů, kteří smírali často za neslýchaných
muk, židovský tisk nezdvihal žádného zvlášt
ního poplachu. Když nyní trpí slovanští ná
rodové od Torků útisky nejsnrovější, také ži
dovský „lidový“ tisk zachovává duševní rovno
váhu. Také maďarské násilnosti na Slovácich
jsou židovskému tisku lhostejné. Za to věak
Rusko jest tomuto tisku zemí nejhorší. Vy
světlení jest enadaé. V Turecka a na Slovácka
mají židovští kšeftaři pravé hody, kdežto
v Ruskaplatily pro šidy některé výjimečné
zákony. Odtud ten hněv na otiskování lidu“ —
ale kterého!

K dosavadním dokladům o čistém zřídle
ruských nepokojů připojujeme nové. V Kyši
něvě oslavili konstituci vlastenci jako svátek,
židé jako neštěstí. Zidé i židovky vyšli na ulici
v černém oděvu na znamení smotku(!) a zavřeli
vvé krámy. Jednotlivé skopiny jejich rokovaly
velmi rozčileně. Pak židé nutili křesťany, aby
také své obchody zavřeli. Ale pravoslavní Ra
sové nijsk nemohli chápati, proč by po vydání
konstituce měli dávati výraz nějakému smatka
a proto vzepřeli se židům. Pak židé vynesli
radé prapory a provolávali pod nimi revoluční
hesla. Křesťané, jakkoli byli tímto pokřikem
rozhořčení, nechali židy povykovati svobodně
po dva dny.

Třetí den odhodlali se ruští křesťané
k vlastní, loyálné manifestaci. Průvod jejich
byl obrovský. Ale brzy tito křesťané seznali,
jak jsoa jim židé vděčni za včerejší jejich sho
vívavost a jak jsou zkrátka svobodomyelní.
Když se totiž křesťanští manifostanti zastavili
před chrámem k modlitbě za cara a vlasť,
počali na ně židé hostě stříleti. Ovšem, že Ra
sům nyní přešla všecka trpělivost. Židé jsouce
dobře ozbrojení, coavli chytře do úkrytů, od
kudž stříleli statečně na nepřipravené Rusy
a i na vojsko a policisty, kteří je proti rozzu
řenému davu chránili. Gabernátor tedy dal
ohlásiti, že dá rozstříleti děly všecky domy ty,
z nichž bude stříleno. Vskatka zbořeny dělo
střelbou tři domy, z nichž jeden náležel pravo
slavnému duchovnímu. Lišáčtí židé vedrali se
totiž i na půdu tohoto doma, myslíce si, že
odtud mohou stříleti bezpečně, že dům ten
bude ušetřen bombardování, i kdyby stříleli
sebe více. Za půldruhého dne byla bouře voj
Bkem utišena.

Revolucionářský tisk nyní štve proti
vládě, cara, církvi nerušeně; nikdo mu ne
brání. Zato všax jiný tisk jest podrobován
nemilosrdné, násilnické censuře štváčů.
Pěkná svobodomyslnost. — Na příklad nový
politický „spolek 30. října“ dal si vytisknonuti
v moskevské tiskárně Kušnerově provolání,
v němž mimo jiné bylo požadováno, aby nebyli
dělníci donucování k stávkám. Sazečům však
tento požadavek se nelíbil; poslali vyhlášku
revoluční censuře, která ono „závadné“ místo
škrtla. Tiskárna tedy oznámila, že po rozhod
natí revolučního výbora nemůže provolání vy
————

silnými pilíři, které lamačí a kamenici nechali,
aby byly pevnou oporou stropu a části města nad
ním vystavěné. Nejprve se lámal asi kámen na
místech, kudy vede dnešní silnice, takže vznikla
nynější prohloubenina; později lámáno na jih a
vytvořena jeskyně Královská, na severu pak po
dobným způsobem vytvořena tak zvaná jeskyně
Jeremiášova, záležející ze dvou síní, z nichž první
chová hrob jakéhosi derviše, mohamedánského to
»svatého.« Klíč od jeskyně Královské chová se u
tureckého politického úřadu, takže návštěva místa
toho jest spojena a obtížemi. Za podívanou však
rozhodně stojí. Vstup do jeskyně Jeremiášovy
umožní bakšiš, darovaný dervišovi, který jest při
tomto majetku sultánově (— státním) ustanoven
strážcem. '

Dále následuje brána Herodova (Báb es
Sahbire)a proti ní vršek, sloužící nyní za arabské
pohřebišté; musímíti však velice bujnou obrazo

podobu lebky a ještě více úzdu by musil popu
stiti své fantasii, kdo by chtěl se přikloniti k mí
nění pověstného anglického generála Gordona,
který na tomto místě chtěl hledati zahradu Niko
demovul

Chtěli jsme se podívati též na tento hřbitov
výminečně ohražený; utrážce nás však ani za
bakšiš nechtěl pustiti. Byl to jeden z nemaobých
případů, kdy bakšiš nic neprospěje. Teprve po
zději podařilo se mému příteli obstarati si dovo
lení písemné od tureckého ministra vyučování,
který tou dobou byl na svém letním sídle v Bét
Džala nedaleko Jerusaléma, Dříve býval přístup
volný, poněvadž však někteří »Frankové« se ne
šetrně chovali, byl jim přístup přísně zakázán,
Snad padala na váhu při tomto zákazu i ta okol
nost, že zde mohamedánské ženy prokvílí neb
aspoň „prosedí celé dny a Častou návštěvou ci
zinců byly by vytrhovány a nemohly by tak ne
rušené s kopečka bleděti dolů na silnici a poza
rovali kolem jdoucí, Jet zvykem všeobecným, že

tisknouti. Člen spolku Gučkov zakoupil jednu
s tajnýchtiskáren a teprve pak mohl tisk
nonti. Patrno, še „svobodomýtní“ revoluci
onáři násilně potlačují svobodné projevy lidí
Jiných. Zrovna jako za revoluce francoosgké!

Ve Vologdě byl carův manifest prohlášen
81. Mjna. A účinek? Studojící, jimě manifest
na gymnasiu čten, drahý den strbli pokřik, že
jim konstituce nedostačoje; prý taková savo
boda jest dobrá pro zotročilou(!) západní Ev
ropu, ale nikoli proRusko. Aby pak svá slova
tím více zdůraznili, vytloakli okna svého ú
stava. Kdo to agitoval před tím mezi nezku
šenou mládeží, áe „v rozhořčení“ vytloukala
okna jako na poděkování za cařaký manifest?
Chlapcům dvanáctiletým, Šestnáctiletým kon
atitace — nestačí. Večer židovští, studentští i
jíní revolocionáří měli schůzi, na níž ae ne
slýchaně spílalo cara, vládě a státu. Tu jiš
obyvatelstvo oara oddané, jež tvoří v městě
většinu, počalo házeti do oken kamením a
stříleti po těch, kteří hleděli utéci. Revolucio
náří měli co děkovati nenáviděné policii, že je
uchránila před velikoa řeží. Čtyři agitátoři
však byli ubiti a mnoho jich poraněno. —
V Strogonovském učelišti v Moskvě konána
paedagogická porada učitelů a rodičů. Ředitel
připostil i „delegaci žáků,“ která přednášela
podmínky, za jakých chce opustiti od školní
stávky. Sami tatíkové žáků se roztrpčili, když
slyšeli, co všecko hoškové požadují. Hoši změ
řili tatíky opovržlivým pohledem a odešlii
s ačiteli. Učitelé odsoudilirodiče za to, že
„nemají pochopení pro dacha času.“

Soukromým dopisem sděluje se nsší re
dakci ze Sólce u Sosnovic, že tam revoluční
dělníci předepsali úředníkům daň. Kdo má mě
síčně O0 rublů, platit musí 2%, příjem od 50
do 75 rablů zatížen daní 49/,, od 75 do 100
rublů 5*/,, od 100 do 150 rublů 10%,. Tedy
větší daň než v nejprodluženějším státě. Už
taky zde dělnictvo provádí soudy nad „provi
nilými úředníky“ Hezké obrázky! Přes to
lehce pochopujeme, proč naši socialisté ruské
násilniky velebí jako maže pokrokové, utis
kované a nejvýš lidamilné.

Volné listy.
(O tisku katolickém. Návrh katolické národní radě.)

(12) Na vídeňském katolickém ujezdě
P, Kolb promlavil o katolickém tisku, tedy o
předmětu sice starém, ale stále časovém, ano
dnes v pravém slova významu palčivém. Řeč
jebo byla velmi obsažná a plynula z hlubokého
přesvědčení a opravdovosti. O našem tisku
řeční 80 na všech katolických sjezdech a člo
věk poslouchá krásná slova, jest unešen a
v rozjaření si myslí: nuže, teď to půjde, jest
potřebí jen věci se uchopit. Jest po sjezdě,
hovoří se tu a tam ještě, protože působí po
slední dojmy, ale noadšení počíná ochládat a
v návalu jiných starostí na předmět společného
toužení a palčivé potřeby počíná se zapomínat,
nebot vůbec zapomínati jest tak snadné, A tako————">
ženy arabské zvlašté za pěkných odpolednů slu
nečních se v houfech scházívají na vyvýšených
místech a zde sedíce na zemí, ukájejí svoji zvě
davost.

Cestou potkáváme velbloudy, mezky a osly,
dopravující na svých hřbetech stavební materiál
z lomu nedaleko na úpatí bory Olivetské se roz
kládajícího. Jak divná to doprava| Soumaři mají
na hřbetě kus jakési pokrývky, ns ní jakési sedlo,
podobné dřevěnému kozlíku a na ném přivázány
jsou provazy neb i řetězy kameny, dlaždice, kvádry,
tekže pěšímu chodci jest třeba dávati pozor, aby
nenarazil Za soumary kráčejí honci a pobízejí
neposlušné oslíky ostnem, aby kráčeli dále. Pohled
na některého tohoto osla jest hrozný, U sedla
neb i na jiných místech zeje mu živé maso —
zjev to na východě velice častý, svědčící o bez
citnosti Arabově k zvířatům. S ošklivostí se obra
címe od toho surového nakládání s dobytkem a
za malou chvilku slyšíme střeloou ránu, jež nám
oznamuje, že jsme blízko — lomu. Z okolí již
sbíhají se lamači, aby shledali, jak vydatná byla
rána. Jedni odklizují roztříštěné kameny, roztři
dují je, jiní železnou tyčí s ocelovým hrotem dla
bají novou 40—80 cm hlubokou díru pro prach.
Když jest práce hotova, naplňují ji hrubým pra
chem, zavzní shadur« (t. j. pozor) a již se zase
všickní rozutíkají na všecky strany už na jednoho,
kterému připadl úkol prach zapáliti. I tento lom
jest celý den svědkem arabské pracovitosti. Kámen
v Palestině lámaný jest většinou (ve střední a
jižní Palestiné vesměs) vápenec různého druhu,
zbarvení i tvrdosti, Velké lomy s pěkným kame
nem má též Betlem. O dobrý kámen stavební —
ež oa některé roviny — není v Palestině nouze;
vysvětlíme si proto, že mohli Římané zde tak
velikolepé a nádherné stavby provésti, vysvětlíme
si též, že nyní v Palestině cihlu pálenou ani
skorem nespatříme. Celou práci v lomě možno
sledovati zde se silnice, vedoucí k vlastnímu cíli
naší cesty — k rybníku Siloe,



ejády slov a článkův o důlešitosti katolického
doku se vtále objevojí nadarmo, takže každá

té řeč a faždýten článek nabývá podoby ele
gie a ačastrasti. „Již to člověka unavuje“,

prani jeden kněs. Snad. Ale za to nemohouníci, s nichž každý vykládá předmět dle
vědomostí a dle své letory, nýbrž viona jest
naše mizerné prakce, která řeči ty vyvolává a
opětně vyvolávat musí, pokud nepočne tady
nový a svěží život. Kdyby se pořádně začalo
pracovat, nebylo by tolik unavající theorie,
pobybojící se kolejemi stále opakovaných my
Členek, ač po právu třeba uznat, že mnohé
slovo vystihlo skutečné poměry aspoň částečně,
přiléhalo, bylo zralým vyslovemím té oné po
třeby a takořka polovičním činem.

Jeme vioni vějchoi. Jestliže společnou
mršlenkoa jeme uznali nutnost a potřebu zdra
vého katolického tisku, epolečnou prací
měli jsme úkol provésti. Tříbením názorů,
enůškou praktických zkušeností, radami starých
a mladých. Pokosův učiněno již dosti a byl
čas, vyvoliti to nejlepší a nejúčelnější. Dosto
jevský uvažuje o společenských nedostatcích,
o chybách mravních, zachvacajících celé vrstvy
společenské, taktéž domlouvá: „nevymlonvej
ce nikdo a neukazuj na bratra svého, ale při
snej se, že jsi vinen, — a pak konečně všichni
jeme vinni.“

A dobře to vystihuje 'raský slavný spi
sovatel. Jakkoli velikým událostem a novým
směrům často razí cestu velcí duchové, třeba
uznati z drubé strany, že mnohé navrstvení
chyb, nedostatků anebo předností společen
ských jest vlastně dílem hromady, jak dlouhá
léta myslila a jednala. Co do našeho katolic
kého tiska nejsme praktičtí. Praktickým jest
ten člověk, který v rychlém sledu událostí a
rušných změn vědy jistě rozhodne ge a achopí
to, co 80 právě v rámec poměrů hodí aco jest
nejvýhodnější. Mnozí z nás jsou také příliš
idealisty. Dovedou posloachati řeč, pochvalojí
si ji a když potřebí jest, také moadře o řeči
hovoří, — dále však nejdou, řečí o důležitosti
katolického tiska končí 806 u mich všechno.

Raský spisovatel Čechov hezky to povídá
o ideálu a činech: „ale to není, můj zlatý,
to nejdůležitější, nýbrž ta okolnost, že se po
vyšujeme na idealisty a dále nic. Prozpytuj
jednání lidí šedesátých let: to byli skuteční,
čestní a jednající idealisté. Svoje ideály pře
nášeli v život. A my jenom zvoníme jazykem.“
Jinde týž spisovatel vyjadřaje náladu těch
z nás, kteří ještě pořád mají dost času, kdežto
ve skutečnosti nepřátelé vnikají všemi stra
nami v tvrz: „Pvčkej, jest na nás ještě časně,
mosíme se pěkňounce přiučit, co nejlépe se
připravit, zásobu nejlepšího uložit na půdu,
nabrat sil, sesílit a potom také vyjdeme boj.“
Ach nikoli, my dávno jsme měli být v boji
dobře sorganisováni, na posici dobře volené,
s dobrým operačním plánem a úspěšnou tak
tikou. Vždyť přítomný stav společnosti jest
stav války, skutečné nesmiřitelné války na
všech stranách i vo všech věcech a v té válce
veliký útok proti všemu katolickému nenabyl
nikdy povaby tak hluboké a všeobecné jako
nyní. Pro boj ovšem musíme býti vyzbrojeni
moderně jako nepřítel. On tiskem, my takč
tiskem, on slovem, my právě tak, což ostatné
jest již pravdou, která bije dnes každému do
očí. Se zbraní zastaralou, 8 nepotřebným stře
livem, s těžkými zavazadly marně bychom ge
nemáhali nepříteli odolati. Co platí o obraně
ve vážnýchvědeckých kuihách, platí též v lehkém
harcovnickém tisku. Kašdá doba má své účely
a své prostředky. Kdo by se snažil účely
dané doby uskutečňovati prostředky doby
staré, musil by projíti nejen velikou řadou
marných pokusů, ale mimo to, uondán nepo
měrem prostředkův a účelů, stal by 8e nanej
výš udřeným pracovníkem, nikdy však vítězem.
. . Máme-li svědomitě ploiti úkol určený

tisku, musíme předem počíti řádnou sebekri
tikou, bez níž jak u jednotlivce, tak u celých
skopin není myslitelný pokrok. Kritika tato
jest předem rázu negativního a teprve potom
může se dostaviti positivní tvořivá práce, Bylo
velikou chybou, a snad leckde jest posavad, že
vše, co bylo publikováno pod firmou kato
lickou, bylo provázeno všemi možnými super
lativy chvály a předností. V jistém katolickém
Časopise kašdý katolický autor byl označován
nadaný, učený, a rozmáchlo-li se péro o něco
více, stal se lined velenadaným a veleučeným.
Lehkověrné duše mohou se tím soad utěšovati,
jací jama to chlapíci, ale věci samé to nepro
epívá a vážnosti naší to škodí.

Oboceme-li,aby badoncnost byla lepší nejen
miaulosti, ale i přítomnosti, musíme aocbopiti
býka pořádně za rohy. Toho žádá opravdovost
cíle našeho, kterým jest uvědomění našeho
katolického lidu. Jeou ještě celé lány netknuty,
ale činí se jiš pokusy, aby i tam zanesen byl názor
životní, jenž učí žítí rozkoši a hověti všem
nízkým pudům. Novodobý, vědecký prý názor
uvětový a životní vytvořil již úplné ovzduší,
dle kterého žije a emýšli inteligence a jímš
napojuje se studující mládež, zejména univer

aitní. Tato suma často naprokázaných a dílem
Již vyvrácených poznatků hrozí státi se v ne
daleké budoacnosti majetkem všech vrstev l+
dových; slovem, jest krajní nebezpečenství,že
materialism uzákoní se v celém životě půso
bením tisku.

Naže, co jest nejbližším naším úkolem?
Otázka jest položena přímo a třeba na ni
přímo odpovědět. Dločno vniknouti v nejširší
vrstvy lidové laciným krejcarovým listem za
účelem obrany víry a k tomu cíli, aby všechny
důležité otázky sociální, politické a hospodářské
byly lidu katolickému všestranně objasněny.
Tento list budiž učitelema vychovatelem lidovým,
a hlavní vědomosti rozměňuj na drobné peníze.
Není potřebí zakládati list nový, potřebný list
máme již v „Kříži“ a „Marii“, které se jistě
udomácnily, a jest se jen postsrati o nový
jejich obsah. „Kříž“ a „Murie“ nesplnily úlohy,
která jim byla vytčena a vzácnondvanáctiletoa
příležitost promrhaly. Ale nejen to, časopis
ten překážel četbě užitečné. Přišel „Meč“, na
bízel jsi jej. „No, máme Kříž a Marii“ odpo

věděli ti. Objevil se „sv. Vojtěch“ a slyšel jeodpověď tutéž. Čtenářstvo zpobodlnělo a bylo,
možno-li tak říci, duševně zmaterialisováno.
Přímo a důrazně tvrdím, že se čtenáři „Kříže“
a „Marie“ nemůžeme vejíti v žádné sociální
zápasy, nebof úplná porážka jest jista předem.
Jest v tom veliký hřích, že se v čas neužilo
časopisu, jeně si získal takového počtu čte
nářů, a chce-li kdo, v tom jest všechna našo
nepraktičnost.

Máme katolickou radu. Jí činímnávrh, aby
s majitelem „Kříše“ a „Marie“ nutnou reformu
vyjednala. „Meč“ budiž spojen s předchozími
v časopis jeden, neboť povaha a zvyklosti na
šeho lidu jsou takové, že posud nesnesou roz
dvojení na dva časopisy. Až bude záležitost
vyřízena, každý kněz starej 80 o nejhojnější
šíření listu ve svém okolí v tom přesvědčení,
že lhostejnost v této příčině pro kněze znamená
mravní degradaci. A pak všeobecné hlasovací
právo stojí přede dveřmi. Na konec pak žádám
všeciny kněze, aby veřejnou diskusí můj návrh
schválili anebo zavrhli. Buď jak buď, ale tolik
jest jisto, že se již jednou začíti masí.

Obrana.
(2) Škola bez nábožeuství. (Odpověď

pOsvětě lidu“.) Církev katolická je učitelkou
národů, proto zřizovalaškoly zároveňs chrámy
již v té době, kdy velmožové spokojovali se
znalostí tolika písmen, kolik jich bylo k pod
pisu zapotřebí. Vládnoucí krahy ponechávaly
saméma lidu poddanému starost o vzdělání a
proto škol nezřizovaly. Církev ujímalu se opa
štěného lidu a svými fondy na školy obecné i
střední značně přispívala v dobách ještě ne
dávných. Jednak historický vývin, jednak kul
turní poslání církve a skutečně prokázaný
zájem o školství opravňovaly církev ka rozho
daojícímu vlivu na veškero vyučování školní.
Teprv zákon z r. 1868vyhradil nejvyšší správo
a dohled ku všema vyúčování státo. Cirkve
však ani tento liberální zákon naprosto ze
Škol nevyloučil, nýbrž v $ 2. pojistil jí vliv
ra vyučování náboženské astanovením: „Bez
ojmy tohoto (státního) práva dohledacího zů
staveno jest každé církvi mebo i nábo
ženské, by opatřovala 4 řídila vyučování a cvičení
o náboženství na školách obecných 1 středních.«

Státním zákonem je vyačování náboženské
ponecháno všem církvím, ale přes to předce
redaktor Hajn s oddaným učitelstvem chtějí
jediné katolické církvi náboženský dozor ve
škole vzíti. Výnosem ministerstva kultu ze
dne 16. května r. 1880 důtklivě připomínáno,
že všichni žáci na školách obecných i mě
šťanských, bydlící v místě školy a fary, jsou
povinni nedělní a sváteční společné služby
Boží aavětěvovati, ale to nikterak nevadilo
zmíněným odborníkům ve zlobném útoku na
ofrkevní zástupce v sdejší okr. školní radě,
když letos pilnou tato návštěvu kostela vyžu
dovali. Nejnověji roslítili se až k nepříčetným
projevům, když bývalý exbortátor na zdejší
reálce p. Dr. Reyl písemnou prosbou požádal
kompetentní úřad tamního řiditelství o zame
sení pohoršení studující mládeše, jehož se do
pustili 3 členové sboru přofessorského, nepo
vstavše při čtení evangelia. Každý jenom trochu
slušný člověk řídívá se obvyklými společen
skými formami při veřejných shromážděních,
smekává na př. v divadle, povstává při zvuku
národní hymny a střeší se urážeti náboženský
cit i při bohoslužbě jinověrců. Totéž spíše Ise
čekati od intelligentního člověka — a tím enad
předce: professor reálky může býti — že se
sachorá dle obvyklého mraru v kapli svého
ústava před žactvem, jemuž má býti vzorem
mravního charaktera. To velí vzdělanci již
taktnost, byť bychom připastili, že je naprostý
nevěrec a že nemá ani kousek úcty ku knize
knih. Slyšeli jeme výrok ovangelíka, když mu
vyprávěno o této neúcté vůči bibli a pánové

mohou se domysliti, jsk je charakterisoval.
Kdybychom slova ta zde reprodukovali, nevím
sdaš by de páni mobli beze studu před svým
táky objeviti.

Dalo by se očekávati, še omravňojící list,
sa jaký se dle vzoru Herbenova „Osvěta lidu“
vždy vydává, bude míti slovo odsouzení pro
rušitele — řekněme — společenskéhomravu,
ale chyba lávky! Provinilci jsou blízcí srdci
Hajnově a katecheta, s povinnosti úřada si
stěžujíčí, je náhodou politický odpůrce Hajnův,
proto vinníkem prohlášen Dr. Reyl, jako udavač
a strana chybující byla omlovena ministerským
Výnosem z 11. června r. 1878, dle něhož „dozor
nad žáky při službách Božích není žádným
výkonem náboženským, nýbrž jenom povinností
udržovat disciplínu v žactou.“

Jak temto výnos může býti na omlava
úváděn, je nepochopitelno. Učitel dle tohoto
nařízení nemusí býti zbožným, to od něho nechce
ani ministr ani žádný katecheta, ale učitel má
udržovat disciplinu t. j. bdíti, aby žactvo še
třilo předpisů a obyčejů náboženských. Jestliže
však ostentativně učitel projevoje nevážnost ku
slovu Božímu, pak disciplina sám kazí. Kdyby
mohl dozírající učitel při boboslužbě beztrestně
posmívati se svým chováním náboženským vý«
konům, pak by byl sám nejhorší závadou nábo
ženské výchovy mládeže a závadou tím horší,
ježto ho zákon svým předpisem do kostela na
pohoršení mladých dnší komandoje. To by se
katolický lid za své ohromné oběti na Školství
poděkoval, aby si živil a vydržoval na školách
Škůdce svých dětí. Nechceme, pánové, abyste
jednali proti své nevěře, ponecháváme vám
svobodu „svědomi“, ale dovolte, abychom si
též ponechali svobodu svědomí a volili si ta
kové lidi za učitele, kteří nebudou jen dětem
cpáti do hlavy bezduchbápravidla o trojčlence,

ale kteří šlechetným mravem a vzorným ži=
votem — ne snad vyčtenými pouze frasemi —
posilují v duši lidské mravní city a vypěstí
v ušlechtilé charaktery. Zlostným podrýváním
náboženských citů podřežete si větev, na které
sedíte a mládež zbavená úcty k Nejvyšší auto
ritě bude si posměch tropiti z cylindrů svých
ačitelů. Před tím vás ani Hajn nezachrání|

Nepotřebujeme a také nežádáme od ne
dostudovaných Hajnovců žádných milostí k ná
boženským výkonům na školách. My se opí
ráme o platné školní zákony a hledáme právo
nejprv cestou školních úřadů. Kdyby se stalo,
že by školní úfady podlehly terrora pokro
kářských křiklounů, obrátíme se ku trestnímu
soudu, jenž dle $ 303. tr. z. musí odsouditi
každého, „kdo se v čas veřejného provozování
náboženství tou měroa neslušně chová, že z toho
jiným vzejíti může pohoršení, čímž dopustí se
přečinu rošení náboženství, 8 potrestán býti
má tubým vězením od jednoho do Šesti mě
síců.“ Pak se ovšem nasedí každý, až ho to
bude mrzeti | Kassační soud dle zprávy „Čecha“
ze dne 1. pros. r. 1904 rozhodl, že i jinověrec
masí smeknoati před katolickým knězem, jdou
cím s Velebnou Svátostí, protože tu jde „o akt
povinné roverence, či jakési formální uctivosti“,
ku které je povinen i jinověrec, aby náboženské
city jiných neurážel. Nebudou se tedy moci
pánové vymlouvati na ministra z r. 1873, že
mají jen „disciplina“ v kostele udržovati, nýbrž
budou oznáni vinnými dle judikatury. Tak jen
pomalu s tím křikem, páni pokrokáři, abyste
nevyvolali svou zpupností kulturní boj, jenž
by provětral naše Školy od nedozralých a
zrůdných výrostků, kteří by se onad hodili za
kočí ke koňské tramvají, ale nikdy za vycho
vatele školní mládeže. My ovšem nespostíme
se zřetele křečkovité snahy Hajnovských uči
telů, nýbrž budeme zhoubný jejich vliv se vší
ostrostí potírati, ale také církevní příslušné
úřady masí věnovati bohopastému tomuto řá=
dění bdělou pozornost. Jestliže se nebojí na
př. učitel ve veřejné schůzi útočiti proti stát
nímu zákona o výchově náboženské, pak je
patrno, že náboženská výchova katolické mlá
deže má mnoho sřejmých nepřátel a proto
natno bdíti.

Politický přehled.
Brány sněmů zemských uzavřeny i če

ského, na němž mímo ačkolika nejnaléhavějších
věcí nebylo možno učiniti nic, co by mohlo
přispěti ku čťastnéma řešení otázky politické.
Na konec schválen pouze prozatímný rozpočet
na dobu od 1. ledna do 30. června 1906. Němci
si postavili hlavu, proto se nesmí pracovati
ani na sněmu království Českého. — Za nevída
ného rachu po celé rakouské polovici říše zvlášť
v zemích českýchsešla se 28. listopadu říšská
rada. Obrovské zástupy po většině dělnictva
demonstrovaly toho dne pro všeobecné, rovné
právo hlavovací. V Praze bylo demonetrantů
pa 200.000, ve Vídni čtvrt miliono. Celkem mi
naly klidně, pouze v Kounech, Boskovicích a
Slavkově došlo k násilnostem i ke krveprolití.
S napjetím očekáváno prohlášení vlády stran
všeobecného rovného práva hlasovacího, jež



jest spravedlivým | požadavkem
shlavních prostředků k sjednání klidných

oměrů v naší říši. Ale odpověď bar. Gauteche,
hned na počátku zasedání poslanecké sněmovny
daná, není zcela jasná a určitá. Předloha slíbil
už v únoru a spokojil se zatím jen povšechnými
zásadami, ua nichž prý vládví předloha o
změně volebních řádů bude zbudována. Vláda
je sice pro všeobecné, rovné právo blasovací,
avšak toliko pro říšskou radu, na sněmy zemské
nehodlá je připustit. Neš i pro říšekou radu
činí jisté výhrady, ač zase podotkla, že parla
ment má býti pravýmobrazem říše. Uvidíme
v úooro podařenou fotografii rakouských po
měrů. Německé strany jiš ogní jsou to na stráži.
— Císař schválil už zemské zákony o změně
řádů volebních, o rozdělení školních úřadů i
jazykové rovnoprávnosti při samosprávných
úřadech na Moravě. — Čechové brněnští chy
etají se k obecním volbám v Brně. — Staro
česká strana jest odhodlána zasábnouti zase
do veřejných záležitostí. — V V. volební kurii
na Znojemsko, kde dosod volen býval Němec,
zvolen český kandidát dr. Veleba. :

Poměry aherské jsou stále stejné ; spojená

atřeji.
Votmat Vilém ve své trůnní řeči poukázal

na nepříznivý poměr k Francii a Anglii a do
poračuje, aby Německo pomýšlelo na sesflení
obranných prostředků proti nespravedlivým
útokům.

Nový král norský Hakon VII. přísabal
už na ústava a biahopřáno mu i se strany cí
saře Františka Josefu I.

: Spojené válečné loďatvo mocností v de
monstraci své proti Turecku obsadilo ostrov
Mytilenský, .

V Ruska dosud není klid, nepokojea
stávky objevují se stále tu a tam. Vládě činí
nyní starosti doprava vojska z Mandžorska a
zajatých do domova. Od vracejícího se mužstva
očekávají se nové vzněty k nepokojům; proto
se doprava zdržoje. Sjezd zemstev a měst
v Moskvě schválil resoluci, v níž se projevuje
podpora vládě a souhlas se snahami polskými
po autonomii,

Hodnotu národa netvoří jen lidé velcí, ale
také ta povaha, která se projevuje v jádře lidu. Po
vahu národa nelze poznávat na jeho vytříbených
lidech, neboť ti jsou všude stejní. Státníci, filosofové
a bohoslovci jsou myslící silou společnosti, ale lidé
práce, průmyslu, razící nové dráhy, jakož i dělníci
Jsou tím zdrojem, z kterého se prýšlí národní síla
i duch. Oni jsou životní silou: páteř každého ná
roda. Národové musí býti právě tak dbalí svého
karakteru jako jednotlivci. Národ, neznající jiného
boha mimo rozkoš a peníze, jest věru chudý. Bylo
by lépe vrátit se k bohům Homérovým, neboť tato
pohanská božstva aspoň zobrazovala lidské ctnosti,
a stála za podívanou. I nejlepší řády jen málo
určují úroveň národní povahy. Mravnost a trvan
livost národa upevňuje se duchem, kterým jsou pro
niknudi jednotlivci.

Smiles: Moudrost života.

Zprávy místní a z kraje.
Po slavnosti blahořečení Muče

níků Košlckých v mariánském chrámu
Páně v Hradel Králové. Kóžby déle byla
potrvala slavnost tak dojemnál Kéž by opět brzy
podobného něco nastalo! Takovébyly hlasy na ulici,
které jeme elyňeli. Byla to slavnost vzácná; neboť od

kanonizace sv. Jana DeP. r. 1724 Hradec Králové podobné slavnosti neviděl. Mnoho také bylo čicitelů,
kteří přispěli k zdařilé oulavě této. Stavěl se oltář na
lešení ve výši „6 m pro nový obraz blahoslavenců.
Sháněly se rudé draperie s přiměřeným baldacbýnem.
Palmy a zeloň byly výzdoboa oltáře. Od čtvrtka se
pracovalo a v sobotu dopoledne bylo vše hotovo. Pra
pory s věší zvěstovaly nastávající slavnost. O 5. hod.
večer přijela Jeho bisk. Milost za velké aseistonce
do mariánského cohrámo, který zářil surovým světlem,
S kazateloy ohlašuje se papežské Brere blahořečení,
které bylo dne 15. Jedna ť. r. Jeho Svatostí Piem X.
slavně vykonáno v Římě. Slavnostní nálada vzrušila
celé město, takže již v sobotu při zahájení byl chrám
Páně plný. Opona spadla s obrazu a nastalo trojná
sobnévzýváníblahoslavenců Marka, Štěpána
a Melichara se slavnými ohlasy, kterými oslaroval
je sbor z kathedrály zprovátený vojenskou

Apolo u. Vířily i timpany, avšak tak jemně a mile,že byla radost poslonchati. V neděli o 10. hod. byla
pontifikální mše sy. Jeho bisk. Milosti co nejslavnější,
při níž opět se významenalo společné a vzájemné spře
ženíčetné zastoupěného spěva s vojenskou hudbou.

Odpoledne o 4. h. bpět se objevila Jehobisk. Milost.P. T.p. kanovník Di'Jan Soukup jme se oslavovati
= Muačeníkůbl. Marka Křišanina, Chorvata,
kanovníka ostřibomského,jak na sákladě pravé
víry dovedl svých ; kých schcpností a darů od
Boha vyušitkovati blahoslavenec ka svatosti života,
k úřadu apoštolskému, aš vrcholí jebo sláva ve smrti
mačenické. Nato dojemněchovanci s Borromea

fednášeli své z s takle byli všíchní přítomní
nábožnostipor drtí, avláště když se zpíval „Otčenáš“ a „Zdrávuáž „Druhý den 0 6.:h. u večer měl

kásání P, T.'pl ale Broičeant. Ša lo,- kterému se
podařilo vy dali, *jajo stnocnájest. naděje kře

AJEre :

femobl ovět lákavý, še mlodistvý hrabě volil místo
jobatetrí chudobu, místo radovánek mendelekých 8

stotu, místo mocnosti poslušnost + řádů toraryšstva
Ješíšove a nalesl sa to poklad v Bohu a pojistil ci
jej nejdražší cenou krve své, kterou prolil v muče
nické smrti. Páni bohboslovci pak úchvatnéspí
vali a přiepěli nemálo k oslavě tak mimořádné, jme
novitě svým „Aoděl Páně“. Jeho Milost p. prelát
Mogr. Hampl měl pošehuání. Třetí den'o 5. hod.
kása! P. T. p. rada Dr. Gustav Domabyl, který
vylíčil křesťanskou lásku, Da jejímš základé
bl. Melichar Gradecký rorněšze šlechtického
rodu bohatého od dětinetví budoval šivot svůj bohu
milý, aš oheň lásky této vrebolít v mučenické smrti,

oběti Jo avrchovaného Krále Ježíše Krista. Porovnání dobyXVII věku, kdy naši blahoslavenci od ne
přátel katolické církve ukrotně umučení byli, a dobou
naší, kdy rovněž tolik nepřátel má pravé náboženství
katolické, bylo velice vhodné.Pravít sámpap:ž Plas X.
v apoštolském Breve, že „blahóslarenci tito tósjí býti
příkladem křesťanským možům za naěřch clrkvč sv.
tak nepříznivých dob, aby je následovali a, nastano-li
vhodná chvíle, ve stetečném vysnání víry vsora jejňsh
věrní sůstali“, totiži životy zpav. výruv Jásce:obě
tovali. Po kázáníbyla. zá pí slavaost, kterou měl

ahoslavenců, při čemě trojnázob sbor katedrální ve

byloTe Deum,přiněmž mnošství spěváků
súčastněno bylo s vojeoakým sborem,
takže bylo všepovznešeno na mysli k nebeským výšinám. Čím dále tím vzácnější byly tyto hody du
chovní. Zdařilá to byla slavnost. Ký div, -že přeploěn
byl kostel mariánaký. A poněradě se právěv týš den,
totiž 28. listop nepracovalo, použilo Veliké mnod
ství mušů našich příležitostia zůčastnili se
slavnosti.Osvědčiloseopět,žá apojený misilami
ne dá poříditi i ve chrámu Páně, co jinak nelse.
Díky zaslahají všichni, kteří se tak ochotné propůj
čili ku slavnosti této v úašem: král. věnném městě
v Hradci Králové. — Jak umahořepodotčeno, cbór
kathedrální, evým mohatným a dojemným zpěvem, jež
v tak krátké době bezvadně nastadoval -p. řid.Wůnech,
nemálo přispěl k oslavě této. Uvádíme na příklad v ne
děli dopoledne: mši od K. Můlera, provedenou s úpl
ným orchestrem a úterý večer, kdeš slyšeli jsme tři
chvalozpěvy, slož. od Janas Wůlasche, a průvodem de
chových nástrojů a velkolepé „Te Denm“ od L. Best.
hovena, provázené úplnon vojenskou budbou.

Poděkování. r. Superior u P. Marje
v Hradci Králové vzdává nejerdečnější dík všem
P. T. dobrodincům, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli ku zvelebení zdařilé slavnosti blahořečení
mučenníků Košických v mariánském obrámu Páně.

Ředitelem ©.k. gymnasiav Hradei
Král. jmenoval císař p."Františka Ratha, dosavad
ního ředitele gymnasia v Rýadnicí ©

Ještě o té naši „dennneinel“, Čistá
logika „Osvěty lida“! fe kole může vychovatel bez
kontroly kohokoliv navádět, x.pochybnost články ka
tolické víry; katolík však nemá aci práva tato činnost
konstatovati, byť by jméno přegčeného psedagoga
zamičel. Aby však bylo jasno, prohlašujeme otevřeně,
že přesfarizejské lamento„Osr ty !.“ nepovažujeme sa
dennociaci ani ten případ, jestliže by se uvedloi
jméno pána, který protivěreo ými nepravdami směle
porašuje náboženské přesvědčení devyspělých studu
jících. Odpornon denunciací jest takové udání, které
děje se nikoliv z dobrých úmyslů a k obhájení zdra
vých zásad, ale z osobní zloby a z tovhy po zničení
existence řádného muže; a v takovém udavačetví se
vyzná velmi dobře „Osvěta lidu“. Má-li krátkon
paměť, posloužíme několika příklady a dokážeme jí,
jek se neštítí při svém dennnciačním řemesle ani lží.
— (© takový „moderní vychovatel, povznešený nad
„klerikální pověry“, žákům vykládé, to si lehce můše
kašdý domysliti, prohlédne-li aspoň trochu moderní
protikatolické spisy, vydané jezykom českým Újns
jímá člověka, čemu všemu nemyslící intelligent ochotná
věří a jaké napaponškované nepravdy dovede bez
dlonbých rozpaků šířiti. Všimněme si na př. Masa
rykova spisu „V bojio nábošenstrí“. „Obnova“ doká
zala autorovi velikou neznalost historie, dokásala ma,
še tento „nejučenější z učených“ píše ve svém díle
botové, křiklavé přotimlnvy; pan Masaryk i jeho
věrný „Čas“ mlčeli na naše výtky jako sařezaní,
protože bylo ghola memožnonaševýtky nějak „vědecky
odpraviti“, Alenaše inteligence četis dychtivě Mas
rykovy protimlnvy. dále, neohlíšejíc še ani za mák,

tato nověímavost ovšem plynula „z reblistické nestrannosti“ Nu — a mí můtilo se něco £ rosymů

s duchem času. Modernímů paedagogovi hovoří: :w
bez kontroly odborofká. věde zbalého proti katoliotva
veliceanadno. Ale, jen pánové, ven, na světlos těmi
rosumy čelícími proti článků

nám otevřeně,je mládež "„theologicky“ vůděláváte|Pak Vám vysvětlíme klidně a věcně,jskými jste od
borníky v theologii. Beze vší policie úřední, pouhou
policií vědeckou w Vámi svedeme vítězný bój; uká

žeme Vám, co,věsoko ještě jest o „Pykčobístadovati,neš začnete poučovati, I „Osvěty lidu“, dovíte se o
našich článcích víry pramáloprárdy. Te to bere velice
jednoduše. Zučneme-li a ní yěcnon, klidnou disputaci,
odpoví asprostáctvím, překrpcováníco a lšemi, jako
to učinila posledně v odpařědine náš článek „vy
chovatel — nadělověk“. Inu — pokrokářské morálka!
Te naučí knifům, podskokům, vychová své věrné
v nadávkách a v úskočném .lhaní. My však ou
tové výpaly budeme státi na stráši pravdy dále.

Valná hromada
měšťanstva v Hradei evé v neděli,

dne 36. Kiatopeda t. r. minula dosti klidně; zahájil ji
přededa p. 3učlenů v minulém roce. Zpráva obobodnípřednesí p.

Kormámek, hr věsoval vřeltů v nku zemřelým
epola vafkůtopp. Jantčkoví s Udalríkovi, svlpsk dlouholetému, věrnému (zmensnanému)p. Honkemu.

„Dále sdělí), že pivovar byl postižen požárem, který
však v zárodku atlamen, aniš vášnějšíchSkod zanechal.
Na ssmození dalšího neštěstíopatřila prý opráva dyi
rační stříkačky, ooš se nám zdá velmi nepraktické
Záhodno by bylo, aby správa dle možnosti tyto vrá
tils a na místech, kde by požár škody učiniti mohl,
sřídila zasklené ohříoky s hydranty s hadicí; podobní
zařízení bývá v cizině ve všech průmyslových sávo
dech, kde by byla před požárem obava. Vódá je přece
v pivovaře, lze tedy lehce vše prověsti. Dále mesi jí
vým sdělil, še dům pivovarem, kde se nalézá jod
nice, je jiš od minulého roku pro. fioanční okr. řed,
Da 13 let sa roční nájemné 3130 Kpronajat; nájem
se ovšem platí, ale Gaanční ředitelství posud sde ne
máme. — Daně potravní zaplaceno K 218 000, celkem
K 348.29050. Roznmí se, še ostatní dávky, ješ platí
hostioští,v to počítánynejsou;slašnátosejisté suma
do bezedné státní pokladny. Zpráva tato byla jedno

, hlasně achrálena. Za verifikátory protokolu byli svo
lení pp. Radolf Helivichba Bedřich Stein, za skratá
tory pp. Halounek, H-fmann, Špaleks Urver. —
K8. boda žádá se sobválení k případnému pronájmu
pozemků pravovárednýchblíže vojenského cvičištěna
rozšíření téhož zdejší městské obci na 25 let, což proti
názoru p. Cbrudimského bylo schráleno. Výbor šádal
zmocnění o orentnelním odprodeji pozemků pravoyá
rodných, když se kupec blásiti bade, což témuž valná
hromada neschválila a masf tudíš každý další prodej
pozemků oznámiti a „obválení vydádati u příš'íč

valných hromad,„Foušvadě pozemky tyto po úpravěLabe, kdeš rajísté nastane čilejší rach průmyslový,
"snačně na ceně sískají. Volný návrh p. Čhrudimského,

aby ze 12 dílů, jež patří jako odměna feditelatví, se
zaplatila vode t. j. 2400 K, podporován nebyl a ne
došel k schválení a skoro jedooblasně zamítnut. Zá
leží nyní na ředitelství, aby se podobný návrh opět
nevyskytl a aby vo svém jednání byli agilnější a
nezneužívali svého postavení v pivovaře ke svým o
sobním zájmům. Ku konci se provedly doplňovací
volby 6 členů výboru a 3 nábradníků, při čemě šídé
ukázali solidarita a volili arorně p. Filipa Bsrgra a
p. měst. rad. Jal. Rnesa. Do výbora svolení pp. Dr.
Jos. Czurba, Jos. Pilnáček, Karel Štěpánský, Vácí. Ja
vůrek a K. Richter; za náhradníky pp. Josef Jeřábek,
Cyril] Vlach a Gustav Honke. Za rovisory účtů zvo
leni byli pp. Frant. Hoffnan a Ot. Urner. Nelse za
mičeti nepěkný sjev při těchto volbách, še někteří páni
volí sama sebe, coš 60 nesrovnává s mužskou důstoj
ností.

Manifestační den v Hradci Králové.
Den“ 28. listopadu ohlásil se tichem, jakého není

pamětní ka. Všecky obchody, peněžní ustavy aostince byly uzavřeny, povozy odpočívaly, v díl
nách přestalo se pracovati. V časných hodinách
bylo zříti jen tu a tam osamělého chodce, později
menší skupiny manifostantů; zatím konány pří
pravné schůze po obcích sousedících s Hradcem
Král. Po desáté hodině shromažďovali se manife
stanti za „Moravskou branou“ k průvodu a po
čtvrti na jedenáctou hnul se mohutný průvod ze
všech vrstev obyvatelstva i všech politických stran
do města, kde se zastavil na Velkóm náměstí.
Zde a balkonu domu p. Richtra promlavili pp. Bi
růček, Švagerka a Hampl o všeobecném přímém,
rovném a tajném hlasovacím právu. Pan Švagerka
svojí neobvykle ušlechtilou řečí příliš málo přispěl
k zvýšení slavnos'ního dojmu. Slova jako „přesakra
— votroci“ a pod. byla podivným 80
cialistické kultury. Takhle řečnit by pe naučil zcela
pohodlně každý. Řeči trvaly necelou hodinu; pak
zahlaholila trubka několik taktů „Písně práce“,
načež účastníci klidně se rozcházeli. Zástup účast
níků byl odbadován na 10.000 hlav. Proti napro
stému klidu v den manifestace pranic jsme nema
mítali; sami jsme se ku klidu připojili. Leč pří
pomínáme, že inkvisitorské přihlížení manifestantů
k naprostému zanechání práce bylo nemístné.
Mluvíme-li právě nyní tolik o svobodě, popřejme
tolik každému, aby pro dobrou věv rozhodl se
zcela svobodně.

Charakteristika pokrokářů. Často
jeme měli příčinu poukásati na mravní s společenskou
pokleslost t. zv. pokrokářů. Pro pravdivé naše levity
péni se vědy akratně zlobíli a upadali hněvem aš
v nepříčetnou zběsilost, za které v „Osvětě lidu“

ohrlili -nadávky na všecky strany. -Žs jeme podm Dekřivdili, akózel nejnovější jejich spor s Herbenem.
Tento z defraudace sirotčích peněs obviněný redaktor
vyčítá členům výkonného komitétu pokrokové strany,
še mu někdo ukradl adressy abonentů pro časopie
„Přehled“ (Čas č. 328). Jinde zove básník Maehar
celý výkvět pokrokové strany moralistní bostií, která
ije mozkém, ale nemá kaltary erdos. (Čas č. 330.)
„Kdo by si pomyslil, če si v ráži páni odhalí svá

srdce! Až začne zase moralistní bestie v „Oaróbě

dida“ roztrhávať čest neabonantů,připomeneme jí tyukradené adresy a upozsornímeji, še morální rozhdř-.
čení bývá jedinou zbraní obmezeného mozku atd. Po
tskové lázní pokrokových -„omravněnců uznají enad í

zdejší přívržencimoderníhopokroka,še „kultura posková bes kultury srdce je horší nežli barbarství “ A
není-li ještě ani nadbytek té mozkové kultury
šosáckým cylindrem nadutého pokrokového necity,
jakou má sociální cenu takový polovzdělaný intel
ligent se skaženým nitrem? Ovšem Machar a Herben
nefekli nic nového, ale ocejchovali sté odchovance
málo lichotivou signataron. DobrésašítřI

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 37. listopadu uzmeseno:Vybídautí
c. k. okr. hejtmanství k šetření ve příčině nezacho
vávání nedělního klida holiči a kadeřníky postoupíse
policii k vyřísení. — C. k. okr. bejtmanstvím dodaný

spis konceste hostinské p. G.; Honkemu pro dům Úp.:10 a 11 'vsat byl na vědomí. — Akademickéma
spolku „Dobroelav“ propůjčeno bylo městské divadlo

lioperovo na den 6. ledna 1906 — ku přednášce
s pruminatím poplatků sa divadlo, osvětlení a otop.

„

— Žádost hostinského p. V. Provasníke, aby poro



bylo sříditi noční kavárna se denskou obslu
o. dosud nedóttavěnémdoměv Harlíčkovéalici,
vrátí tomatn, ježto městské rada k vyřízení Sádosti
té není kompešentní. — Blělení c. k. okr. hejtmanetví,

Pouchově vyplacen byl náklad opravných prací v
tomtéž kostele v částce K 481.—, vzato bylo na vě
domí. — Žádost řediteletví měšťan. školy oblapocké
zde o vytýčení místa pro hříště postonpenapevnost
stníma- odboru — Nabídka fmy.H. Gottwsld v Prase
ma koupi přístroje k odsávání prachu (Atom) postoupj
se technické kanceláří a podání správy. — Technické
kanceláři se uloží, aby podala návrh a rozpočet na
úplné vyčištění kathedrály ev. Ducha.

Jak ce te má u továrnou Artura
s © Jak 60 so zasvěcených krahů dovídáme,
ná1 časaní s tohoto továrního sávodu své pozadí.

Nedostatky v této továrně mají niti svůj půrod v kon
karenci. Majitel obtěl míti vše na oko hezké a při
tom laciné Stavitel konkarent chtěl jinému staviteli
konkurenta konkurovati a podal nejlacinější offsrta,
při níž si vyhradil všeliké úspory a volnou raku. Tak
se při stavbě všelicos napořilo. Tyto úspory mají psk
okolní obyvatelé pro nic sa nic nyní odskákati. Chytrý

proto a tím větší jistotou počítal, še věc projde a až
v posledním téměř okamšika karta se obrátila. Ně

i porovnání s plány patřay a jemé nemálo zvědaví,

be.. s tím nóšťsstnýmobjektem, po mnoba komisích
a rekarsech, na konec stane. Prozatím spívají vě chny
súčastněné krahy starou písnička „my nic, my mu
sikanti.“ Singerto svádí na stávitele, stavital na
Singra; stavební orgány vina svalají na politický
úřad, takže se prozatím nikdo nesasvěcený v celé
věci nevyzná. A zatím komín torárenský dál čadí a
okolí celé znošvařaje.

Nová ovobeda ma pochodu. Nasnačíme
sitaaci krátce. Stávka v Kuklenách. Veliké roshořčení
erobodomyslných beránků socialistických na ty věl
níký, ktsří so odhodlali pracovati dále. Dra lidamilní
socialisté večer na stráži ne odleblé štaci Slezského
Předměstí. Mladý muf, vesničan, kráčí kolem. Klamná
domněnka stráže, še to jest stávkokaz. A tak bezo
všeho ptaní e souda dopadají kannibaleké rány na
tělo bezbranného, še zkrvavený muž sotva se domů
doplíšil. Žádný pražský policajt by si nevedl tak
úskočně a uarově proti socialistovi, i kdyby od něho
byl přepaden. Výsledek socialistické kultury. Zkrátka
— nová svoboda na pochodu; kdo se jí nepodřídí,
ať uteče před socialistickou, metivou pěstí nejraději
někam k nevzdělaným černochům; tam bude bespeč
nější než mesi „vsdělenými, utiskovanými a pokro
kovými“ socialisty.

Z veřejné čítárny průmyslového
musea v Hradei Hrálevé. Čítárounavštívilo
v 10 večerech 683 osob. Domů zapůjčeno 208 osobám
180 orasků knih a 669 předloh.V čítárně vydáno na
517 žádanok 362 ovasků koib a 298 předlobových děl
e více neš 14540 předlohami. Do okolí sapůjčeno 6
osobám 17 svesků knih as 186 předloh.

Přednášky v měst, průmyslovém
anuscen v Hradel Král. Vahledemku před
nášce Vrázově odkládá se přednáška p. L. Weignera
na pátek dne 8. prosince ne 3. bod. odpol. Místo
osnámeného thématu promluví p.inep. Weigner „O po
měrech šivnostenských v cisině“. Théma toto jest
mnohem časovější a tím cennější, jelikož p. předná
čející na své letošní cestě po Německu a Belgii získal
mnobých zkušsností, svlášté o otázce průkazu způso
bilosti. — Při přednášce p. ing. Stracha z Prahy „O
telegrafii bez drátu“ ukázala místnost, že návalu po
eluchačstva zcela aepostačaje. Byla to velice zajímavá
aměs obecenstva; malý studentík vedle starého pro
fessora, dělník vedle svého představeného a pod. Jme
novitě sarlouvaly se nám odaševnělé tváře našeho,
zde slušně zastoupeného, opravda nadějného dorostu,
dělnické intelizence. Ano i dámy vytrvaly přes děsnou
atmosferu aš dokonce přednášky, plné dvě hodiny.
Přednášky tyto zaslohují co nejvřelejšího doporučení.

Satira při předmášce. Kdyžse p. inše
nýr Strach v přednášcesvé přizmínce o telefonu sínil,
še „když se v Hradci mluví, slyší nás ve Vídni“ —
osval se svačný hlas: „to není pravda, ve Vídni nás
nikdy neslyší“ — Na okamšik vše se zarasilo — i
pam inženýr — ale ihned vtipu porozaměno a vĎe se
vesele zasmálo.

Bezplatný kurs účetalcký pre pe
kaře a eukráře pořádá ve dnech od 4.—10.
prosince 1905 a od 4.—12. Jedna 1906 městské prům.
museum v Hradci Králové. Veškeří přihlášení účast
níci dostavte se v pondělí, dne 4. prosince o 2. hod.
odpolední do učebny I. roč. c. k. odb. školy v I. patře.
Veškeré potřebné rekvisity obdrží účastníci za 1 K
před sahájením korea.

Nesiušnosé. Dne 27. t. m. nebo,bylo-li to
po půlnoci, tedy 38. Jístopadu, přišikoval si neznámý
etitel tmy k zahradní sdi a děkanetví v Hradci Král.
řebříček, Kóuk" se na pravo a ne levo, vyhoup' se ns
seď, pak se přehejb' do sahrady. Z altánka si vy
půjčil: atůl po nebožoe paní Reibsteinové se čtyrma
nohama, malý hrací stolek se stoličkou pro malé děti,
trocha nedraného pefí s přechodního zajíce, dvě bidla
pro prádio a jiné vzácné dědičné předměty. Nepova
žujíce jej za zákonitého dědice, dádáme slušně, aby
námsvé jednání vysvětlil, po případě do týdne se
omluvil a zároveň, aby v nějaké knize jednající oslu
šnoati se poučil, jak do úřada vstoupiti třeba. Budoucí
návštěva budiž tedy laskavě buď předem ohlášena,
aneb svou přítomnost naznačiš navštívenkou. Bojácnost

ponocný neb jiný škodlivý dačh v tyto končiny jekživ
"n oa by onsdnějaká jiná překáškawe
naskytla, Dudiš v pravý. čas na děkanském úřadě

Nenákouitá schůne. "Nabudoucísobotu,k obra n
jaksů němpřproraje 00velkáschůsekobylna dě„ “

fádost šádáme všechny obrkobyly, aby daly svým pod
"řízeným pokyn o zachování šádoncího klidu po oslou

tu dobu, Nechť zůstanou atáti adokuů. jejieh podkoní se nerrátí z hospod a volně
k jiným bepobíhají, nepomlouvají a neklepají o jiných
habených kolegyních. Jeteloré neb jinésákusky bráti

Zodámské klobouky nejsen žádné opálky s travou,se
kterých by měly tahat pampelišky, planý mák neb
vycpané ovoce. Tobo dne nechť se odřeknou všelikých
radovánek, hor zvláště dětských, jako kopání, koketného
pošťachávání a škabání kolemjdoucích, přílišného vý
vkiní a ječení, a baodiš jím vysvětleno, če jako mi
luvnice moderního sportu pro. přílišné stáří nemohou
dojíti nálešitého porozamění p ocenění. Konečněbudiž
jim zdvořile ovedeno ve rnámest, še místo od dě
kanskéóbo úřadu ko kgstelu sr.Dachaa
od doma p. Boakupak pýřovara vybradilici
smrtelníci o dvou nohách a nikoli o čtyřech.

Ztráta v úterý 38,, JistopaduMezi 6. A 1.
hod. več. straoéna byla přes Velké náměstí v. Hradci

Král. k Malšovicůmpíča se zelenými deskami, formáta osmorkováhn. Poctivý nálezce se
proti odměn)Odevsdal v administracit, I.

. Úplnýeelonedělní kid v Hrača
Král. saveďly,na podnětSrůýíř Hahuš £ syn ve
svých občhoděch a košemi ©«

firmy : J/ Steíndler, A Sroln, Radělf JK.Můller a J.Farbas. Toto dobrovolné žaveďtnídelonedělního klidu
může býti ostatnímu zdejšími obchodnictvu, jet z velké
větěiny klade tak bouževaatý odpor spravedlivému
boji obch. pomocnictra za úplný nedělní klid, oejlep
ším důkasom, že evorným dohodnntím mohou pp.
chefové nejen svým“zaměstnaným, ale“ i sami sobě
potřebného odpočinku po týdenní námaze vymoci a
zjednati si tak povšsti lidí avědomělých,pokroku
milovných. 707 U

Z minulosti Hradče Králové. (B.
dinaé, hospodářské ispolečenské poměry poddaných
koacem 18. atoletí.) „Dne 17. Septembru 1788. byla
šetřena pozůstalost po nebošt. Panenkovi v obci Lo
chenické, která jak se vynachází tuto pro budoucí
paměť do protokolu se vtáhla jak následuje: Pozů
stalost aobožt. Matěje Panenky pozůstává na jedné
chalupě v Lochenicích, která dle zápieu fol. 96 v roko
1770 dae 1. Octobris na něj, Matěje Panenku a man

želka jo Mařenu, rozenouMartina- Peškovonzapsánajest. MatějPanenka umřel 1784 roku beze všeho
káaftu a zanechal po sobě syna Václava, nyní stáří
5 let a dcerašku Annu, nyní stáří 11 let, též vdova
Mařenu, která se“nyní provdala za Václava Jarše.
Poněvadž tedy pozůstalé dětí k hospodaření dospělost
nemají a matka jejich Mařena na tu chalupu spo
lečný zápis má, a dle zprávy rychtáře s nynějším
manželem na živností dobře hovpodaří, pročež pozů
stává ona na té živnosti spola.s nynějším avým man
šelem sa hospodyni aš do času, kdyžby jedno neb
drahé dítě po šivaosti se potahovalo a vrobnost by
to uznala, aby na živnost dosaženo bylo. Při tom
však pro strana nynějšíhomališela toto zaopatření se
činí, še cokoliv na šivností 4. jeho přičiněním zlep
šeno býti se dokáže, jemu a' "dětem k dobréma

um, fol. 4.) — „Dne 17. Septembru 1788. byla če
třena důležitost na pozůstalost Matěje Pavlíka z obce
Lochenické, který po sobě zanéchal chalupu a syny
dva, totiž Jana ©prvního manželstva a Václava sdru
bého mangelstva, též vdovu Mařeňu pro rodilou Ka
lašovou, pořídil kšaft roku 1783. v kterém živnost
svou neb tu chalupu synům na rovné díly odkázal,
matku ale Mařena za bospodyní až do vůle její asta
novil.“ „Syn starší od S0ti let pozňetává v službách,
o kterém se neví, a syn Václav okolo 15ti let pozů
stává a matky, která s3nyní provdala za Václava
Kalaše.“ „Když tedy mocí kšefta mezi nápadníky po
rovnalost činiti se chtěla, vyšlo na světlo, že o synu
Janu se neví, kde (se) pozůstává, a poněvadž dle
správy rychtáře, matka nyní provdaná Kalašova so
svým mangelem na živnosti dobře hospodaří a mlad
šího syna Václava na svó starosti mají, není posavad
příčiny, proč by na rozdělování té šivnosti pro ny
nější čas 0e nastapovalo, pročež ta samá pozňstává
v rokou matčiných, až by buď syn Jan o rozdělení
živnosti stál, aneb přátelé jeho na to nastupovali,
stran čehoš tedy by přátelé vyrozumění býti museli
a to jsou Jan Mareš v Lochenicích a Jan Mareš
mladší téš v Lochenicích.“ Actam Anno et die ut
supra. (Protocollum, fol. 6.)

a oltolkýmrspolkům diecése královéhradecké. V těchto dnech zaslali jsme všem
spolkům důlečité petice.,Postarejte se, ať 00 nejvíc
členů je podepíše. Buďe-lí třebas, pfipojte pro pode
pisy k potici půl archu papíru. S podepsáním neotá-
lejte, abychom v brské době mohli petice odeslati na

atřičné místo, aby ještě o Váňočích moblo dojíti ke
onferenci. Také jeme rogeslajEspolkům, dlabujícím

či, příspěvky, upomínky. Prosíme, aby nebyly odlošeny!
Valnou hromadou znova jest schválen roční příspěvek
4 K pro spolek. — Kdyby ai kafal. apolky přály, ob
starámo jim a zašleme bílé karafiáty (odznak to

naší strany). Kus úětovati bademe po 8 haléřích.— Ústřední odražení.

Z Třebechovie, KatolickáJedkota |v Tie
bechovicích pořádá v meděli3. prosinčet. r. v sále

pt K. Jarkováké Mikulášskousábava s přednášk.uojmy z cesty po Egyptě, Palestině a Syrii, kterou

Roka vldp. dr. Jan Hejčl, prof.v semináři královéradeckém. Po přednášce nástedovati bude jedno
aktovka „Spanilá mlynářka“ od Melesvillioa, způvy «

solové APT: Na: konec rozdávání mikalášskýchdárků. Začátek "určitě o 7. hoď. Hudba p. Jaroměř
*ekého.— Poznámko. Přijímají se jen slušné dárky v den
zábavy od 3—6 hod. odpol. v sále pi. K. Jarkovské,
kde v týš čas i lístky k resorvovanému stolu badou
se prodávati; večer se dárky odmítají. Mlčenlivost
jest saračena. — I u nás manifostovalo se ve

proapěch všeobecného | hlasovacího práva. Dne 26
6. m. pořádán byl tábor. lidu, jehoš s9 účastnilo div
nostuictvo a strany národně. sociální, křesťansko»0

clální a sociálně demokratické. Schůze měla P odbývána v hotelu p. Stoňka, a poněvadé účastníků bylo
tolik. že byse do vělu nevešli, as ořádánna náměstl
tábor. Prvním řečníkem byl národní socialista Seidl

jeho byle snůškou frází. Následující
řečník, red. V. Myslivec z Prahy, vysvětlil, co vše
obecné hlasovací právo je, proč se domáhá a jaký je
jeho účel. Vývodyřečaíkovy všecky strany uepokojily.
Za šivnostnictvo pronesl Peč p. Malecz Opočna a o
jenorální stávce mluvil soc. dem. Havlena. Po ukon
čení tábora konán průvod městem, v čele nesen nápis:
všeob. hlas. právo. Věs skončilo v tichosti. — Ohlas
jenerální stávky byl v úterý i o nás. Nikde se no
pracovalo, bostibce a krámy byly do 5. hod. zavřeny,
městem pořádán odpoledne opět průvod v tichosti.

Z Dobřemle. Minalou neděli 26. listopadu
měli jsme vzácnou podívanou. Zástapy mužů i chlapců
z okolních vesnic valem hnaly:se k nám. Žene do
kostela, pozaali jeme z jejich bolí a ovrázaných hlav.
Kam tedy? Pan Weinrich, majitel velkostatka, ráčil
v neděli nepořódati hon. Šest dnív týdnu na ta pan
skou kratochvíli nestačí, musí se gsnosvěrit neděle,

bývá řepa, kolem kostela v době služeb Božích vozís
řísky s řepa (kolik vozů za sebou), přebaruje na špý
chaře obilí. U nás neplatí zákon Boží: Pomni, abys
den sváteční avětil — pro Dobřenice je -zrušen státní
základní zákon o nedělní práci veřejné a o klidu
v okolí kostela mezi službami Božími. I hoši školou
povinní maceli na hon. Pak se velcí páni diví, jak je
lid surový, zlobí se, kdyš na jich majetku se leckdo
přehmátne| Kdo ho ale kazí? Neplatí-li přikásání

Boší o „pány“, neplatí i pro „kmény“. Co platnaveškerá vychovatelská činaost kněží a učitelů, když
i“ pro svou kratochvíli a zisk děti idospělé kozí.

Báda tomu, skrze koho pohoršení pochásí! Tolikpro
doešek! Příště, bade-li třeba, pustíme na dobřenické
bahno trochu více světla!

Lev Zelenka-Lerando v Josefově.
Proslulý virtuos na harfu spola skoloraturní pěv
kyní Cecilif Šmídovou, členem dvorní opery ve
Stuttgartě, pořádá koncert v sále „U slunce“
v meděli dne 10. prosince 1905 o 8. hod. večer.
Dle velmi čilé poptávky po vstupenkách souditi
lze, že tento koncert bude nejlepším v letošní
sezoně.

Krádež v Holicích. Minolýtýdenv noci
ze středy na čtvrtek ukradena byla na zdejší fařene
známými pachateli všecka drůbež.

Manifestační schůze za volební ©
prava v Pardubicích, Dne 28. m. m. byl
v ranních chvílích v Pardabicích naprostý klid. Bylo
to tak jsko před lety o hodech božích. Vše zavřeno;
jen tu a tam nějaký osamělý chodec.“ Žádný povoz,
žádný dělník. Takovéticho pusté jako před nějakou
bouří. Po 9. hod. začal jiš čilý ruch. Školy byly za
vřeny. Před reálkou a průmyslovou školou, kdeš se
mělo ačiti, postavil ae kordon dělníků a zabránil
žákům vstup do školy. Proto odpadlo také na těchto
ústavech vyučování. Na zelené bráně a na radnici
vstýčeny prapory národní a radý.“ Kolem 9. bod. za
čaly schůze. Na náměstí shromášdili se socialisté ná
rodní v počtu asi tisíc osob. Řečníkem byl p. No
rotný, úředník úrazovny. Před ním promluvilkrátce
p. dr. Formánek, starosta měste. Již v neděli dne
26. m. m. měli ta národní eocialisti prvníschůsi na
náměstí a mlavil tu redaktor „České demokracie“
Pichl. Soeiální demokraté seřadili se před „Veselkou.“
Bylo jich asi na 2000 z Pardubic i s okolí až ze Se
zemic. Řečníci mluvili « balkonu hotelu. První pro
mlavil opět dr. Formánek, starosta. Po něm mlavil
za stranu pokrokovon Kostelecký, obchodník, který
řeč svou předčítal z jakéhosi papírku. Velmi prý se
zavděčil, když připomenul, že jemu jest 70 dělníků
milejších než 70 kavalírů, protoše 70 dělníků dovede
prý dům vystavět, ale 70 kavalírů dovede jen dům
profiámovat. Třetí řečník byl sociáloí demokrat Rau
tenkranz, zednický polír z Praby. Mluvil dosti věcně
a vybízel dělnictvo ku stávce, tvrdě, že je to nej
strašvější sbraň v rukou dělnictva. Také prohlašoval,
že se nebudou báti kanonů, ani bajonetů, ani repe
týrek. K závěru mluvil redaktor Borek, který, obrátiv
se k soasedícímu doma hraběte Kinského, vybízel
paneké služebnictvo, aby se vzepřelo svým pánům a
nedělslo jim otroky. Potom nastal klidný rozchod. Až
do večera procházely so zástupy dělníků po ulicích.
Když pak došel z Vídně telegram, že dožadované
právo není e jistotou zaručeno, provoláváno všude:
Hanba! Pryča vládon|

Příznaky deby. Minulounedělikonalis0
ciál. demokraté v Dašicích schůzi. Dostavili se tam
soudruhové i s okolních míst. Také z Pardubic přišla
jich hratka s červeným praporem, zastřeným forem
černým. Kdyš se večer soudruzi vraceli pardabským
nádraším, procházel se ta jistý pán se svou dceruškou,
která se zvědavě tatínka ptala, co ten prapor sna
mená. Praporečník, uslyšev ta slova, vyzývavě před
stoupil před onoho pána a rozkřikl se: To je prapor
anarchie « počátek reroluce!

Revolta ma pokračovací škole. Jak
duch naší rozbouřené doby vniká i do vsnětlivých

pozoruje zajisté každý,
kdo nemá ani s tou zlatou naší mládeží pranic dě
lati. Doklad tobo podává .nám případ na pokračovací
Skole na Východočesku v P., kde v předešlých dnech
při večerním vyučování učeníky inscenován byl pěkný
pouliční výjev. Pan učitel R. měl ten den příjemaý
večírek. Než přišel do školy, nepsali mu jeho bodní
Sáci na taboli: Pryč s učitelem k Ať žije anarchie!
Sláva revolací! Vyšedše pak po vyučování na ulici,
strhli takovou kočičinu před školou, še se sem lidé
obíhali se všech stran. Výkřiky: Hoří! Pryč s učitelem
R.!1Ať šije revoluce! zněly daleko ulicemi kol školy.
Proč by si také mladí páni takovou legraci nedovolili?
To dobře vědí, še má před nimi kde kdo strach —
policajti i tam ve škole. Ale sa tuto revoltu proti
učiteli úestalo se mladým pánům pranic a policajti
bylí konečněrádi, še hoši provedše svou dobrovolné
ee rozešli. Také úkoz doby,
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Veliká manifestace za volební
reformu.

(3) Bylo takové manifestace zapotřebí.
Vláda rozkývá se k reformám teprve tehdy,
když se jí povinnost připomene velice důrazně.
Jest však otázkou, zda oběti, které přinesl
zvláště národ náš politickoo stávkoo ve pre
spěch všeobecného práva volebního, přivesvu
přiměřené ovoce, Uvažujme klidně. Dovědí
se kompetentní kroby ve Vídni aspoň o všech
větších manifestacích venkovských. o jejich
průběhu a jádru řečípronesených? Kolikz těch
pánů vůbec rozamí jazyku českému a kolik si
jich dá práci, aby nejrůznější pravdivé referáty
českých listův o manifestacích dobře prozkou
mali? Pánové spolehnon se hlavuě na referáty
okresních hejtimanů; ty budou považovati za
nejbezpečuější informace. A če takové referáty
obyčejně líčí situaci růžovějšími barvami než

jak v skotečnosti jest, sotva někdo bndepoplrati. A ústřední orgánové zasednou k diplo
matickému stolku bez velikého rozčilení, 8 aka
demickoa „rozvahou.“

Odbývaly se obrovské národní tábory ve
prospěch českého státního práva; promlovilo
6e mnobo nadšených řečí, ozýval se nadšený
potlesk. Na — a praktické důsledky rovnaly
se nejvýš výsledkům četných novivářekých
článků; jinými slovy: prospěch toho všeho byl
velmi nepatrný.. Pokud se nekřičí hned pod
okny Vídně, slyší pánové vždycky jen siabou
ozvěnou.Ovšem nelze popříti, že adálosti dne
28. listopadu zborcují ve vládě svědomí víc
než kterékoli manifestace předchozí. Ale srov
nejme oběti národem podnikoné a výsledkem.
Pro Vídeň většina i vážných manifestací če
ských jest politikou za sdí. Jednodenní poli
tickou stávkou obětoval národ ve prospěch
volební reformy několik millionů; stávkoval
kde kdo. Kdyby místo demonstrací konaných
za zdí byl český lid v hojnéro počtu přispěchal
do Vídně, kdyby pod okny ústředního parla
mentu dalo průchod svéma ulnění nějakých
sto tisíc příslušníků národa našeho, pak by
toto přímé, bezprostřední oslovení koranní
rady mělo význam a úspěch daleko větší než
demonstrace prováděné daleko od Vídně. Kdyby

FEUILLETON
. Cestou k Siloe.
Paběrky z cesty do Palestiny. Píše Dr. Jan Hej č

Bylo to v úterý dne 11. dubna, kdy ke'3. hod,
odpolední se shromáždili všickni posluchači biblické
školy na nádvoří basiliky sv. Štěpána, aby— jako
každý úteřek — za vedení profesora východní
sterovědy P, Vincenta podnikli archaeologickou
procházku. Poněvadž nadějný mladý professor
Vincent přepracovav se, na radu lékařskou odebral
se do své otčiny někde ve francouzských Alpách
— vedl nás tentokráte professor biblického země
pisu R. Savignac.

»>Kampůjdeme dnes?= táži se.
>K rybníku Siloe a pak zpět vesnicí téhož

jména«, dostávámv odpověď,
- © A již kráčíme ulicí v houfu k jihu, k Da
mačské bráně, Na konci ulice je rohák — turecká
kavárna, ve které jest skoro celý den živo. Před
domkem jest nastrkáno několik dřevěných tyčí,
spojených nohoře nemnobými latémi s na nich
tvoří střecbu několik rozprostřených, špinavých,
děravých cárů z režného plátna, asi takových, ja
kými u nás na venkově pokrývají hospodyné po
dlahu právě umytou, aby se jim zase hned neza
mazala. Jest to místnost věru svzdušnéc, Ze všech
stran, i shora, stropem může vzduch volně prou
diti a osvěžovati unavené hráče, kteří tu u prázd
ných kávových koflíčků na nízkých stoličkách sedí
a hrají. Věru »roztrhaná chalupa, slunce do ní
ovítí«. Z daleka již jest slyšeti blasítý hovor. Ne
umíť Arab šeptati a kdykoliv mluví, mluví od
plice, zvláště ovšem při hře.

Někteří z p. t. pánů bostí čtou sve knize
chudých a žebráků«<; to znamená po Česku »mastí

milliony dobrovolné ztracené generální stávkou
dány byly lidu oa podpora cestovní do Vídně,
„rozhodně by národ nebyl chudší než po poli
tické stávce. Snad někdo nazve tyto myšlenky
příliš fantastické. Ale dějiny svědčí, že takový
způsob lidového projevu býval nejúčinnější a
že při takovém projevu nebylo ani potřebí sa
bati k násilnostem. Jestliže se sjíždělo k de
monstracím z daleka Široka obecenstvo do
Praby, proč byv se nemohlo sjeti do Vídně?
Ale ta jest jeden háček; kdyš Praha nedávno
před 28. listopadom dernonstrovala co nejmo
hutněji, vídeňští socialisté si hověli. Popřáli
vídeňští soudruhové chytrácky první slovo
Praze — městu tolik vzdálenému od státního
ústředí. Pak ovšem demonstrace pražská měla
význam výhradně territoriální a nenahnala
nijak mnoho strachu státnímo ústředí. sj

Socialisté nyní se pyšní svými vavřínyj;
snad se domnívají, že za rudým praporem po
táhnou jindy zrovna tak veliké massy jako ve
dnech právě minulých. Ale nechť se jenom
nemýlí |„Všeobecné hlasovací právo jest společ
ným požadavkem nejenom socialistickým, ale
i jiných stran českých. Proto tak obrovské
massy dražily ee i k radému prapora v zájmn
věci společné. Až budou socialisté manifesto
vati v zájmu poobé své strany, rozmyslí si
naše veřejnost dobře, než 80 přidá k jejich
průvodu. Nejrůznější násilnosti socialistické
strany na českých stranách jiných jsou dosud
v Čerstvé paměti. Rozvážné, nestranně přemý
šlejicí kraby naší národuí společnosti dobře
postřobly, še bojuje „sociální demokracie za
všeobecné, přímé u rovné hlasovací právo vý
hradně pro sebe; vědí, že tato strana rozhodné
nepřeje jiným Čechům těchže práv, jakých se
domábá ve prospěch svůj. Kdo se k ní nelísá,
toho stíhá kletbami přímo barbarskými. Slídivá,
neúprosná inkvisice radého praporu že by
přála každému volnost hlasování ? Staví-li se
vášnivě proti svobodnému pronášení poctivých
myšlenek stran jiných, kaceřaje-li jako zrádce
ty lidi, kteří si chtějí uchovati svobodu vlast
ního konání, pak tím méně bude přáti stranám
jiným svobodu tolik důležitého hlasování. Již
nyní máme plno příkladů, jaký vášnivý nátlak
činí socialisté na voliče a jakých podvodů vo
lebních se dopouštějí, jen aby provedli za
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kartye. Véru, zvláštní to kniha, o 32 stránkách,
nevázaná sice, zato ale bohatě ilustrovaná, Sluje
kniha »chudých a žebráků« nejen proto, že ten,
kdo v ni pilně čítá, slane se snadno žebrákem,
nýbrž hlavně proto, poněvadž na Východé i nej
chudší člověk, který si nemůže opatřiti koránu,
opatří si aspoň tento přístupný plod světové lite
ratury,

Jiní kouříce z «nargile« mají'před sebou na
nízkém stolku'.rozevřené dřevěné, čtverbranné
pouzdro a metají na ně kostky,

»Podívejte se, herna z Monte Carlo se pře
stěhovala se.do Jerusaléma« upozorňuje mě přítel,
Hledime-li na výstavnost tohoto »ústavu«, pak
jest poznámka tato osšem*hořké ironie; hledíme li
však .na vášeň hráčů, jest poznámka úplné pravdivá.
Jeť karban.a vášeň hráté u mnohých otrhaných
Arabů právě tak vyvimota jaka.u vanešené spo
lečnosti v jmenovaném městě, jehož nenasytný
jícen polyká celé miliony, P.

Naproti, ne levém rohu budestáti brzy ve
liký hospic katolíků z Německa, Všude se horlivé
pracuje. — Jaká“ to rozdílyl Na pravo — v ka»
várně celý den se lelkuje, pije a hraje, a na levo
celý den Arabové horlivě pracují. Jest Arab líný
či pracovitý ? V různých“cestopisech bývá Arabova
pracovitost líčena ve světle ne příliš příznivém.
Celkový úsudek o jeho přičinlivosti lze si však
utvořiti teprv delším pozorováním.

V Egyptě jsem viděl, že Arabové po celý
den od rána do večera na kanalisaci Nilu praco
vali, oblečeni jsouce pouze v jakýsi druh plavek
— a to v době, kdy teploměr ve stínu ukazoval
43 C*| Honci velbloudů kráčejí po celé týdny
mnohdy v největším úpalu slunečním po boku
svého živého majetku, honci oslů skákají a běhají
za svými inteligentními miláčky po celý den;
když osel začne klusati, utíkají za ním, propotí
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Imserty se počítají levně,

Obnovavychásí v pálek v poledne. l Ročník XL

každou cenu svoji vlastoí zvůli A ta nelítostná
rudá inkvisice! Neše veřejnost dosud se ne
vzmobla k spravedlivémo protestu proti bar
barskému násilí, Ateré provádějí socialisté na
svůj svátek I. kvotna, nutíce i dělníky mimc
gocialistické k slavení téhož. Tážeme se, zda
dělník stojící mimo socialistický tábor jest
mravně povinen slaviti den, který mu socialisté
nadiktojí? A to jednání přistávkách! Usnese li
se v některém místě socialistická «rganisace
na stávce, má sice právo nazývati zrádcem
svého organisovaného soudruha, nepřestanc-li
týž pracovati. Nemá však uni nejmenšíbo
práva brobě spílati „zrádců“ dělníkům jiných
stran, kteří se atávkou nesouhlasí. Nemá nej
menšího práva ohrožovati život pracujícího
dělníka, který do socialistické strany nevstou
pil Leč sondrozi mají o svobodomyslnostipra
podivné názory.

V den 328.listopadu slídivá socialistická
iokvisice projevila svoji »Svobodomyslnost“ a
„spášelivost“ novými skotky | násilnými. Ač
sami jsme proti politické stávce nic nenamí
tali, přece jsme toho uázoru, že se k ní
nikdo neměl hrozbamiani: násilím nutiti,
Cblubiti se mravním triumfem a „souhlasem“
nejširších vrstev tam, kde vlastně rozhodl ná
tlak, tvť jest vlastně nehezkou přetvářkou.
Myslí-li s.ciální dernokracie, že má samu pluky
dosti silné, nechť táhne s nimi do boje bez
násilného nucení ke spojenectví. vestliže pc
slonchaly její rozkazů obrovské massy lidí
jiného smýšlení jen x bázně před pomstou,
pak jí to nijak neslouží ke cti. Kdyby na př.
katolíci chtěli nutiti dospělé aocialisty k svě
cení svátku av. Václava, zdvsbl by se u nich
pokřik, až by uši zalehaly.

Již zůstane pravdou, že strana oásilná,
jako jest sociální demokracie, rozhodně v „raksi
nebude přáti všeobecného blusovacího práva
stranám jiným. Do nových voleb požene se
ještě s větším kaceřováním každého jivak
smýšlejícího. A proto potřebí, aby strany kon
servativní, a zvláště naše struna katolická již
od uynějška připravovaly se pilně na okamžik,
kdy se budou prováděti volby ve znamení no
vého volebního řádu. Jest sice jistou pravdou,
že u nás v Čechách posud jest konservativního
živla víc než pokrokářského Leč co to všecko
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se dokonale, a přece následujícího dne jsou zase
plni humoru a na »kommutaci« svého povoliní
ani nepomyslí. Mukři se plahočí rovněž po celý
den a v noci jen dřímají dávajíce pozor, aby někdo
nepovolaný si nevypůjčil jejich koní. Vystěhovalí
Arabové pracují docela v Americe v továrnách

jako jiní dělníci. Nelze tedy říci, že by neschopnost
k práci neb lenost byla nevdstranitelná vada ná
rodního charakteru arabského, Třebasli však přece
v mnohých případech vytknouti Arabovi nedo
statek vytrvalosti při práci, nesamostatnost, po
vrchnost, třeba hledati příčiny těchto zjevů jinde.
Chtíce býti spravedlivi, považme, že vláda turecká

poddaných, že výchova školní jest naprosto nedo
statečná a není tedy s to, by si Arab odtud nesl
přesvědčení o povinnosti pracovati, o cené času
atd. V říši, kde vláda svými finančními orgány
všecko, co si pzddaný pracně vydělá, hledí zase
vzíti — v takové říši dostaví se konečně nechuť
k práci a Arab si řekne: Nač bych se namáhal
a pracoval pro Cařihrad? — Budu pracovati jen
tolik, mnoho-li jest nezbytně třeba pro uhájení
života. K tomu přidejme, že Výchoďan nemá tolik
životních potřeb jako my Seveřané, že k uchování
normální teploty tělesné mu dostačí kus chleba,
několik fíků atd,, že nemá starosti, jak se v zimě
u teplých kamen zahřeje atd. a vysvětlíme si ná
klonnost Arabovu k nečinnosti, ač tím nechceme
omlouvati vyloženou lenost v mnobých a mnohých
případech, jako nelze nám omluviti lenosti mno
bých a mnohých našich krajanů. Mimoděk vzpo
mínám tu na svého přítele Američana, který se
v Mnichově divil, že tak mnoho lidí vidí celý
den nečinně jezditi po městě o seděti v restau
rantech.

>Jsou to bohatí lidé, kteří mají statky a
obligace«, namítám.



Jak seodomáha l předplašitolů. Nedá
o popřít, te redakce„Výc kédubicích vysná se výborně ve svém obchode. Nedávno
přišel redaktor tohoto listu s Vídně do Fardabitak
založil tu smíněný list pro stranu sociálně demakrů
tiokou. Osvěděil se mesi svými opravdn jako obratáf
Organisátor a bombastickými řečmi avými upoutal ne

*sébe posornost. Hlas máopravda jako túr. Ale k dobrému fivotu jest třeba také hodně sbonentů a inse
rentů. A ty si dovade slavná redakce také saopatřiši,
když ne po dobrém, tedy terrorem. Kde kdo, úředníí
všech kategorií, profesoři 1 učitelové a celá ta nená
viděná buržonsie poctěnabyla číslem ne nkásku ».dů
tklivým pobídnatím k předplacení lista. [ měšťáčtí
Šivnostníci dostali list tento a zároveň kategorické
sviso buď odebírati aneb inserovati: kdo něposlechne,
bude na celé čáře bojkotován aneb ještě víc. A pro
toše strach má velikékoči atd, Ať šije svoboda!

Z Kestelce mad Orlici. Zasdařilépro
vedení divadelní hry „Dobrodiaci“ —od p. De.Frant.
Hermanna z Prahy — jak všem velect. dámám, tak

ům účinkajícím a svláště p. režisera Šupkovi dě
je Katolická Jednota,

Z Přelouče. „Svormost*přelončská pořádá
v.moděli dne 3. prosince£. r. © 4. hod. odpol. v míst
nostech spolkových v hostinci „u černého koně“ mě
síční schůzi, pří níš laskavě uvolil se přednášeti -pan
Jan Maštslíř, šurnalista. s Praby, o thematé: „Stinné
atránky modernosti v životě soukromém i veřejném,“
Přednáška jen pro dospělé. Posvaným vstap volný.
Hosté, uvedeni členy Svornosti př., jsou vítáni. Zdat
Bůh! — 328.listopadu konala se volná schůne občan
stva s mapifestačníta průvodem v čele ae sl. městskou
radou ve prospěch všeobecného práva hlasoracího.
- Tambarašský koncert v Kyšperku:
Občanská beseda v Kyšperku pořádá v místnostech
svých dne 3. prosince t. r. velký temborašský koncert
ža laskavého epolnúčinkování tamboradů hradeckých.
Vatopné 40 kr.: Začátek v 7 hod. večer. Zařízení re

stanreční.
Ústí m. Ori. Cecilská hudabní jednota sla

vile 21. t, m. a dny následující výroční památka (letos
102hoa) obvyklým krásným způsobem. V předvečer sv.
Cocilie konána valná hromada +vsále p. Frimla, po
níž sehrána vybraná koncertní čísla hudební. Druhý
den při slavné mši sv. provedli členové jednoty skladby
zdejšího rodáka A. Hoiličky. Večar na to pořádána
sábava rázu veselého a žertovného pro členy jednoty
a jejich rodiny. Slavnost ta, tři dny trvající, jest tak
slavností rodinnou v širším slova smyslu. Tu, jak
uvádí Fr. Zábrodský ve svých „Pamětech Cacilekýeh“:
„byla Cecilaká jednota potědy neutrální jakousi půdou,
na níž stýkali se všichni čelnější měšťané, — oltíce
se zde účastníky jediné společné a povanášející my
šlonky, cítíce se sde navzájem bratry.“ Kéž se udrží
duch, vyjádřený v starodávné písni této jednoty *
(Bože) Našemu pak společenství výborné sdraví popřej|
Sjednocenost a přátelatví mezi námi zachovej!

Z Újezda u Choeně. Od 10.—18.pro
since t. r. konati se bude ve zdejší farnosti av.
missie, první to vůbec, co zde samostatná dachovní
správa zřízena byla. — Sv. misii konati ta budou
důstojní Otcové z kongregace Nejsv. Vykupitele
se Svaté Hory u Příbramě.

2 umpolcoSvobočomyslní klubkonal valaou hromadu. Za předsedu zvolen pan
Martin,stavitel.— Zpěvácký spolek „Čech
a Lech“ snaží se udržeti tempo se zdejším o
chotnickým spolkem. V době 14 uúnůpořádal letos
již druhý koncert. Pozvanou pěvkyní byla pí. Mu
silová z Chradimě. Předcházela sice pí. Musilovou
pověst nejlepší, ale přes to pověstzůstala daleko
sa skutečností. Paní Musilová svým bohatým
fondem hlasovým, procíténým přednesem a vzornou
deklamací uchvátila všechny poslachače. Vrozená
její skromnost umělecká a umění získaly jí srdce
všech ©Paní Musilové se u nás líbilo, těš.me se,
že nám nezpívala aaposledy. Zpěvná část programu
(sbormistr p. Nápravník) a hudební (dirigeat p.
Berenda) stála na obvyklé výši. — Ochotnický
epolek slaví tento měsíc jubilenm svého 40letého
trvání. Oslaví je přátelským večerem, na němž
mloviti bude býv. ředitel Národ. divadla F. A.
Šabrt. Druhý den po té 17. pros. bude se dávati
„Vyrava“ s p. Staňkem s Něm. Brodu v roli ti
talní. Nákladem apolku vydán bude i jubilejní
almanach, s příspěvky nejstaršího ochotníka p. F.
Příborského. Pro vánoční dobu chystají ochotníci
„Strakonického Dudáka.“ Přípravy jsou již v plném
proudu.— Manifestace pro všeob. hlas.
právo, které gúčastnily se všechny vrstvy našeho
města, odbyla se v klidu a způsobem v pravdě
důstojným.— Myšlénka, saložiti spolek
pro dozor nad opaštěnými sirotky, po
malu dozrává. Co nejdříve přikročeno bude ku
koustituovánízařizovacíhovýboru.— „Svornost“
baumpolecká pořádá 3. pros. společenský večer,
us němž mluviti bude p. Alfong Hornek, kaplan
z Polné. — Stará freska v děkan. chrámu
Páněbude se obnovovati £ jara příštího roku. O
pravou toa | pověření budou mniši benronštá.
s Emaus. — Daň ze psů vybírati se budo od
nového roku.

Církevní uměmí. Pro roseáblýfarafchrám
ve Všechovicích bylo zapotřebí novéhoobrasu: „Křest
knížete Bořivoje“a restanrování památné malby: „Sv.
Mara Magdaiská přijímá Tělo Páně“ — Úkol tento
k provedení wvěřen vynikajícímu umělci dp. faráři
Ed Neumenovi, kterýž e obzvláštní pietou nádherný
originál vytvořil « oprava staré malby ned očekývání
provedl. V sájmu opravdové ir.alby církevní a s touhy,
aby i jiným stánkům božím dostalo se ozdoby tak
povsnášející, sdělujeme = veřejností i přípis, kterýš
umělci byl dodán: Vldp E-, Nanmanaoví,farátia
akad. malíři v Rohozné! Ráčil Jste tak ochotně pře

vaíti opravu oltářního obrasa sv. Máří daleny s
melbu značně velkého nového obrasu sv. Methodůje.
— Neobyčejně mile byli jsme překvapení, kdyšobrasy
doveseny..avíkoz bedny odstraněno,—Obsvlášté
nový obrss: „Sv. Mathoděj křtí knížete Bořivoje“ vy
niká aróu aměleckou úpravou. Seřadění osob kol av.
Motbodéje a knížete Bořivoje, historický oděv účast
níků,rozkošné.spojení barev,překrásnétváře,s niché
září zbožnost, radost, úcta, podiv... . věe achvacuje
pozorovatele.Toťdílo „uměleckéhonadšenís píje nea
navné, — Téš restaurování drahého obraza oltářního
vyžadovalo maoho píle s práce a vydařilo se velko
lepě. — Ve vší úctě podepsaní jménem farnosti a
svým ardečně děkují Vaší Veledůstojností za umě
leckou práci -trvalé ceny a připomínají: Oba oltářní

'obrasy jeom ve farním padem kostele pravými perlami,
nejpřednější ozdobou. Díky nejardečnájší. Ve Všecho
violch, 10. listopadu 1908. Mugr Josef Kubíček; m.
děkan a koag. rada. Ang. Fuchs, předsodhkost, knok.

ipýbese. L ©.č. 8761.

Bůzné správy.
Slova mocnhřova ©volební opravě.

„Při audienci poskylnaté poslanci Peruthomerovi
(28. listop.) vyjádřil se císař: „Očekávám, še za
vedení všeobecného a rovného práva hlasovacího
přivodí uzdravení parlamentních poměrů. Zavedení
všeobecného hlasovacího práva jest potřebné, a
hnutí platící této otázce nedá se jiš zadržeti.“

Čeští živnostníci, pezor! Od 1. ledns
1906 musí každý český živnostník dopisovati s kašdoa
firmou,.s níš utojí ve epojení obchodním, jedině česky.
Aby firmy nečeské au tento jednotný a účelný krok
všeho českého Šivuostnict a mohly so připreviti, musí
každý z nás dodavatelům svým zaslati o tomto zá
měru našem zavčas zvláštní vyrozamění. Obdršíto je
v libovolném počtu a Obchodoické jednoty pro Mo
rava a Slezako v Brně. Jeden kus stojí 2%h. Rozumí
se ovšem samo sebou, že akce uaše má i jiný účel.
Nestačí, dopisovati česky, firmy cizí musí příkazy
naše i česky vyřisovati. A co je hlavní: Je už na
čase, abychom firmám cizím dalí výbost. Kde to dosud
nejde, alespoň si ga svoje české peníze Česky poručmel
Ústrků a posměšků jíslivých má snad jiš každý s nás
dosti |

Lušlětí Srbové v Praze. Jak již v 46.
čísle t. I. podotčeno, staduje v Praze v lušicko-arb
ském semináři, jejš založili dve vlastenečtí lnšicko
arbští kněší, 84 chovanců, z nichě jest 14 (nikoliv jen
jediný) národnosti lužicko sroské. Tito erbětí atadující,
z nichž jest jeden boboslovcem, ostatní dosad gym
nasiaty, sdružení jeou v tovargěstvu Serbovce; a
kašdé pak neděle ovičívají se pilně v mateřském
jazyku lužicko-srbském, jehož badou nezbytně po
třebovati později jako badoucí kněží e kazatelnyi
ve školách jako učitelé náboženství, jemuž se vynčuje
v katolických krajích pouze srbsky. Nynější ředitel
semináře vidp. P. Rotzinger dbá borlivé, aby ae bu
doucím kněžím lužickým2éto nutné přípravy pro jejich
povolání dostalo. Českyučí se jednak na gymnasiu,
jednak soukromě v kroužcích (oa př. u p. proť. Klímy),
v nichž se pilné teké překládají Česképovídkyi diva
delní hry nu osvěžení literatury srbské,

Spořitelmy pro mládež dle holand
ského způsoba. V četnýchobcíchv Holandsku
dostane se každému novorozenci darem od obce spo
řitelní knížka 4 nejmenším vkladem, jaký je při místní
upořiteloě ustanoven. Vklad teutu amí býti vyzdvižen
až po ukončeném čtrnáctám roce dítéte. V případů,
že by rodiče pro dítě na jebo spořiteluí knížku ni
čeho neukládali, připadue teuto základní vklad zpět
obecníma úřadu i e úroky. Tento způsob spoření
těší sa « Holandeku veliké oblihě, — Věru bylo by
i u nás velmi prospěšno, kdyby rodičové nebo kmotři
dali novoroteněti do vínku místo různých dárků spc=
řiteln( knížka ae vkladem jakýmkoliv, jejž by rodi=
čové dle možnosti byť sebe menším obnose.u rozmno
žovali, a dítě, až by vrostlo do školských let, jistě
by so pečlivě staralo dále, aby úspory jeho rostly.
Tím bychom nemělo přispěli k toma, aby se mezi
našinci rozmobla vě'ší vážnost penóz, abychom al jiš
v mládí připravili jistý kapitálek, který mnobdy státi
se může podnětem k podnikavoati, jíž ee nám tolik
nědostává. Takovým způs bem bez velkých starostí
může se mládeži připras.ti i věno anebo, akládá-li
se již od nejátlejšího mládí měsíčně třeba po koraně
do fondu Františka Josefa v Praze, pak ve stáří ja
ko bychom našli zaopatření v pensičce nemalé,

Židovětí debrodimel. Ubry stávajíse ži
dovstvu zemí zeslíbenou, tam obíhají se jejich cesty
a celé Evropy; a Maďaři je vždycky přijmou s ote
vřenoa náručí, vědyť potřebují nové krve na posílení
svého živla, který sám na sebo odkázán nedočkal by
se dlouhého trvání, A šidovětí přistěhovalci so samé
lásky k Maďarům zřídili si v Londýně „továrnu“ na
penize, eby kašdý příslašník státu maďarského ihned zbo
hatl. Tak bsnkovky v Londýně padělané — ne pěl milionn
kusů — zaplavily oelé Ubry. Ale zákon ÚBmtodobro
dincům nechtěl rozamět, Dosud zatřeno 7D členů této
společnosti penězokazů, kteří se svláště v severozá
padní části Uher — tedy mezi Slováky potalovali.
Původ náčelníků těchto maďarských penězokazů poznáte
již dle jmen: Abrabam Knes, Lasar Fischer, Salomon
Btemb.

Rodinné kronika, Se sójmemnemalým
čítáváme o dávných předcích ových, jek v slávě rostli
s v pokoření Jkali, jeké snahy je Životem provázely,
jak vůbec sí počínali. Život jejich jest nám příkladem,
jako růbec dějepis jest učitelem národů. Rádi alý

chůvámao časech minulých, sami k toma však pra
málo přjčíňujema..Leckdos rád by věděl něco více ©
svých nejbližších předcích, o rodné obci, ale jak

často jsomtu vkronice rodinné a obconíúžasné nO

praděd, a osada rodná vkronice tek malá,jakoby tepre
nedávno saložena byla někde va plénch amertokých.
Jek by dojelo synka, dceře, kdyby se v rodlané

vytrpěli, čím se atěšovali, o jakou starostí je, dětí
do-wěta poaštěli. A obco rodná, třeba jen o někor
like chaloupkách, má v dějepisu také sré místo,
vědyť se ta projevají povahy osob o obac zasloušilých,
různé slavnostní události k rosvoji obce se nesdací,
pobromy,- neštěstí atd. Krouika rodinná, obecní,
v Dicbž sacbá data propletena jscu rů vými dojayj
úmyaly atd., věru v blahbé vzpomínce stanou se stud
nief osvěžení u pobídky ba cestě životních utrpení.
Třeba jen nějský sešit papíru, trochu dobré vůle a
něco volného Časn také vždycky se najde na zápis
do rodioné nebo obooní kroniky. Jen zadnémo; poste
„pom čase počgste 1 ahuť na delší zapisovácí. Kde se
o události rodinné, obecní moohu nezajímají, byť
prošli školami sebe většími a vzdělanci se nazývali,
takoví vlastně jen živoří, jsouce | rozvoj obce 1
vlastí spíše na závadu než na prospěch.

Na prospěch udraví. DánJ. Můller,jehoš
„Můj ajstém“ (15 minat denaf práce pro sdraví) a pro
spěchem by se mnohéma hodil, o stravé píše takto:
Jest více lidí, kteří se pomaluujídají neš takových,
kteří mrou hlady. Nejídoj tedy tolik, koltk míníš, do
můžeš do sebe nacpat, svlášť ne večer. Nehltej jídlo
a nečti přijídle, neboť pak zapomeneš jídlo dostatečně
švýkat. Naopaknesmíš se vlak domýšlet,že se můtod:
dožít 80 let jen proto, že žvýkáš každé soasto třeba
S6krát. Není-li ti dobře, bude příčina Často asi ta, fo
je žaludek přeplněn, até odpomůžeš, přeskočíš-lijedno
jídlo anebo postíš li se celý don, pije jen voda. I k vůli
játrům — neší přední stráši proti nakašlivým nemo
cem a otravám — nemáme jísti příliš mnoho u příliš
silné stravy. Varaj se octa s silných koření, a pama
tuj, že kaše a chléb dávají více síly a méně dny než
pečeně a roštěnka s cibalí. Já se nedávno sám vyléčil
ze šlachové dny (ne vnějších krajích rukoa i nohou)
tím, že jsem ci po dva měsíce odepřel maso i ryby.
Jak často jsem vídal, že trávoní tak svaných „voslat
ských závodních besfeteaků“ spotřebovalo tolik. nil
mužstva člunu, že my, kteří jsme jedli jen kas chloba
nebo talíř ovocné kaše, dalsko jeme je předhonili.

sardinky, ostré sýry a p. jsou jedem pro žaladek,
kterému není ještě 14 let. Totéž platí o nápojích jako
jest víno, silné pivo, káva a čaj. [ duspělí činí dobře,
větípí-li si, že „silné nápoje činí slabé muže.“ Kapka
alkoholu při slavnostních příležitostech snad neškodí,
ale každý, kdo jej pije denně nebo ze svyka, ať ví,
že tím savéadraví, aneb aepoň evou odolavost proti
nemocem podlamuje.

Z praxe rakonského práva trest
míhe. (0 prohlídce domu a osoby). Státní sákladní
zákon o věeob. právech občanských prohlašuje v či.
IV, domovní právo občanů z: neporašitolné a má tak
poskytnouti občanům ochrany proti libovolným do
movním problídkám ze strany úřadů veřejných. Do
wovní prohlídky mohvu býti konány jen výjimečná a
v mezích zákodem stanovených. V řízení trestním
platí tyto předpisy: Problídka domovní, to jest pro
hledání bytu (nikoli tedy jen vlastního domu) neb
jiných místností k domácnosti náležejících, jako sklepa,
půdy, vedlejších etarení atd., může so vykonati jen
tehdy, když jest důvodné podesření, že se tam akrýrá
buď osoba nějaké zo zločinu neb přečina podezřelá,
nebo že tam jsou věci, jichž držení neb ohledání můšo
býti v tom kterám vyšetřování důlešíté. Nesmíse tedy

prohlídka konati za tím účelem, U se důvody pro
nějaké podezření teprve hledaly- i, o nichě jest.pravděpodobno, še mají věci takové, nebo kdož jaou
podezřelí a nějakého zločinu neb přečina aneb poží
vají jinak špatné pověsti, mohou býti podrobení také
prohlídce osoby a oděvu. Další podmínky jsou tyto:
Prohlídka můše se s pravidla konati jen tehdy, kdyd.
byl dříve vyslechnut ten, u něhoš nebo na učmě se
problídka vykonati mé, a to jen potud, pokad ao vý
ulechem nedocílí ani dobrovolného vydání tobo, 00 se
bledá, ani odstranění příčin, pro něž se mé prohlídka.
vykonati, — Od tohoto výslechu můše se apastiti,
jda li o osoby Špatné pověstipošívající, dále je lí ne
bezpečí v prodlení (kdyš věc delšího odkladu neatrpí),
nebo kdyš se mají probledati místnosti obecenstvu
Matapné, jekomístnosti obchodní, hostinské atd.

Ž pravidlo můše so prohlídka vykonati jem na zá
kladé soudcovského roskasa důvody opatřeného. Tento

roskas dodán baď toma,„dě se týče, buď ihnedanobo v nejbijšších 34 hodinách. — Proti tomuto
roskssu má ten, a něhož ss prohlídka koná, právo
stížnosti na radní komoru.

Za Brmo — Hampelee. Pížs se nám
s venkova: Říkává se, še všechno zlé je sase pro něco
dobrým a tak i poslední události v Brmé,kde prů
myelníci a obohodníci, odkázaní po většině na odbé
ratele české, účastnili eo huronských štranic — proti
Českých. Lid máš vzpamatovav se, téše se mimovolné,
proč še má podporovati zjevné své nepřátele didovako
německé, kdyš sboší, jež u nich kapaje, dostane téše
hodnoty a spad ještě laciněji a opřímnýchnašinců?
A zuřivci němečtí v Brně to prý jiš olti, bodně ctí !
Jaký div, kdyš Moravané jsou v takových případech
povnější a — důslednější, než my v Čechách, kda
nám mohou dnes ukázati dvéře, kem my sítra sasa
peníce ponesemel Ale — i tu ee list obrací a obe
oenatvo i obchodníci vělmají u více látek humpolec.
kých, kdešto dříve byly jím bračnské nesabraditel«
nými. Hampolečtí pak vycházejí velmi vhodně obeceu.
atva vetříc. Tak na př. továrna a velkoobchod sakoy
pp. Jovefa Poláčka a opol. v Hampolci stanovila právé
pro dochovní a světské ačitelstvo zvláštní pevné ceny
a podmínky platební, dle nichš přiobjednávce do 60
K povoluje 4 měsiční splátky,přez bo K 6měšťůních
splátek bez zvýšení ceny CDDejbíšh určené. Uvásí-jí
Be, co Se výdá v každé naší rodin ročně sa sukne a
lodeny, sesná ae též, jek mohly by snadno rozkvésti



sávody domácí, kdybychom všdy jednali dle hesla
„Svůj k svému“ a co českého lidu dělného, s území
sněročeného vyháněného, naleslo by výšiva vsávodech
— domácích. Zda si to vše jiš jednou uvědomíme?
Vědyť bylo by toka p U nám věem, ne enad
jednotlivci, nýbrš celému národu! —d—

Besidky zahradní. Veveukorskýchobcích
téměř a každého domu zahrádka, olo bosldku (sltá
nek) spetřiti lze pořídku; kde pak ji mají, tam lze
o ní málokde říci, še by byla kontem opravda útol=
Dým. Z latěk a prken stlučené boudě1 lavičkou a
Molkem uopřísluši předce ještě vázer. pěltánok“.
Naši venkované : omobou se dosud vysouti s té těž

Roloík má vlastní svou úmornoa práci spojovati s
jemnosti, která se jeví v různých pracích domácích,
Jemnější práce porznáší udřeného rolníka, zpříjemůu=
je ma tradný život na tvrdé hroudě, že pak by svou
Živnost nedal za aic na světě, Odtad pramení se
všechna slost na nevděčnou prý práci rolnickou.
Pěkná besídka, vlastní rakon rolpíkovou shotovená,

„Jistě jest článkem, jímž se trochu radosti do slza
vého údolí přitaboje. Ovšem dřevěná kostra altánku

musí býti přiměřeněpropletene otálivými rostlinami,
v upraveném nejbližším okolí aby bylo kus divokosti,
která by se na př, projevovala několika kameny,
představujícími skalisko ae skupinou květin, trávní

-kem a pod. Takorou besídka, která ovšem musíbýti
na místě příbodném a zdravém, může si každý zboto
viti sám. A věra nikdy nebude litovati trochu té ná
meby. Heslem naším budiž také: Více jemnosti a
okrašy nechť provátí každoa těžkou prácí|

Příloha. K dnešnímu číslu našeho listu při
ložen jest je obráskový vánoční seznam Singer Co.,
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Králové,
Jiříkova tř. 370 obeabující odporačení jejích výtečných,
jako užitečný vánoční dar svlášť se bodících původních
Singerových rodinných šicích strojů.

Listérna redakce a administrace.
Za příčinou svátku Neposkvrněného Početí

Panny Marie vytištěna bude „Obnova“ jiš ve čtvrtek.
Prosíme proto o věssné zaslání zpráv.

Zprávy z Dobaliček, Žlanic, Rychnova, Nového
Bydžova až příště.

Jiřice u Hamp. „Obnova“ saplacena do 31.
Prosince 1902; „Čas, Úrah“ zapraven ročník VII.

(Zasláno),

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod oohranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude "

v:úterý dne 5.prosince1905, o 2. h. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 300—I. v Hradci Králové,

Váelav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Tržní zpravy.
V Hradoi Králové dne 25. listopadu 1906. 1

hl plenice K 13-30—18*80,šita K 11-00—11-60, jeme
ne K 10*30—11*40, prosa K00'00—0000, vrikve K 13:10
—00"00, hrachu K 20:00—2%'00, ovsa K 6-20—6:80,
čočky K 40-00—0000, jahel K 25-00—00:00, krap K
36-00—0000, bramborů K 3-80—0-00, jetelového se
mene červeného K 100'00—113-00, jetelového semene
bílého K 00:00—00:00, růžáku K00-00 —00*00, máku
K 3600—00'00, Iněného semene K 00:00—00-00, 100
kg šitoých otreb K 13-00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 11:00—00'00, i kg másla čerstvého K 2-20—0:00,
4 ky cádla vepřovéhoK 184—000, 1 kg tvarohu K

"028—00'00, 1 vejce K 0-08—0-00, 1 kopa zelí K 400
-—16'00, 1 kopa cerele K 000—0:00, 1 kopa kapasty
K 120—500, 1 hlojbnle K 5-60—9'00, 1 kopa drob.

„zeleniny K 0:80—170, 1 pytel mrkve K 0-70—200,
1 hl jablek K 12'00—16:00, 1hl brašek 00:00—00 00,
1 bečka švestek K 000—0-00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 32, listop. 1908odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 611, žita
389, ječmene 984, ovsa 566, prosa 9, vikve 38,
hrachu 21, čočky 10, jehel 41, krap 46, jetel. semínka
10, Iněn. sem. 4, máku 18. — 39.)Zeleniny: zelí
346 kop, petržele 00 kop, kapusty 120 kop, cibule

46 bl, drobné zeleniny 188 kop, mrkve 56 pytlů,
brambor 368 bl, cerele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
26 hl, hrušek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drobného
dobytka: vepřů 9 kusů, podavinčat 413 kosů, kůzlat
0 kusy. 

n

Samostatná paní mající přes 3000 korun
řevzala by samostatně dobřeoucí

-obchod
abeb též přistoupila by co společnice obchodu.

Ctěné nabídky pod zeačkouj „Obohod“ do
administrace t. 1.

Mos jé

x Frodljiš

harmonií
odporačuje nástroje vlastní výroby, elegantní

zvuku

v cenách nejlevnějších.
Obehrané nástroje se kupují aneb za nové

: vyměňují.

Správky a ladění se rychle a levně vyřídí.

kup mi k Vánocům

z celého světa

Pobavíme a poučíme se za dlouhých zimních. ve

o » :

F. KRATKY v Kolíně.

nejnovějších soustav

je

nátaímúladům ku provedení všech prací do oboru toho

plan a planin

10 0 stereoskopických
1 s kukátkom a popisem

čerů celá rodina.

Josef Sturma,

W PARDUBICICH,

spadajících. 

Rospočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení věcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Za nepatrnýobnos 35 korun možno

roucho mešní
barvy fialové,

celé hedvábné 8 Lyonskými portami, úplně za
chovalé;křiš jest zlatem tkamý. — Dotaz
v administraci t. 1.

„Jednou s“důvěrou zkuste a posuďtepřírodní 5 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vichut. K 1150, 12-60,
14- a 16—,

KAVA pražená vljem.K 14—,15—
a 16—. Cenníky zdarma.

Pochvalné dopisy z celé Hše.
Fr. Jelínek, Slatiňany č. 32.Čechy.

chyní, zařízen.

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradel Král.,

u Pražského mostu.

Veledůstojnému

duchovensávu!

dan Staněk
Konviktské ul., paslř spe
cielně na kost dovolnie
- | 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, nádobcv a t d., vše
v přemém alohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
Intenci a jem © ohar zlatá a střádří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
Ba veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení od nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Cbydáím kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky Descenné. Vše posílám již posvěcené.

0 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

J čís. 19 n., roh

we"Odprodávám
neobyčejně levně

pokud zásobastačík nostávajícímu vámoč
mnímuaobdobí, krásné, důkladné

Tatínku,prosím Tě!

obrazů

pouze za K 780, bez kukátka K B-—,

Dosnd vyšlo serií 6. — Vydáváfotochomigrafie

stavitel varhan a harmonií

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a al. patro

Dále dovoluje ai upozornitl na svůj sklad

dámské látky
na kostymy a šaty.

Mnoho draubů — žádné partie — při značně sní

žených levných cenách.

689“ V:orky na požádání ochotněa franko! "l

SUKNÁ



Šicí stroje.

Koupitije lze ve
— všech krámech,

„ které. jsou

tráto znakem

Ppatřeny

C. a k. dvorní dodavatel.

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovce kostelní
pravé voskové, přesnědle litargických předpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené paschaly příslušně
vypravené, triangle, vše v libovolné velikosti a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady zvlášiní výhodné
ceny dle ujednání /

M dobé advenémá
veškeré druhy sloupků voskových a 'polovosko
vých rozmanitých tvarů ak Vánocům
svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícinky k nim, třinožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vů
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní "svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se bodící),svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
v Hradoc: Králové

„pTovárna, ajokona roku 1816.

DOMY.

v Třebechovicích|
-se prodají.

Dům čís.p. 23. jest prarovárečný, ve kterém
po dlouhá ka řeznictví a uzenářství 8e provo
sovalo. Dům čís. p. 139. jest pronajat pro obchod
se stříšpým zboším. — Oba domy nalézají se

v místech velice frekventovaných.

Bliššízprávy ochotněpodáJan Hamerský,
Hidletučitehw Pohoňí a Opočna.

čis. p. 139.
a čís. p. 23.

|

'
i

|

EBatovcův

Politický

kalendář
na r. 1906

právě vyšel a rozesílá ho

Prrní královéhradecké
knihkupectví aantikvariat

ICODM

4EŮZAC)
vCBMAN

BDG

PIK

EAS£
ADVRmhV

JASKEY

DKAONKINAC v Hradci Králové.
(Být. závod pappiiftův, aalož. r. 1808.)

poštot Franka: K 3-30.
M

Ů

DC

3

A

8Dnte"Ú10)2

hha©

kožešník v Hradci Král.,
Svatojanské náměstí číslo170.,

Elodporoučíveškeré*;

vlastní výroby
a chová stále na skladě v bobatém výběru rů
kávníky, dámské nejmodernější golie, nánož
níky, čepice, kožichy nejrormanitějších druhů
a cen, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále bojná zásoba uejmodernějších klobouků
pletěných, látkovýchi slaměných,jakož 1vlasových
kloboeků. Hojbý výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor tento

co nejpečlivěji a nejkulantněji,,

poplatek.
Veškeré správky a "předělávky vyřizojí za

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluba ve všem řádná. — Ceny nejmirnější.

Založeno roku 1889,

Nádhernýapraktickýdárekjest

krásný 000
neb jiný umělecký předmět, které, jako

zreadla, kříže atd.
ve velkém výbáru a levných cenách ns

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KLEDLICHÁ
——v Hradol Králové. —

Též veškeré —

zbožípapírmické,nm dj

ex ba,hry,

"„

Akciový kapitál K 2,000.000-—,
Reservní

apojlst. fondyca. K500.000-—.
OR“ Založeno roku 1868.

rodej cennýchAkreditivy. — Koupě a
nky. —čísel losů: — Safesové sc úlohy na uložené zboží.



Příloha
Literatura.

Bulharské knihovmy tek dlonbo očekávané
vyšlo skutečně nákladem knihkopoctví Al. Šaška ve
Velkém Meziříčí na Moravě dílo I. obsahojící I. díl
zajímavého s poutavého románu „Carevna s Ka
reláru“, spéra nejlepšího básníka bulbarského S v.
Vasova v překladě prof, Vl. Šaka. Ročné vycháseti
budou nejméně dva, nejvíce čtyři svasky. Cena I. dílu
226 str. sa 1 K je při pěkné úpravě levná. Třeba jen,

aby Bol literární podnik nalezl náležitého pochopení
a vlídného při tak, aby rychleji mohlo ve vydávánípředních děl bolb. literatury býti pokračováno, neboť
jesno, še nic nenapomáhá vsájemnému ablížení, po
anání a ocenění jednotlivých kmenů slovanských ce,
než posnání jejich literární tvorby, ve které předce

národní duch,dějiny, divot, práce a směny národní,jich tošby acíle nejlépe 6e obrášejí, Arci třeba pevné
roky za účelem výběru děl opravdu cenných a co
hlavní též pro kontrolu překladu, má-li dílo podobné
se sdarem 60 potkati, a proto nakladatelství zajisté
dobře volilo svěřivěi r.dakoi nového podniko známému
příteli Balbarů p. dra. Alfr. Radolfovi, advokáta
v Hradci Králové, jenš místní i osobní známosti svoje
bude v novém podniku dobře moci vyplniti. — Sou
časně lze nám osnámiti novou knihu, pročesko-bul

harské styky vjnoos zajímavou: „Pod Vitoší“, bezmála 150 bulbarských sonetů, prof. Vlad. Šako, jež
vydal, úvodem a posnámkami opatřil dr, A. Rudolf,
Cens 1 K 20 h za 150 otran jest při úhledné úpravě
mírná. Nemůže opravdu ku posouzení dnešních po
měrů na Balkáně býti cennější pomůcky neš dojmy a
pozorování básníka, jenš rodem Čech přes 23 let již
mesi Balhary šije a jsk sám praví, zná jejich chyby,
ale přesto mé je opravdu rád. — Země, lid, povaha
i způsoby jeho života, neblshé doby tareckého jařma,
povstání Srednoganské z r. 1876, válku a památné
její chvíle u Plerna, na Šípce, u Šejnovaa j., osvo
bození 6 dnešní poměry vše vylíčeno formou bezvad

gin sonety Šakovými živě a co blavní pravdivě.tné a obsažné poznámky jsou pak jaksi slovníčkem
pro vzájemné poznánía tím i pro česko-balbarskou
shodu. — Podávámez nichpro dnešekněkterénkásky:

LID.

Úhory země v potu tváře oře
sa skývu chleba v lopotě se dře;
v trochlivý život radost vpadá spoře —
jen k bídě srodil se a v nouzi mře.

Bob Musulmana, snášel mouky hože,

bič, vraba jamruk, benbapronýře ;roplakal v jařmu olsí celé moře,
hal k víře otců v sbožné důvěře.

Do krve bit, šil život houževnatý,
s pra matek hořkost pil, asál síla s nich
s mystickou vírou v „dědo Ivana“,
Ryk ruských vojsk ho vzbudil « mrákot sna...

á v krvi lásko, jiš své ruské „bratry“
rád bude mít' do obvil avých posledních!

SOFIE.

Má boulevardy, parky, promenady,
a tremvaye síť kříži ulice.
Na plánech kmetatvo staví vsdošné hrady
pro lázně, školy, palác justice.

Divadio, kathedrálu, městské sklady,
a bůh sám ví, co všechno atavět' chce.
I elektrické světlo září tady
po provisorním ovita měsíce.

Má nátěr moderní, chic velké dámy,
jíš jehelné v klíp padá s velkých daní!

kus roby apartní tě vábí k ní!
— do dneška Švadleně je dlužna za ni
te velká dáma, ješ dle hlasůfámy
špinavé prádlo nosí pod ankní.

SOFIJŠTÍ ČEŠL
Eo miniature dnešní čĎeskýsvět
e příkalem rmntu avětoběžných hochů.
Ta vedle bodrosti i chlubný ret,
klep, mativost i truu najdeš — všeho trochu.
Pokroku zákmit, k lepším cílům vznět
Ibostejně rdousí pohodlnost kmochů,
jimž nejlépeje jenomu karet...
Á bída zdvihá nakloněnou plochu.
I měkkou páteř 6 ovikem akrobatů
se shýbat' zříš ta, div srak nestrno
nad křivkou evoluce mistrné,

Srou prací každý šiv p pootivě,Bosvinout' síla, půdak toma má tu —
však energickým je jen při pivě.

Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná
knihovna národní. Serie 48., čís. 1. a 2, Jan Havlasa:
Lidé na borách. Tatranské povídky. Sešit za 20 b. —
Malý Ottův slovník nančný, dvoudílný. Přírační kniha
obecných vědomostí. ŘídíF. A. Šubert. Sešit 69.—70.
obsahují vysvětlení slov... Spott — Synoradski.
Sešit se 60 hal. — Epidauros a tamní léčení, Napsal
H. Vysoký. Lidových rosprav lékařekých čís. 66. za
1:60 E. — Čechy, nádherně illustr. dílo, sa vedení
Al. Jiráska; sešitem 239. ukončen ev. Východních
Čech. Nádberná tato kniba obsahuje ua 411 vyobra
sení měst, míst, zřícenin, významných budov s pod.
Mimo ty kresby Liebechora, Chitussiho atd. obsahuje
82 uměleckých kartonů K. Libechera, Dílo toto do

rovázenoje výklady K. Adímka, T. Novákové,T,Nováka a Z.Wirtha, Sešit se 1:60 K Dosad vyšlo 18
dílů. Slavische Roman-Bibliotek. N. S. Lesskov: No
volen. Aae dem Raesichen von dr. S. Miersinski, Seš.
1.—4. po 32 b.

Z makladatelství „Uzle“ v Prase. Spisy
Julie Zeyera XXV. Dramatické díla II. Sej. 1.—6. po

40 b. — Válka rusko-japonské slovem i obrazem.
Vychází redakcí J. Klecandy v týdenních seš. po 80 h
II. díl. Sešit 38.—41. po 80 h.

Nákladem J. R Vilímka v Praze. Spisy K.
Klostermanna. ŘadaII. Hostinný dům. Seš. 6. a 1.

po 80 b. — V říši stříbrného Ive. Cestopisný románra. K. Mayo. Seš. 55. a 59, po 80 b.
Vlěkovy Osvěty dokončen právě 35, ročník

vybrané četby. Dvanáctý sv. obsahuje: Váci. Zelený.
Líčí B. Augustinová. — B. Voitlová: Některé my
šlenky o umění. — Fr, Procházka: Kdo má pro sebe
dost. — Sara Chbilandarec: Umění na Svaté Hoře
Athonské. — K. Klostermann: V zlatém věku mladosti
atd. — Roční předplatné 14:40 K.

Vlast. Časopis pro poučení a zábava. Řídí T.
Škrdle. Roč. XXII, čís. 2. obsahuje: Dr. A. Lens;

Lze Hol podle pravdy, že byl Hus, trvaje v Čechách,ač bloudil ve víře, vnitř katolíkem. -- VI. Pittnerová:
Poňátko. — J. Vyblídal: Rok na Hané. — Dr. J. Se
dláček: V severní Americe 1904, — F. Žundálek:
St. Vydra. — B. Jiříček. Mojšíš a Darvín, — J. Im
lanf: Moskva. — Ad. Cblamecký: Ode šní do žní.

nar! Nákladem drodstva Vlast v Praze.Roční předpl.10 korun.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohou,vě

Aorenou theologické literatuře národů elovanských.dí dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampach,
dr. A. Podlaha. Ročník 46., čís. 10. Nákladem kníš.

arojb. „koihtiskérny v Prase. Vychásí 10krát ročněsa 9 K.

Informatorium moderní šeny. Ženámčeskýmnapsala Kr. Novšímalová. Knihovny Bozbledůar. 62.
Vydává a řídí J. Pelcl v Praze. Za 150 K.

Velká vzorná české kuchařka. Úpravavšech
drubů pokrmů a nápojů. Upravila B. Jermářová, III.

vydání. Ješ. 22.—34. po 88 h. Nákladem J. L. Kobrav Praze,

Svatý František. Kalendář terciářů českoslo
vapských na rok 1906. Nákladem „Serafinských Květů“
v Olomouci,

jest doporučitelným

Kozký obličej zjevemvšemardcím,
Který matka příroda svým miláčkůmna cestu dává;avšak, bobnžel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou plet můše si však — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, kdyš jenom pravých prostředků upo
třebí. Kudosažení cíle slouží

Grolichovomýdo<aky

z lučníchbylinR
(se známkou Grolich) zpracované z tresti cenných
květin, kůží osvěžující a oživující.

Vlas stanese bujným,hozk
čistěné denně Grolichovým mýdlem

Zuby s lučníchbylinzůstanouiným s bí
lými jako slonová kost.

Mýdlo toto lze dostati v lékárnách a dro

gneriích sa cenu 30 kr. — W Hradci Králové. Dix, droguista, F. Viktorin, materialista; v PPo=
llci n. Met. A Pohlová, droguerie; w Novém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Boh
Imlaufová, vdova; v Dobrušce Al. Kňourek,
droguista; w Golčově Jeníkově J. Thoň, 16
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
drogulsta;v Josefově Lad.Jarolímek,drogrista;

v fnišu n. ©rl. J. Plný,droguista;v OpočněJosef Středa, obchodník,

Skvostný byt
6 prostranných pokojů 8 přísl. lázní a balkonem

© pronajme se ihned ©
ve vile Dra. A. Rudolfa, advokátav Hradci
Králové, v jehož kanceláři obdržeti lze bližší

zprávy.

ZELL ILJL030I III 20M0MLC NCD6
Různé

zpěvné ptactvo
blavně pravé

harcké Kanáry
prodávám ua mírmom cenu,

Josef Raus v Hradci Král,
Komenského třída, č. 248.

KARRNNRRNNNNNNNNNU
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a ge
- Založeno 1853.

9 Provedeno přes 500 oltářů a Božích
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařeký a

řezbářský pro práce kostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier,

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a rog
počty zdarma,

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.o e—Ů

Nakladatel knihkapectví [ L. KOBERv Praze.

v Prestonárodně sepsaná

LASLOmoraTSká [TODA.
Nejobšírnělší dějiny české.

Sepsali K. VI. Bap, 4. Kořán, Dr. A. Rez
J. Svátek a Dr.V. Prášek. ..,

Ozdobena vice než 6500 vyobrazeními.
Di I. Prvopočátky až do r. 13086. (VI a 1085str)

6 sl., váz. v zlacených deskách 7 zl. 20 kr.
Di II R. 1306—1437. (IV. a 1378 str.) 7 ul. 50 kr.,

váz. v zlacených deskách 8 al. 70 kr.
Di II R, 1347—1526. (1068 str) 6 ul., váz. v zla

cených deskách 7 zl. 20 kr.
Di IV. A. 1586—1620. (1740 atr.) 12 sl., váz. v ala

cených deskách 13 sl. 20 kr.
Di V. Ai. 1620 - 1648 (1373str.) 14 ul., váz. v zla

cených deskách 15 al. 20 kr.
Díl VI. R. 1648—1705. (1046 str.) 10 zl., akvost. váz.

11 sl. 20 kr.

Du VII. A. 1705 17860. (0536 str.) 9 zl., vás. 10 al.20 kr.

Di VII. A 1761-1810. (1251 str) 12 al., vás. 18al.20 kr.

Desky k jednotlivým dílům (barvy černé
y červené a modré) po 1 zl. '
Vazba jednoho dílu 1 zl. 20 kr.

RP2 XC0 XGBI X GB XGODX

Jan Horák
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.w
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. úuchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
é
ž jemné látky na taláry.
EUa army neejší ce
X 660 XGB XG6DX GBD > GB M

JAN KALIS,
hodinářa zlatník v Rychnově n, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

3“

DKCS3XCE3KGS3X

x

2

x
3
X

Výtečné kaposní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových akříních.

Zluté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky,prsteny, náramky, jehly
aj v nejmodernějším provedení

3 úplnou sárukou/ |

Solidní obsluha při mírných
cenách. 4

| Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.©

Důvěry hodnýmsdsilky na výběr téš i ma splátky
Tas oojieníom. —Z šeno r. 1848.



Podnikatelství staveb
a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji

říkově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

Pardebice

Zlatámedáille

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujtea žádoje!„MONOPOL“

+

-h

« veškeré hudební nástroje-jsou

SPECIALITY:

V dokonalé úctě

Koupiš jsem již vícekrát

| od Vaší frmy násizja s

: byl jsem vědy úplně 8p0e|.

kojen. |

V Hradci Králové.

VY.Jurkovič,
vicerektor Borromaea,|

OUDCUMNNENKKENINMXMIUTICTIRANEASTSN"HMNONNI

TUKMMINOTTTZITTE

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a koyového náčiní

se na požádání franko zašlou.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvů
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

WHradoi Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

slkkladnáčiní
bohoslušebného

ce stěfbra. | eu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba umolňoje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a
zašlou ne již svěcené ge stvr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
ným) přípisy P. T. zákazníků

" akelová svíčkárna a voskárna v EI. Boleslavi. stupce) koupení opravě aliců,

Bráníbd PřOZE,Tyžněém 4 vůanýum zár Zá áby
'pro lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, padákálů, schránek na Nejsvětější, patenok std. co najvíce.

Prmí český katolický závod ve Vdni malbu oken kostelníchPRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíše Malého náměstí, dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedené a
Sice i se šelemými vámy, sí

těmi vsasením.

JN Vefkeré rozpočty, sklesy i odborná
M: rada b slaě, borovš závaznosti

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů.
Uposorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

František

vovénádoby,kříže obleků historických.
sb Antonín Měkota,

Videň, HradecKrál.,Pětidomy,č. 288.
VI. o., Seiden

gassečís.35. KXXXXXRXX

Na ukásku sasilá
se vše framco. Uznaný za nejvýlodnější a nejlevnější ná

MĚzona | Aoslal,parameniů
ve Vysokém Mýtě, | prádi praporů, příkrovů,koberců ap kování evevého máčimí ve výrobnách nejstaršího

dřívesávodna sušit O7000,nn závodu v Čechách, c. a k. dvorníhoI iavatelo

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, B.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení, —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sboží
k výběru fraoko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Josef
p Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský. —nabízí —

koňsk, slivovici, borovi

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy, oltáře,

lové oesty. Jesle, Boží hroby, křídle,
ooidníce, Břitelny,komaoly, pleny, lustry, p.

atd. dla lehu Roi esané rámcena obrasy,
ní Předměty hodičí se sa dárky. "

Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně ao.

Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.

p posorňujeno zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný k a
elivovlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vysnamenán byl nejvyššími cenami: roku

a jub.v stříbrnoumedailis a dáplomem slaté medaile, a mnohými ji
i nýmé diplomys právemražení slaté medaile.



Pledplatme ma čtvrt roku 2 k so k

Číslo 50. | » na půl roku 5 A — A

Hostmi u Luegra.
(14) Vídeň před dvaceti lety a dnes! Ná

rodové, města a vše na světě stárne, Vídeň
však omládla. To již není ta ustaraná a zotro
čená Vídeň, v níž žid a z židovské milosti li
berál byl pánem, křesťanský, katolický pak lid
jich slohou; to již není ta Vídeň, v níž na
radnici i na ulici, v redakcích i úřadech, ho

místnostech roztahovali se židi a jich korte
šové, to je Vídeň zcela nová, Vídeň moderní,
v níž křesťanský člověk volně dýše a cítí se
doma. Ještě však nejsou vybojovány všecky
posice; ještě sbírá poražený všecky síly, aby
hlavu říšezpět achvátil, avšak marně. Židovstvo,
jež dovede býti zrovna tak pokornýma krotkým,
vidíli převahu na drobé straně, jako zpupným
a pánovitým, cítí-li půdu pod nohama pevnou,
jen tajně, aneb aspoň ne provokativně podpo
roje nepřátele nynější katolické Vídně, za to
však socialisté a zbytek starýca Jiberálů neštítí
se žádných prostředků, ani násilných.

Nejlépe cítí podivuhodnou tuto změnu
kněz, jenž zoal říšské hlavní město dříve a
vidí je dnes; drahdy si ho — ač-li se nepotkal
s urážkami — nikdo nevšiml, dnes pozdravaje
jej intelligent i mož z lidu. Sedím v kavárně
Zillerově; do baffeto vstonpí elegantní dáma,
jíž jde přát celý personál dobrého jitra — pa
trně domácí dcera — a ač tu sedí jiní denní
hosté, její pozdrav: „race líbám“ platí ven
kovskéma knězi. Ve Vídni vyrůstá nové poko
lení, pokolení, ješ vidělo a prožšílo velký boj
za křesťanskou iden. A proto marně se na
máhá červená internacionála; proti ní stojí
internacionála černá, lid křesťansko-sociální,
jenž poznal, že se mu nyní volněji dýše a ne
míní zapřáhnooti se do starého jha.

A tuto zázračnou přeměnu společenských
poměrů a kaltarně náboženských názorů způ
sobil jeden muž, jenž se stal vším právom mi
láčkem vídeňského lidu. Jede-li dnes Lueger
do veřejného shromáždění neb z něho, jest po
zdravován ne jinak, než jako sám mocnář —
voláním slávy — a kdyby na trůně neseděl
tak oblíbený panovník, jakým je František
Josef, parkmistr Laeger byl by snad první
—=-— ==FEUILLETON

Z,modlitby Páně.
Napsal Josef Váňa.

Přijí království Tvé!
Otče, viděl jsem v duchu království Tvé...
Bylo to království bez konců a obzorů, krá

lovství bez braničních čar a mezníků, království
bez různých řečí a vyznání, království bez úřadů,
bodností a titulů, království bez privilegila výsad,
království bez urozenosti a šlechtictví, království
bez děl a bodáků, království bez lesklých unifo
rem a parádních úborů, království bez přijímání
osob a bez úlisných řečí lichotníků .... — —

Bylo to království rovnosti, království spra
vedlnosti, království blaženosti. Nebylo v ném
pláče utiskovaných, nebylo v ném slz ukřivdova
ných. Nebylo v něm blahobytu pohodlných, ne
bylo v něm zlofečení pracujících. Nebylo v něm
plesání nasycených, nebylo v něm sténání hlado
vých a lačných. Výkřiky zoufalců byly v něm ne
známy a kletba porobených obracela se v blaho
řečení, A každý v království tom chtěl býti jen
nižším a menším, každý jen toužil býti hodně
poníženým. V tom spatřovala se sláva, blaženost
a velikost...— — —

Otče, tek viděl jsem v ducbu království Tvé,
A prostorami království toho, kdež slunce

neodměřovalo den dnešní a zítřejší, kdež v zá
sluby nečítaly se řády a hvězdice a vysoký rod,
kdež velikánstvím nebyl v pohodlí a lenosti seše
divělý vlas aniž aase hříchem sálající oheň mládí,
prostorami království toho bemžily se zástupy
všech věků, lidí, národů a jazyků a žídný zá
stupů téch spočísti nemohl, ba ani je přehlédnoutinedovedl...— —

osobou Vídně. Nepřátelé jeho odsuzují činnost
jeho politickou, uznávají však jebo schopnosti
administrativní, jeho práci pro Vídeň, což pří
vržence křesťanako-sociální myšléuky může tě
šiti tím více, čím více se upírá nám katolíkům
pokrokovost a intelligence. S naší strany vy
čítá se mu předpojatost proti Čechům, zapo
míná se však, že při dnešních národnostních
poměrech byl by Lueger ve Vídni hotov, kdyby
nehájil německý její ráz a že pod židy a libe
rály byly by poměry ještě horší. Ostatné, kdo
pak, maje denně dva i třikrát veřejuě mloviti,
někdy nepřestřelil!? Císař Vilém přestřeluje
velmi často a přece jej jeho Brandebarští
zbožňují. Lid se musí přesvědčiti, že to jde
od srdce a že 6 ním někdo poctivě smýšlí —
o pravidla klassické mluvy a umění diploma

tického se nestará. Ovšem měl Luegor ve Vídni
připravenou půda, měl pohotově materiál,
z něhož novou strana přes noc vydapal; po
měry křesťanského lidu byly přímo nesnesi
teloé, avšak jemu patří zásluha, še začal a že
se pod znamením kříže odvážil boje proti ži
dovskéma Ižiliberalisma v době, kdy se to
zdálo býti některým odvážností až šílenou. „Od
vážným Štěstí přeje“, říká se a Lueger měl
štěstí. Bůh požehnal dílu jeho tak, že katolíci
rakouští mobli svůj pátý sjezdodbývati doma
— v katolické Vídni. Přes všestrannou svou
zaměstnanost našel purkmistr vídeňský chvilky,
kdy se sjezdu aspoň v aluvnostních jeho pro
jevech mohl záčastniti a kdykoli promluvil on,
ač to obsažně nebylo žádnou zvláštností, půso

Starci omládii, woledícizmažněli, ba i ti zml.aní
Videňáci, jimě lecjaká slavnost již neimponuje,
byli nadšeni, když viděli zástupce všech ná
rodů říše a slyšeli řeči všech kmenů pod jedním
žezlem zastoupených. Tu 8e zase jednou uká
zalo, že tito národové dovedou 8e sejíti, dovedou
rokovati a hlasovati, dovedou 8e svorně asná
Šeti, aniž by si byii ve vlasech; ta 80 zase
jednou ukázalo, že je posud jedna půda, na
níž rozvaděné národnosti rakouské mohou se
sejíti, jeden bod, jeden zájem, jenž všecky do
vede spojiti a nadchnooti. A ten bod je kato
licism církve Kristovy. Ta Vídeň nebyla nám
nikdy vlastní matkou; již po padesát let, co se
tam ze všech konců říše shromažďojí naši zá

A valily se zástupy ty jako přiboj vlnobití

jako když náhlý vítr zalehne v koruny pralesů a
jako když neviditelný orchestr rozhovoří se sotva
slyšitelnýmdechem v tajů plnou symfonii...

A plesalo a jásalo to se všech stran: »Amenl
Dobrořečení a jasnost a moudrost a díkůčinění,
čest a moc i síla Bobu našemu na věky věkův,
Amenl«

A hlavy zástupů těch ukláněly se stále ve
stranu jednu a oči všech upíraly se stále ve směr
jediný. A jak se zase zdvihly hlavy zástupů těch,
zraky oslnéné zastírati musily k čelu zvednuté
ruce. A přec znovu a znovu, dychtivěji a dychti
věji plesající zástupové upírali zraky své ve směr
jediný...

A z místa toho tajů plného rozlévala se nej
vyšší rozkoš a blaženost a jakási síla neviditelná
táhla zraky zástupů právé k tomu nevyzpytatel
nému bodu, tak jako střelu magnetickou nevy
hnutelné k sobě vábí mysteriésní Sever...

A v závratné dálce místa toho, kam zraky
zástupů se upíraly, rdéla se v oslňujícím jasu
slova obrovských rozměrů: >LASKA .. «

A nádherný trůn, který tam na tom místě
byl postaven, stápěl se celý v lesku slova toho,
svítil, třpytil se, jiskřil, planul, stkvěl se, hořel a
plápolal.

A celé kaskády světelných proudů tryskaly
na vše strany, zaplavovaly prostory království toho
jako povodeň a všude na všech stranách hořel
nápis: »Otec jest láska . . „le

A vedle trůnu Otce stál zrovna Syn. Stál
v jasu té veleby a nádhery a krásy a slávy nikoli
jako jediný všemocný Syn, nýbrž stál jako nej
nižší sluba, pln pokory, poníženosti a tichosti. A
na ramenou spočíval mu těžký kříž a na hlavé
trčela koruna trnová. A z kříže toho a z koruny

Inserty se počítají levně. i :

Udnovavychásí v pálek v poledne. | Ročník XI.

stupci, necítili jsme se tam volnými, vždy če
kaly na nás jen zápasy a stalo se zřídka, že
s jakýmsi uspokojením vraceli jsme se do
svých vlastí, ale tentokrát se ukázalo, že když
katolíci se sjedou, sjedou ve bratří.

Není zde místa, popisovati stkvělé sbru
máždění sedmnácti biskupů, vysoké šlechty,
dachovenstva, měšťanstva, žurnalistů, rolníků,
paní a dívek, tím méně mo'no vypisovati před
měty rokování; postačiž, řeknu-li, že Volks
halle, kau se vejde na 10 tisíc lidí, byla
ve všech prostorách, vestibulech i c' :dbách
nabita. Referáty byly v rukou výtečných od
borníků a neměli jsme jiného přání, než aby
materialu bylo méně, čehož mohlo se snadno
dosíci, kdyby předměty, na předešlých sjezdech
dostatečně projednané, jako: „víra a věda“,
byly odpadly a kdyby se bylo pouze k prak
tickým časovým věcem a potřebám přihlédlo.

V úterý sjezd slavnostním shromážděním
<končen, dříve však než jsme opostili Vídeň,
měli jsme se i na vlastní oči přesvědčiti, že
jsme byli doma a mezi svými. Porkmmistrpozval
nás totiž k sobě na radnici, kde jsme se 0 4
na Il. h. večer sešli. Již radnice sama v jasu
elektrických světel stojí za podívání; její pří
jímací a banketní sály jsou snad jediné v říši.

Žoviální Lueger, jak je, nedělal dlouhých
řečí; přivítav nás, položil důraz na to, že jsme
duchovní potravy měli již dost a že je čas,
mysliti také na tělesnou. Sál, v němž sedává
2000 hostí, pojal tentokrát něco přes 1600.Při
hostině zmínil se Lueger: „Socialistické listy
badou o mně zítra psáti, ale já si z toho nic

nedálám, jsem ve výborué společnosti a mněmilé.*
Je osud velkých mužů, že nemívají stejně

velkých nástapců. I katolíci vídeňští kladou
si otázku: „Kdo přijdepo Luegrovi“?.....

Volné listy.
(Trojčlenná společnost pro ubití pravdy a mrav

nosti).

(12) Bylo by cbybon aféra Herbenovu se
zřetele pouštěti nejen pro něho samého, ale
také pro jeho dva přátele : Machara a Masa

té tryskaly také jiskry a ve světelných proudech
sálajicích z nástrojů téch tyranských byla obrov
skými písmenami napsána slova: sLáska.... „Je

»Láska — lásku! -- Miluj Boha nade vše a
bližního jako sebe . . „la

Tento hymnus zněl tam v království tom
stále, zněl tam od věků až na věky a čím více
a Častěji zazníval, tím větší blaženost a radost
v nepřehledné ty zástupy rozléval ... — —

Otče, tak viděl jsem v duchu království Tvé|
A viděl jsem i království jiná.. ..
Armáda se strany jedné, armáda se strany

druhé. — Hukot děl, ržání koní, praskot pušek,
sykot šavlí, vzdechy raněných, kletby umírajících.

A zástupové se strany jedné, zástupové se
strany druhé valili se jako příval kobylek. A zraky
jejich byly vytřeštěny, zornice rozšířeny, ruka
vztýčena,svaly napjaty ...

A s trůnu, okolo něhož stáli zamračení rád
cové, hřmělo telegrafu povelem: >V před! Hurá!
V před na nepřítelel Čím více krve, tím bližší
vítězství . . . Dítě, manželka, otec, milenka, bratr,
sestra nic, všechno nic... Vzhůru na nepřítele.,!«

A zástupy se hrnuly. Člověk vraždil člověka,
bratr bratra. Koně supali, oblaky prachu se zdv:=
haly, oči hněvem sršely a na všech stranách ji
skřilo, zářilo a planulo slovo: »Nenávist .. .«

Tak bylo na východní straně toho království,
A na západě skřípal zuby opuštěný neduživec,
proklínal vychrtlý stařec, zatínal pěstě nepotřebný
mrzák, volaly o pomstu opuštěné ženy, sténaly po
otcích hladové siroty ... — —

A bouřilo to, dunělo to na všech stranách,
jako když v sopce nahromadí se spousta třaskavin
a někdo krater obrnénou přikrývkou zacpati sesnaží...

Bezohlednost jedněch stala se rozvášněním



ryka, kteří všemožně se vynasnažují, aby ve
řejnost mravní jích jádro dobře si mohla vy
loštiti a určiti. Tito pánové opřeli se hlavou
do myšlenky, že pomohou Herbenovi jísti kaši,
ktorou si navařil, ale čím více celou-záležitost
a poměr svůj k Herbenovi přetřásají, tím
větší bahno vyplývá na povrch. Jsou to mu
zikanti, kteří nemohou 56 sbodnoati v písničce,
ačkoli mají tu nejlepší vůli, naštemovati na
jednu notu: nic se nestalo, Herben jest vtělená
nevinnost. Chtějí Herbena omluviti; však viz,
jest to tak, jako když se někdo chce očistiti
Špinavým Javičníkem. Jest to až dojemné po
zorovati, jak rakou nerozdílnou druh namáhá
se nad draha, aby ucpal díry a upevnil pod
pěry na realistické chalupě, do níž mocně bije
vichr veřejného mínění. Při tom operají logi
kou, za niž by jim nikdo kouska chleba ne
podal a sestavují tento princip: vše zapome
pouti, morálce dáti pořádnou přes ústa, jíti
s drzým čelem před veřejnost a ji oblozovati
zamotanými sofismaty.

Tak hned se podívejme na toho Machara,
jaké má o věci přepodivné názory. V „Bese
dách Času“ dne 26. listopadu oblekl se ve
slavnostní roucho diplomatického filosofa a od
suzoje „moralistní bestii", které, jak praví,
podlehl výkonný výbor strany pokrokové, jenž
vybodil Herbena na dlažba a vpálil mu na pa
mátku cejch defraudanta. Však celý článek
Macharův o „moralistní bestii“, plný neupří
mného a ouceného rozhořčení, má fysiogaomii
otevřenou jako tržiště; jest možno v ní čísti
všechnu neopravdovost Macharovu vůči sobě,
vůči Herbenovi i naší veřejnosti, možno v ní
čísti, že mravní zásady u Machara již docela
nic neznamenají. .

Dovolte, Machare! Před svojí obranou,
kterou jste podnikl v „Čase“, obdržel přece
výkonný výbor strany pokrokové od Vás list,
ve kterém Herbena přísně odsuzujete. To mlaví
o Vašem komediantství dosti hlasitě a srozu
mitelně, a jest jasno jako na dlani, že ani ve
velkých, ani v podružných otázkách nemluvíte
nikdy opravdově. Bylo to sice vždycky dosti
zřejmo, ale tantokrát chycen jste za límec při
činu.

Od této doby, až se bude Machar někdy
nadýmati, má právo každý o jeho slovech
tvrditi, že jsou napsána vidlemi na vodě, Z pro
tokolu, který lze v záležitosti Herbenově s Ma
charem zavésti a v kterém na každou určitou
otázka následuje ještě určitější odpověď, jde
na jevo, že Machar v životních pravdách pře
sedne hned z měkkého divanu na drnhý bez
nejmenších rozpakův a výčitek svědomí, což
vlastně již není nic jiného než mravní čachrář
ství. Plácněte Machara přes rako, až budoucně
bude chtít účastniti se nějaké mravní diskose.
Ostatně jest on chlapisko s tvrdým a nezmar
ným sebevědomím, a bude třeba stneknoaoti
před tím člověkem, jenž ma větípí sebepoznání,
še mluvu jeho dlaužuo přijímati s takovou
mravní opravdovostí, jako když alkobolik chce
někoho vážně přesvědčiti o předoostech absti
nence,

A nyní něco o té „moralistaí bestii“
Machar jest čiperně kombinující člověk. Vý
konný výbor moralisoval, že Herben zadržel
penize, sebrané na mostecké sirotky, a jelikož
vyl'učil redaktora „Časo“ ze strany, přestává
=- ===-=-=—=—=——————-————————————————

druhých a na všech stranach zaplanulo slovo:
»Revoluce . . .«

A třásli se ti, kteří byli v království vyš
šími a kteří myslili, že je jen království pro ně,
Třásli se ti, kterým nebylo dáno rozuměti utla
čovaným a cítiti s porobenými...,

Otče, i takovéhle království jsem viděl!
A ještě jedno království jsem viděl ....

Prostorami jeho valili se zástupové ze všech mož
ných národů, lidí a jazyků, A valili se jako roz
bouřená řeka a šum a ruch a hluk roziéhal se
od zástupů těch od hřbetů horských velikánů až
k nížině břehu mořského.

A s trůnu, jenž stál uprostřed kralovství
toho, zářila slova: »Rovnost všem, stejná práva
všem ..... le

I rozchecbtaly se davy, které byly trůnu
nejbližší, plivaly na slova ta, chtěly je s trůnu
smazat: a napsati tam: >Panovačnost, nadvládal«

Ale davy v zadu hučely, jitřily se, bouřily
se. Probudila se v nich lidskost, procitla uražena
spravedlnost. A začaly kfičeti: »Rovnosl všem,
stejná práva všem, jak to stojí na trůnule«

I ulekli se slov těch strážcové trůnu, v bez
hlavosti své strhli s boků zbraň a zvolali: »Palte
do nichl«

Nastal poplach, zmatek, útěk, pláč, kvílení..
Tekly slzy, ronila se krev...

Otče, i takovéhle království jsem viděl...

Otče, viděl jsem království Tvé. Všude na
všech stranách hořelo, jiskřilo, zářilo, planulo
slovo: »=LASKA.«

Láska — láska! Miluj Boha nade všecko,
miluj bližního jako sebe!Láska—láska... —— —

Otče, kdy přijde k nám tohle.královetví Tvé?

býti rozhodnatí to morálním, nýbrž dle de
krétu Macharova jest to moralistní bestie. „Ta
kový jest až běh světa a lidských osadů“. Kul
tara dacha jest krásná věc — ale bez kultary
srdce jest horší než nejpostší barbarství. Ona
ví vše, prohlíží vše, káže a ukazuje vše, alé
jenom jiným, jenom těm drobým. „Vidím dobré
a schvalují to —ale jdu za tím, co špatného.
Poslední chadák má často víc té kultury srdce,
než takový akademicky vzdělaný muž.“ Hezky
to povéděl p. Machar a co zejménu piatí, po
věděl sám o sobě a osvých přátelích z „Času“,
v kterémž Časopise shledávoli jsme vice kul
taru ducha — ale nikdy kaltara srdce. Uve
dený právě výrok Macharův jest jako jisté
rostliny, jež vydávají jed nebo léky dle práce
toho, kdo 8 nimi zachází. A že Machar a přá
telé rozstřikali po našich vlastech více jedu
než léku, jest mimo veškeru pochybnost. Tak
na přiklad stále uičili to, co nejvíce ke kaltuře
srdce přispívá, totiš náboženství, které vkládá
do lidského nitra nevyhladitelné sympatie, ú
trpnost -8 tím, kdo naříká, radost a tím, kdo

následování, astavičnoa touhu po pravdě, obdiv

V případu Herbenově Machar se svou
kulturou srdce nikdy nevystačí, ba postrkoje
přítale svého blíže k šibenici, neboť právě tu
knitara srdce co nejvíce se přimlonvala, aby
sebrané peníze sirotám mosteckým včas byly
odvedeny. Praví-li puk Muchar, že věc jest
právnaicky sporna, tož dle kultury srdce jest
určita. Utlačováuí vdov a sirotků jest hřích
do nebe volající a právě v tuto kategorii masí
každý člověk zařaditi čin páně Herbenův.

nebo vyličiti, pozoruje-li se osaměle; pořadí
její a vztah, v jakém stojí v čase a prostora
ke skutkům, které ji předcházely a následo
valy, jsou od pravého jejího zpodobení neod
lučitelny. Též sirotčí peníze Herbenovy mají
svůj vztah a okolí. Dr. Pěnička z Rychvaldu
ve Slezsku poslal do redukce „Časa“ 60 zl.
jako splátku ua akcii českého hotelu „Mono
pol“ v Karlových Varech. Peníze však uvízly
v administrační kase „Casu“. Teprve když dr.
Pěnička udeřil na redakci „Času“, milých
120 K stěbovalo se do kasy družstva. „Čech“
stále naléhá na Herbena, aby promlavil a vy

spolknul jazyk — oněměl.
Události tedy přesvědčují, že hříchem

proti mravnosti jest netoliko Herbenova re
forma seirotčích kas, ale také způsob, kterým
Machar svého přítele omlouvá. Machar jest
znám sice jako člověk důvtipný a umí mravví
zásady měniti jako rukavice, ale Herbena se
sirotčimi penězi přece nepodaří 8e mu nikdy
profiltrovati.

A co Masaryk? [ on se účastní prací zá
chranných a usiluje, by pravda před veřejností
stala se nepravdou. V „Čase“ dne 22. listopadu
pod čarou míní pomoci Herbenovi chytráckým
vykrucováním. Že řekl, že s Herbenem jest
mravně hotov? Ale ta věta jest vytržena z celka,
nepodává jeho úsudku a pak řekl výk. výboru,
že poměr jeho k dru Herbenovi i „Času“ jest
jen mravní. Čo se týká peněz mosteckých, řekl,
že se nedá Hefbenovi dokázat ani dolus ani
defraudace, ale jest pravda, že věc odsuzoval
přísně. Když Masaryk toto prohlášení psal, do
mníval se, že jeho autorita zabrání, aby nikdo
z výkonného výboru neodvážil se dokázati mu
lež. A stalo se přece. V realistickém „Přehleda“
redaktor Beneš rozfoukl všechno mravní puri
tánství Masarykovo několika řádky. Konstatuje:
Masaryk přinesl „Času“ nejtěžší oběti, (nebyl
k němu tedy pouze v poměru mravníim), pře
máhal svůj odpor k Herbenovi a činil si mravní
násilí. Masaryk řekl: „Rozeznávejte a odlišujte
„Čas“ od dra Herbena. Jde o to, „Úas“ za
chránit a dra Herbena odstranit. Já jsem s Her
bene mravně hotov.“ Na schůzi věřitelů se
ukázalo, že jest deficitu 288.000 K. To jsou
fakta, která nejurčitěji Masarykovi dokazují
lež, ktbrou drhl moořenína Herbena ve fouille
tonu dne 22. listopadu.

Proč vše avádíme? Protože věc má svůj
důležitý význam. Herben, Machar a Masaryk
se postarali o důkaz, že všechno jejich minulé
mluvení o homanitě a mravnosti byly jen ve
likolepé fráse. Zvráceny jsou stežejné zásady,
které Masaryk zčeského probuzení přivlastňoval
nynějším svým snahám a rozdrcena jest na
padrť jebo realistická bamanitní filosofie. Padla
mravnost vůbec a padla zvlášť mravnost re
alistická, budovaná na zásadách pouhého roz
umu. Herben jí zasadil ránu smrtelnou, Masaryk
a Machar ji pak dobili svými osvědčeními, jež
sami uznávají za směrodatná. A tak toto troj
členné kolegium lze nejvhodněji zobraziti sta
robylým symbolem hade, jenž hryže svůj vlastuí
ocas.

»OBNOVU« V PRAZE
dvostati Ilse v knihkupectví p. Františka Hovorky,
vŽitnéulici a vprodejinovinp. M Vlčkana

Přikopech.

Obrana.
(9)Evangelický tisk ©konfessijním

jednání o evangelickém učitelském semináři
čáslavském se vyjadřuje: „Jen sobě předatavme,
jak by to vypadalo, kdyby našeho ačitelského
semináře nebylo. Když by se někde uprázdnilo
místo s většinou nebo menšinou žáků evanje
lických, nebylo by pohotově žádného evanje
lického žadatele. Jelikož však děti nékým vy
učovány býti musejí, sáhlo by se, což samo
zřejmo, k učiteli vyzoání jiného. Co to zna
mená, ví každý. Jest jiný duch všude, kde
není posvěcajícího vliva Evanjelia. Učitel ka
tolik, i když je hodný člověk a anášenlivý muž,
není s to, aby dal evanjelickým dětern to, čeho
potřebují. Musel by to napřed sám v srdci
míti. Ale jak to má míti a dáti, když toho
nikde od nikoho nepřijal? — Ubytek evanje
lických odchovanců učitelského úřadu jevil
by se ještě na jiné straně jako patrná Škoda.
Nebylo by nikoho, kdo by hal duchovnímu
správci ve vyučování náboženství na školách obecných,

několik evanjelických žáků. A byť byli na
škole dva nebo tři evaojeličtí žáci, nesmějí
býti zanedbání ve vyučování náboženském a
mravoím.“

Tato slova protestantského časopisu před
kládáme českým pokrokářům a socialistům
k pilné úvaze. Protestantský tisk chce, aby
učitel byl vychován konfessijně a aby duchov
nímu vypomáhal při vyučování náboženství.
Proti této protestantské žádosti nevzvikne u
pokrokářstva bojujícího za „svobodnoo škole“
žádná „bonře spravedlivé nevole“ Když však
katolický tisk vysloví aspoň ten požadavek,
aby učitel katolický křtěný a za katolické pe

katolických nespravedlivým rýpáním do kato
lických článků víry, už se spustí farizejské
lamento nad atiskováním „svobodomyslaého 4
pokrokového vychovatela.“ A nejvíc chtějí pro
tikatolickým způsobem „osvěcovati“ | mládež
výpomocní mladíci, kteří se dobře nevyznají
ani v obora nejvlastnějším a se složením zkoušek
odkládají. Takový „genius“, jehož vzdělání jest
nejskrovnější, chce se uplatniti a proslaviti
aspoň „pokrokovým“ štvaním proti církvi, coš
konečně dokáže snadno každý učeň s vříska
vým hrdlem,

Ovšem, že se takový „pokrokovec" vzdělá
v protikatolických zásadách způsobem velice
pohodlným. Přečte si několik prolbaných pat
flietů socialistických, po případě sáhne k někte
réma protikatolicxómu spísu Masarykovu, jehož
protimluvy nepromyslí — a pokroková učenost
už je tady. Co uvádějí na svoji obrana kato
líci, toho si velkopansky ani nevšimne.

Roku na srdce, pokrokoví páni, kteří
s velikou chutí čtete na př. protikatolické
Haeklovy „Záhady světa |“ Haekel jest usvědčen
od německých ačenců z křiklavých vědeckých
podvodů, ale vy jeho rozamy přece čtete a
pokad jsou namířený proti církvi, šíříte je jako
nové světlo. To jest podivná vědecká důslednost.
Ale — co má srdce rádo, tomu rádo uvěří.
Slídite horečně po všem, čím byste mohli církvi
uškoditi a tak i nevědecká protikatolická tvr
zení vítáte s otevřenou náručí. Zato nikdo
z vás nečte promyšlené opisy katolického ačence
dra Masila, jehož práce těší se veliké pozor
nosti učeného světa i daleko za hranicemi.
Četl někdo z vás na př. jeho důkladný spis
„Od stvoření do potopy" ? Tam promlouvá spi
sovatel o faktech, která Haekel překrucuje.
Ale kde byste četli nějakou obraou „klerikála“!
Máte-li však zalíbení pouze v četbě protikato
lické, pak ustaňte již s farizejským tvrzením,
že jest vaším ideálem nestranná věda. Pak 8e
aspoň upřímně přiznejte, že 80 vám jedná vý
hradně o boj proti církvi a že jsou vám k ta
kovému boji všecky prostředky dobré. A pak
— řekněte upřímně, máte-li se vtír.ti za vy
chovatele katolických dětí; řekněte nám, zda
máte tolik učenosti a práva, abyste místo při
hlížení k vlastním předmětům uváděli mladé
doše v rozpaky „vysvětlováním“ protikato
lických „objevů“ ?

Když si hájí protestant právo na kon
fessijní vychování protestantských dětí, jest

Král. Vinohradech střední konfesijní ústsv, ta
se proti tomuto podoiku přímo řvalo. Hrozilo
se společenským bojkotem všem, kteří tam
budoa ačiti; staly se nejsarovější výpady proti
svobodě českého katolictva. Násilnický protest
proti ústavu tomo podepsali pánové, kteří vycho

deží. Ale buďte jisti, že po těch čtvanicích

své mládeže zrovna tak, jako to činí už ode
dávna protestantstvo.

(3)Žádá se edinka thoolegické fa
kulty od vysokého mučení.Herbenův„Čas",
aby sí zachoval i nadále punc moderní pokro
kovosti, ovádí vyhlášku pražských akademiků,



v níž se praví: „Pókroková studentatve vždy
důsledně stálo proti tomu, aby thedlogická
fakulta považována byla za část vysokého u
čení. Pokrokový student dal vždycky aa jevo
demonstrační nesouhlas, když člen ústavu the
ologického byl zvolen za fankcionáře uoiver.
sity. Pokrokoví dbčané! V úterý 5. prosince
bude instalován (slavnostně ve svůj úřad uve
den) professor theologického učení; akažte i
tenkrát formou slušnou svůj protest. +Opatřte
se legitimacemi a přijďte do aely (do insta
lační síně); jak sapočne instalace, demonstračně
opusťte aale! Pamatujte, že k instalaci může
přijít místodržitel.“ — Při čtení těchhle řádků
mi napadá, jak snadno stndent může.osvědčiti,
že má učenější a pokrokovější hlava než ně
který „klerikál“ nebo jiný zpátečník. Udělá
se pohodleé demonstrace — pokrok bude tak
začbránča, a pokrokové listy s pochvalným
údivem badou psáti o velkolepém skatku stu
dentstva, který prospěje netaščeně celému če
skému národu. A po tom velikolepém, geniál
ním činu mohou stadenti vyneckávati návštěva
přednášek, třeba půl roku, ale to jim na pokrokovosti nenbere nic.

Leč vážné slovo! Víte-li pak, pokrokoví
pánové, kdo má o to zásluhu, že vysoké nčení
vPraze. vůbecbylo založeno? Snad některý
husita, protestant nebo pokrokář? Jen se dobře
npamatajte, če právě katolická církev učení
to založila a še tato universita byla zřízena
z katolických peněz Arnošta z Pardabic, Karla

„IV. a českých klášterů.
Eeč přišla doba „větší nábožností“ než

„jakou byla doba katolická. Husité ze samé
vřoucí zbožnosti a pokrokovosti skonfiskovali
universitní statky, vesele se oně podělili a —
učinili již dávno to, oč usilají nynější pakro
koví studenti. Ooi docela ze samé zbožnosti
fakolta tbeologickou zničili. (Co na tom sále
želo, že se pak „vzdělanosti“ husitských kměží
cisinci smáli! Ať se neměli kněží kde vzdělá
vati, jen když měli busitští byrokraté v kapse
peníze! Ale ještě větší „povznešení“ universitě
přineslo protestantství. Zbývalo na universitě
několik obmezených hladovících mistrů, kteří
za řemeslné odříkávání lekcí dostávali příliš
hubené sousto a tak byli nuceni přivydělávati
si všelijak. Aby od bohatých protestantských
člechticá obdrželi aspoň nějaký dar, hleděli se
jim zalichotiti tím, že volili jejich nezralé
chlapce za rektory!1 Ale páni šlechtici nedali
ani tentokráte mistrům nic. Taková byla uni
versita vrakou „neklerikálních, pokrokových“
gniversita bez theologické fakulty, A — nebylo
lépe, pokud tento ústav nezvedly z prachu po
nížení katolické penize,

Toble nutno připomenouti nadpokrokovým
studentům. Pokrokový studující měl bybýti
církvi vděčen, že mu založila, nadala a znovu
zřídila universitu; leč student se odvděčuje
kopancem. Odporučajeme pokrokové veřejnosti,
aby si učinila sbírka na universita novou
když už ta universita za katolické peníze zří
zená jim nepostačoje. A přikročí-li srdnatě
k činu, pak poznají, že jest těžší věcí doka
zovati pokrokového ducha skutky ušlechtile
pokrokovými než nějakou demonstrací proti
theologické fakultě.

Když se-začali evangelíci ozývati, že by
měla býti v'Práse založena pro několik evan
gelických kandidátů fakulta bohosloví evange
lického, mlčela pokroková veřejnost jako Torek
na pražském mostě. Ale pro vyloučení kato
lické fakulty hlasoje se hned. Taková nesná
šelivá vyhláška jest hodně laciná, pořídí se
rozhodně za menší peníze než — nová univer
sita. Ale nechť pánové zvědí, že theologická
fakulta ze své vlastní domácnosti se vyhazovatinedá.

(3) Návrh ma zřízemí mové umiver
sity bez fakulty theologické. Když až
Herbenův helvetsko-židovský „Čas“ valně se
zajímá o demonstrace studentské proti rektoru
z kralů duchovenských a demonstranty o
mloová, dáváme jistý návrhl Ať pánové ve
skupení kol „Časa“ seberou peníze na univer
situ novou, „neklerikáloí“, která nebude míti
theologické fakulty katolické; tak dokážou, že
dovedou pro pokrok věd přinésti takové finan
ční oběti. jako katolictvo. Nová, zcela aro
bodná universita by se dala znamenitě zrefor
movati dlo moderních požadavků. Navrhujeme
pro stolici bistorie „Časn“ oddaného pana
Šádka, redaktora evangelických „Hlasů ze

Siona“. Tenhle pán aspoň už překonul zpáteč
nického professora oniversitního dra Kalouska“
aspoň napsal, že vývody Kalouskovými ještě
není dokázáno, že by spis „Poggia, očitého
svědka upálení Husova“, byl podvrženinou.
Posud sice nevyrakoval proti dru Kalooskovi
s včoným důkazem žádným, ale to jen proto,
že na stadium nemá mooho času. Až bude
rofessorem historie, pak jistě vydá o svém

historickém náhledu důkladnou knihu.Masaryk
by jistě šel na novou universitu hned; a proto
odporačujeme, aby zde přednášel „o nepozna
telném“; při takových přednáškách bude moci
deklamovat cokoli, aniž by jeho nepravdy byly

tak uřejeé, sme poznali v jeho spise
„Vboji'o s urilkémů aké bybylo záhodno
k vůli výchově obrataých realistických šurna
listů sříditi stolici dementistskou; na ní by
mohl předuášeti jednou Masaryk a podralé
Machar hlavoč na grávnické thema: „Kterak
včiniti věc pravdě depodobaou.“ Teď právě
tito oba sokolíci taží se znamenitě ve výrobě
dementi na prospěch utiskovaného dra Herbena,
Machar jako básník -by mohl též vyučovati
žaroalistické eleganci. Nazval na př. kněze
vráaětem, nazval realisty proti Herbenovi pí
šicí moralistní bestií, jejich diplomacii pojme
noval „svinstvem“, prsty reulisty Beneše příliš
Špioavými, atd. A co utiskovaný Horbeu? Ten
by se hodil nejlépe za kvestora. Birotčí penize
ležely v jeho kase několik let, až 86 po nich
nikdo nesbáněl a — přece 86 naposledy zase
nalezly. A poněvadž velké finanční starosti
těžko může obstarati fnaučník jeden — jak se
to nyní ukazaje v hospodářství Času — ať si

Ten se osvědčil dle zprávy „Přehledu“ jako
znemenitý finaněník Krameria. Ovšem že by
ma Herben masil koupiti pudla před nastou
pením v úřad — zvláště nemá li Horký peněz.
Realista Jozifek by mohl vykládati o přote
stantisma a Ččeskobratrství; Svoji schopnost
k tomu projevil tím, že bez Šosáckého čtení
starých rekopisů a beze všech ohledů na za
staralého Tomka hned „z luftn“ a z vlastní
geniální fantasie spředl tak moderní historické
úvahy, že jimi rozkopl rázem názory šířené
Gindelym, Řezafčkem, Denisem a Palackým.
Ať žijí tak Švarní gokolíci a ještě mooho na
píši, co by se evangelickému táboru zamlou
valo! Pan Al. Hajn byvmobl mladistvé studající
pokrokáře učiti, jak jest potřebí citovati a
parafrasovati v novinách myšlenky uložené
v kutolických listech, aby tím pokroková strana
mnoho netrpěla. Časopis tohoto pokrokáře do
cílil v té příčině tak znamenité obratnosti, že
cituje často z listů katolických takové věcí,
ktoré tam nikdy vytištěny nebyly. Pro věc po
krokovou jest i taková činnost velice výbodná.

A proč jest potřebí, aby se pokrokové
stadentstvo vzdělávalo v umění žarnalistickém?
Inu — to je tak; často takový mludý horlivec
pro samýpokrok zapomene se učiti, takže ne
může býti přijat ani za výpomocného učitele
na střední Škole; a tu takovému geniovi ne
zbývá jiného než — uvědomovati svobodně
zpátečnický národ, čili založiti pokrokový ča
8opis.

'Politický přehled.
„Přes týden zasedá již říšská rada, ale

přes to nic platného nevyřídila. Dosud ještě
jedná se ve sněmovně o vládním prohlášení
ohledně všeobecného práva hlasovacího, ale
mezi poslanci jeví se v té věci zájem pramalý,
neboť sněmovna bývá skoro prázdná. Proti této
chystané vládní předloze vystupají velkostat
káři, Němci, vyjímajíc křesť. sociály a sociál.
demokraty a pak Poláky, kteří právem se do
mnívojí, že by klub polský úplně ztratil svůj
dosavadní význam; ovšem rytíři a různí šlechtici
by se pak také již s mandáty neshledali. Vše
obecného práva hlas. se zvlášť čeští poslanci
zastávali. I panská sněmovna jest velmi ne
spokojena s plány bar. Gaoteche na zavedení
všeob. práva hlas., zvlášť ostře proti němu
vystoupil br. Frt. Thun. Nespokojenci přisn
zují proto už nyní bar. Gantschovi pád; tvrdí
se však také, že následník trůnu arcikníže
František Ferdinand jest rozhodně pro všeob.
rovné právo hlasovací.
-© Uherská krise trvá dále. Chystá prý se
však v tichosti poslední pokus k dos *ení
kompromisu, v němš by se ovšem bez L así
Maďarům udělených neobešlo.

V trůnní řeči německého císaře vyzývají
se Němci k upevnění německé državy v pol
ských krajích. Současně zřizují se na fran
couzských hranicích opevnění proti Německu.

Porta dosud zdráhá se vyhověti velmocem.
Proto mezinárodní loďstvo obsadilo mimo
ostrov Mytilene ještě ostrov Lemnog.

V Rusku stále ještě jsou nepokoje, které
Be projevují zvlášť ve vojsku. V Sebastopolu
došlo k pravé bitvě mezi vzbonřenými vojáky
a vojskem vládě oddaným. Také ve Voroněži
a Kijevě bouřili se vojáci.. Velké nesnáze pů
sobí též stávka poštovních atelegrafních úřadů
a právě nastalá železniční stávka ve Finsku,
Veliký rozrach vznikl právě klesáním raských
papírů; jest obava, že nastane státní bankrot.
Cizozemské listy líčí situaci v Rasku velmi
povážlivou, což zajisté ve skutečnosti nebude
ge srovnávati zcela S pravdou.

Zprávy místní a z kraje.
© poměrapokrekářů ke škole

píše nám inteligentní čtenář: „Výpady „Oověty lida“

způsobem „vychovávají“ pániprofesoři
středoškolskou mládež, Badil-li pisatel s počátku svojí
nakvašeností úsměv a útrpnost, budí dnos bnus »
údpor. Snad pocítil sám, še i v jeho vlastních řadách
jeho výbojné počínání jeat Odvuzoráno. Nebudeme
„denuacovati“,kdo to je, vědyt v Hradci je to — ve
řejným tajemstvím; ostatně kdo (dovede čísti mezi
řádky a spojíti několik roztroušených myšlenek
v „Osvětě lidu“, pozná ho hravě, V minulém čísle
„Obnovy“ domnívá se kdosi, de už zs slušnosti mohli
páni, o něž běželo, udělati kříž, Mám přísnější mě
řítko. Postižení odvolávají se naministerské vynesení
že členové sboru učitelského povinní jsou k discipli
nárníma dozoru žáků svého vyznání k bohoslužbám
shromážděných, Kladon váha na slovo dozor. Ale
každý uzná, že i zde platí zásada: Verba movent
sxompla trahant. Ano, dobrý příklad dávojto mládeži
a to budenejlepším dozorem. Chovejte se sami jak
katolíci vůbec při svých bohoslužbách se chovají a
váš dobrý příklad bado ndržovati kázeň sám. Alo
vidí li žáci, Že učitelé na místě božím ae baví ne
tečně se chovají, proč nemohli by oni dovoliti si ně
čeho podobuého? A školní předpisy tento dobrý pří
klad očekávují. Vádyt ukládají dozírati na dáky jen
při školních bohoslužbách svého Vyznání. Nuže, páni

chcete-li ae zbaviti své obtížné inspektorskéfankce,
cesta je snadna: zvolte si církov, která je podle vaší
chati, jděte za přikladem svého arcivychovatele Ma
saryka, portae patent. Církev katolická oželí nachlé

budete avpoň trochoucha

„Dové školy“

svému syna: ,

si přeji, abys je navštívil všechna, i odchyl* - ' á >

rými se sotkád, měj na paměti, že žádné znich nemá
Bira podmětem posměchu, i kdyby se zdálo že spoJED8 bladn. Poctivý blud gaslahnie 

strasti, nikoli výsměchu. Účel voškoré Bohoslodby je
jů, hon SAPorání dané Bytosti, která všechnyvofila. jinde dále: Já chci zati j

na to, že je slušno, užitečno"a neryhontelno prot
vovat náboženství i zevnějškem .,.. chci tím říci "o
a onen pázvakovat,povzbuzovatneboechvalouvolněné názory, kt j

m bývají v erépobrdajíkaždýmnábožen.
oherných Hlosofů . . . Octneš-li se ted i

mužů tak zvaných duchaplných nebonemyslících orobo.dátů, kteří si tropí osméch
se pochlnbili "vým E n ch z každého náboženství, aby
provadějí rouhání, aby
chraň se, abys aui slůvkem nedal n

» ale zamlklou vážno
r. ©Nepoaštěj

střez se každéhev nich A do takových předmětů a
s neslušné“ Věřmně, Zotím nrpřh oj), 203 marné8 ím nepříznivěji na čl

Puhlížejí a tím méně muvěří, jestli se o něm domní.
oženství; navzdor oslňají

TE že roztahovat, mohli b i
lépe říci katecheti kteří musí noznámel vetaké , h 
slechnoati, Jen aby zachoval vor poznámek pře

Dle
„dozor náboženskomravní může

UPsám nebo Ustanovený gu něho ko

mnisterského vynesení
vykonávati bisk

by takový
do nábo

, který b

až ko skomírajícímu „Času ?“ čá =
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 4. prosince 1906 aneseno Pana
Antonína Kontníkovi, majiteli domů, uděleno bylopo
volení ku přestavbě nádvorní budovy v domě čp. 67.
— Důchodenský úřad se poukáže, aby přijal obnos
K 1108'25, složený p. Aloisem Čenákem, z pozůstalosti
pí. Kristiny Komárkové, pro zřízení mešní nadacepři
kostele av. Ducha. — Žádost učitelských aborů mě
šťanských a obecných škol zdejších o udělení drahot
ního přídavka postoupí ae rozpočtové komiasi. — Po
ukáže se k výplatě obnos K 490-68 za dodanou kapří
násada pro rybník „Datlík“. — C, k. okr. hejtmanství
so sdělí, že se nečiní námitek se stanoviska policie

bezpečnostní a dopravní proti udělení zoncesse k jízdě
antomobilových dostarníků z Hradce Králové na ná
draží p. J. Voselému s Bohdanče. — Pí. Barb. Sro
bodové, majitelce domu čp. 99, poskytne se pravidly
určená slova z poplatku za dodanou voduužitkovou,
když dům ten označen bude tabulkou: „Záchodek ve
fejněpřístapný“.—Topičůmzaměstnanýmv městské
plynárně adělen byl obvyklý novoroční dar K 120—,
— Ohlásí se offertní řízení na vybírání poplatků
tršních o trsích výročních a týdenních na rok 1906,
— Žádost městských ponocných sa zvýšení mzdy po
atoupí se rozpočtové komissi. — Zpráva technické
kanceláře o zřízení rigolů místo stávajících příkopů
silničních v Posp. třídě nákladem K 9.726-— předloší
se c. k. okres. hejtmanství, — Schválen byl návrh po

šárního odboru na zekonpení 8 bambusových tyčí nahoubu pro městské divadio Klicperovo k hašení ohně
v kulisách a návrh téhož odbora, aby policejní stráši
nařízeno bylo udržovati připožáru pořádek, aby obe
censtvo netlapalo po hadicích a nepřekášelo hasičům
a aby so táš do výkonů hasičských nemíchala, když
0 to není požádána.

Volby do obchod. a živnostenské
kom Mbereeké snad přece pobídnou
mnohé ke konání povinnosti voličské; vždyť u
této komory, která jest v rukon německých,
nechtějí ani připustit, že k ní též přísluší téměř
60"/, obyvatelstva české národnosti; rovoopráv=

Ženské? Dovedete si
pak strhla „Záp“



naši obchodníci a živnostníci, že tu jste a že tak
snadao nedáte přes sebe přejíti a volte dle navr
žené české kandidátní listiny. V sekci obchodní
I. sboru navržení jsou pp. Jar. Červený, továrník
v Hradci Král, Dr. Fr. Ullrich, starosta v Hradci
Král., a Zabejský Jos, velkoobcbodník v Nové
Pace. V průmysl. sekci v I. sboru mezi 6 členy
navržen jest p. Viktor Collino, předsedapivovaru
pravovár. měšť. v Hradci Král., Fejfar Jos., před
seda akciov. pivovaru v Hořicích, Klazar, továr
ník ve Dvoře Králové n. L. a Dr. K. Kramář,
poslanec. — Sebráním lístků hlasovacích pro
Hradec Králové jest pověřen p. Kumpricht. Praž
ské Předměstí a Kukleny sebeřou lístky samy.
Do obcí venkovských pojedou zvolení pp. členové
komitétu a alice: p. Em. Svoboda, Jos. Růžička,
Zdenko Ježek a Karel Halounek. Se sbíráním
započne se se v pátek dne 8. prosince dle sezna
mů voličů dotčených obcí.

Pro majitele domů. Vposlednídoběmů
žemo v Hradci Králové pozorovati povážlivý zjev, že
řada aprázdněných bytů stále se množí. Jako člověk
skoro proti všemu, tobou i pp. domácí dáti se po
jistit proti ztrátám, které jim uprázdněním vzoiknon.
Každý, kdo je pojištěn pro případ dožití neb úmrtí,
může si placeno pojišťovací premii připřiznání k osobní
aani z celého příjmu odečisti; uonudilose tedy, že i
dowácí při přiznání k dani činžovní může si odečísti
od činže premii pojišťovací, kterou pro případ oprázd
nění bytů platí. Ministeratvo financí prohlásilo však
na ačiněný dotaz, že pojišťovací premii z přiznané
činže odečíuti nelze; s drobé s'rany však netřeba za
počítávati do činže vyplacené pojistné, které bere do
mácí, má-li některé byty prázdny —. abe

Ještě o tevárné p. Slagra. Sdělujese
s námi, že konkurence na stavbu továray Singrovy
byla zcela normální; offerty nebyly podány příliš
laciné z konkurenčního boje. To vysvítá z toho,
že přijata offerta chvalně známého a naprosto Su
lidního stavitele p. Schmidta, který neměl pra
žádné příčiny k velikému konkurenčníma boji, je
likož mu svěřeny v ten čas nákladné etavby jiné.
A že by si býval p. stavitel vyhradil ke všemu
ještě při stavbě všeliké úspory, to se nezakládá
na pravdě; z fakt zřejmě vysvítá, že se ujal práce
co nejsvědomitěji. Vystavěl totiž některé Části
důkladněji, než jak k tomu byl smlouvou vázán,
což lze eventuelně úíře dokázati. K tomu dlužno
dodati, že ač pan Singer šetří až přespříliš, přece
jenom zaplatil panu staviteli všecko řádně na
haléř, tak že p. Schmidt byl plně spokojen. —
Ale právě toto pravdivé sdělení ukazuje nám
nepřímo na pravdu jinou, p. Singrovi méně licho
tivon. Stavěl-li p. Schmidt důkladněji neš bylo
v konečném rozpočtu a vystavěl-li zvláště komín
značně vyšší než jak byl smlouvou vázán, co říci
opatrnickému jednání p. Singra? Kdyby byl se
práce ujal stavitel, který by byl pracoval přesně
dle rozpočtu, bývala by továrna pro okolí ještě
horší obtíží než jest dnes. Kominek by byl vy
čadil všecky oájemníky v domech okolních. Zů
stává tedy pravdou, že za nedostatky fabričního
zařízení jes. zodpovědným p Singer výhradně, ba
jedině sám. Nájemníci ololní budou pomalu vy
padati jako obyvatelé vzdálené země mouřenínské.

Konř na mábřeší. Dle „Ratibora“chystá
se prý i p. Třasák jako p. Sioger oblažovati
své okolí kouřem ze svého závodu. K tomu po
dotýká pan Třasák sám, že má jiš přes měsíc
v domě svém parní pohon, aniž v nejmenším jest
okolí kouřem obtěžováno.

Mikulášská zábava v Adalbortiau.
Jednota katolických tovaryšů pořádá v neděli dne
10. prosince t. r. Dramaticko-hudební večírek
s rozdáváním mikulášských dárků. Program: Za
stěnon. Žert v 1 dějství od Nováka. Režii vede
p. Beránek. Po divadle koncert hudebního a tam
burášského odboru jednoty, zpěvy, std. Začátex
o půl 8. hod. Restaurační zařízení. Vstupné: Osoba
40 b, rodina 1 K. Dárky přijímá diskretně v č. 1.
jednatel p. Polák.

Záložna v Hradel Králové, Výkazza
měsíc listopad 1905. Vloženo K 169.850'8v, vybráno
K 96778"—, zůstatek K 1,487.573:18. — Půjčeno K.
83.16262, splaceno K 74.40950, zůstatek K1,473.046-89
Počet účtů 2501, pokladní obrat K 663.475'67, sáruční
fondy K 124.636-89.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
listopadu 1905 uloženo na vkladní knížky korun
170.427-86, vybráno K 146.889 59, vklady koncem li
stopadu K 11,678.301'26; na bypotéky půjčenoK 16,000,
epluceno K 48.101*40, na bypotékách koncemlistopadu
K 9,8683957; cenných papírů v zásobě K 2,218.000,

Úmarti. Dne 27. listop. somřel na Prašském
Předměstí p. V. Masner, četnický strážmistr v. v.,
v 60, roce věku svého. Pohřeb se konal 29. list. na
břbitově v Kuklenách. — Pan František Svatek, řídící
učitel ve Zbožnově, zemřel dne 1. prosince ve věku
51 roků. Pohřeb konal se 8, prosince na hřbitově
Skutečském.

Stávkujícím v Proaeči a ve Skatěl.
V Hradci Kr. sebráno 21-17 K, vldp. V. Blažek,
professor v Poličce, zaslal 2 K, dp. A. Vobejda,
kaplan v Hlinsku 2 K, katol. jednota v Hlinsku
2'1) K, členové Věšeodborového sdružení křest.
dělnictva v Plzni 10 K, v Chradimi 8-70 K.
Příspěvky tyto také jiš potřebným rozděleny.
Zaplat Bůh dárcům!

Vánočníbrave
Mradei Král. řízenímŠkolekých sester koná so
ve čtvrtek 14. prosince 1905 o 10. hodině dopolední
s programem: 1. Modlitba. 3%.Přivítání P, T.pánů

T

hostí. 3. Báseň: Jak bývalo, není více. 4. Báseň:
Tažme se. 6. Báseň: Otázky. 6. Báseň: Věstečka, 7.
Hra vánoční: Chlabivá Esterka. 8. Báseň: Kuledníčkové.
9. Poděkování. — Vše provedou děti s opstrovny.

Sestátnění obecní reálky v Kostelel
m. Orl. dnem 1. ledna 1906 schráleno i J. V. of
sařem. Profesorský sbor ústavu byl proto zem. školní
redou vyzván, aby za příčinou „přovsetí reálky do

právy státní předlošili sem. skolní radě potřebné doady.
Z Kostelce m. ©. Při akademii Katolické

Jednoty dne 8. prosince 1908 promlaví vadp. konsi
atorní rada Dr. František Šulc, profeseor £ Hradce
Králocé, o them. „Moderní pokusy v oborů nábožen
ském pro budoucnost“. Přednáška tato bude pokra
čováním zdařilé řeči PbDru Josefa Kratochvíla, hra
běcího vychovatele, „O moderutch výskamech o původu
náboženství “ Přednášce výtečného vadp. řečníka bledí
všichni s touhou radostnou vetříc. Začátek v 7 bodip
večor na Rabétejně.©

Drahocemný prstem. V minulýchdnech
přešli dva hoši, dle sevnějšku školáci k p. Pelcovi,
zlatníku v Pardobicích, a nabízeli ta ke koupi prsten.
Umonněný prsten neukazoval na velkoucena, ale kdyš
byl očistěn, bylo viděti, fe to je brilentový preten
v ceně aspoň 100 K Colapci tvrdili, že je posílá ta
tínek a še prsten prodává pro velikou domácí bídu.
Zlatníka to bylo přece trochu podezřelé a proto vyzval
chlapce, aby přivedl: tatinka, že tak veliký obnos za
prsten do rakou jim dáti nemůže. Ale hoši vecbtěli
ta prstenu ponechbatia p. Pelc jim ho neopatroě vrátil.
Rozumí se, že podezřelí chlapci se více nevrátili. To
přimělo zlatníka, že to oznámil policii, která nyní
chlapce hledá. Posud 'marně, Zdá ae, že ten prsten
pochází z veliké krádeže, která před nějakým časem

bp v pardabské zastavárně epichána, ale po jejížpůvodcích zmizela všeliká stopa.
Z Hyšperka. Koncerttamburašůz katolické

Jeduoty královéhradecké v Kyšperka, v Besedě dne 3.
prosince konaný se znamenité vydařil. Neznámá zde
hadba slovanského jihu přivábila přátele Besedy, elita
zdejšího obecenstva a rosehbřála chladnou krev ohni
vými melodiemi písní chorratekých i písní českých
přednášených na hudebních nástrojích národa chor
vatekého. Obecenstvo bylo nadmíru spokojeno, ba
nadšeno. Nejúčinnějším číslem večera bylo bohužel že
poslodní číslo programu: pochod tambarašů, ekladba
to dirigenta sbora dp. Jurkoviče. Neanuvný a skromný
redaktor „Obnovy“ dp. Jsfí Sabula dal nám tehdy po
naučení, že jeho roka dovede vládnouti nejen párem,
ale i emyčcem. Tak animovaného večera Beseda dávno
již neměla. Všem účiokajícím za jejích nezištnou obě

post srdečné díky a dalším úspěchům upřímné: ZdařI

Ze Dvora Králové m. L. Manifostaco
dne 28. listopadu zde konaná pro všeobecné rovné
právo hlasovací ukončila se klidné s beze všech vý
tržností. Všecky obchody a hostince byly uzavřeny,
ve všech t várnách zdejších se nepracovalo, na obec
ných a měšťanských školách se nevyučovalo. Vyučo
váno bylo toliko na gymnasiu a v odborné škole tkal
covské. Pořadatelé průvodu dostavili se do gymnasia
a žádali, aby vyočování i tu bylo přerušeno. Ředi
telství poukázalo na výoos zemské školní rady, kte
rým vyučování na všech školách se přikazuje. V sou
sedních obcích německých Kocléřové a Kocbeři pro
hlásili sami dělníci v továrnách, že v deu 28, listo
pada pracovati budou; a skutečné ve 2 továrnách
kocléřovakých a v továrně na hedbávné látky v Koc
beři po celý den bylo 28. listopadu pracováno. Jako
v jiných městech, tak i zde řečnili oa náměstí s bal
konu domu p. Jeřábka vocialisté před shromážděním
B až 10.000 osob čítajícím. Národní socialista Rak
řečnil klidně, bes vášně a štvaní, Za to sociální de
mokrat Klika měl řeč revoluční, vybízel k boji až ke
krajnostem, k boji proti kapitalisma a černé moci.
Vybízel lid, aby do kostelů nechodil, kostelů a kněší
če nám Dnevípotřebí. Každý prý může se doma po
modlit. Kostely dle umělecké hodnoty mohou se pro
měniti buď ve sklady nebo akromaždiště lidu atd. —
Pokojné obyvatelstvo jest nyní od soc. agitátorů stra
šano — všeobecnou stávkou. —Soc.'demokraté a anar
chisté šíří nyní brožara „Všeobecná stávka“, vydanou
nákladem Karla Vohryska v Bruchn, která prodává
se po 13 h. V brošuře té jest odstavec „semědělství“
V odstavci tom stojí, še jakmile proletáři všeobecnou
stávkou dobudvu vítězství, počnou prý i sedláci nej
zpátečnější, expropriovati veliké pány. Lesy, pole a
pastviny, velkostatkářům odňaté proměněny badou
v majetek obecný a budou tvořiti největší část obecní
půdy vůbec. Tak dojde prý venkov k vesnickému ko
muniemu obecnímu a jiné nemysly. Všeobecná stávka
jest prý konečná emancipace proletariátu. — Při zdej
ším důcbodenském úřadě obsadí se místo kontrolora.
Žadatelé musejí ne vykázati vysvědčením £ vyšší ob
chodní školy nebo státní skouškoa z účetnictví,

V Bílé Třemešné u Drora Královén. L.
sídlí několik potřeštěnců zásad anarchistických a ti
v mioolém týdna dali ne jevo evoji podvratnoo činnost.
Třem váčeným rolníkům za temné noci pokasili žen
toury. Téše noci ze schránky na lípě blíže kostela vi
sící vytáhli sošku Penny Marie a hodili ji do bláta.
Toť jsou následky štvaní růsných řečníků, kteří ve
schůsích a při veřejných průvodech prohlašují ve za
nevěrce a vychvalují revoluci a anarchismus.

Nešetrmest. V Novém Bydžověraší se právě
hřbitov ú Nejevětější Trojice, aby příštím jarem pso
měněn byl v park. Staré pomoíky z konce 18. a 3 po
čátku 19. století, které byly na kostele připevněny,
byly strženy a otlučeny válejí se v ramu stavebním.
Snad by při trochu dobré vůli stávající sde Masejní
spolek mohl zakročiti, aby tyto dosti vzácné památky
byly zachovány a na svá stará míete ka kostelní adi
připevněny. — Pozorovatel.

Z Čes. Skalice. (Svěveníchrámu.) Na první
neděli adventní, dne 3. pros. t. r., konalo se církovní

svěcení zdejšího opraveného farního chrámu Páně.
věcení vykonal se evol. bisk. konsistoře vdp. vikář

a děkan Peckas Náchoda, Obnovení kostela, věže a
fary na mevnějška provedeno dle konkur. řízení ná
kladem 6563 K 72 b (patron. 407008 K, přifafenci

1998 K 14 h) Obnova vnitřní nbragene sbírkami, ješ.
konány po osadách a jež vynesly 308243 K. Z sbírek
provedeno: položena vkasuá terrazzová dlaába (s0
lidně obstarala cementárna p. Macháčka v Král Dvoře
nákladem 1125 K), opraveny, ví. s polovice novými
nehrazeny dubové lavice, pod levice dána p.dlaha,
kostel vymalován asi v 6 barvách: strop světle modrý,
stěny nazelenalé, pilíře nástěnné, oblouky na kleabě
a menší různé pásy dlutavě bílé, vše pak osdobeno
bojnými alatými linkami z dakátovéhu slate (p. Vé
clavík z Č Skalice); polychromovány sochy sr. apo
štolů na hlav. oltáři, i ostatní evchy, polychromováno
věsch 6 oltářů a kazatelna, ke hlav. s jednoma vedl.
vohoda postaveny vkusné létací dvěře s barev. svět
líkem a mosazným kováním, stará dlažba dílem po

ložena kol chrámu na pěšiny,dílemodprodána v drašbě,.v presbytáři zasazena 4 gelezná katbedralní okna (fir
Habicb v Praze), dvě ze sbírek, dvě od soukromníků.
Na jaře badon dána i ostataí bsrovná okne v lodi
chrámové, která už jsou dobrodinci zojištěun. Konečné
dány budou na zimu ua dlažbu kokosové robože a
tak jednak zamezením průvanu dvojitými dveřmi,
jednak robožkami a podlabou pobyt v chrámě jak
mládeši, tak i dospělým v zimě 60 usnadní a zpří
jemní. Rádcem při opravě chrámu jak malířům, tak
natěračům byl věblasný malíř umělec frá Panteleon
Major z Evanzského kláštera v Praze; na jebo roz
počty a rozvrhy právě mnohé věci levné opatřeny,
zvl. barevná okna Již přes 20 chrámů v Čechch jab;
návodem a redením bylo obo-veno (letou také v Čer
nilově a Miletíně). Dvakráte sem z Prahy zavítal a
ve všem bohatou zkušeností © radou byl nápomocen.
(V páda potřeby nutuo psáti opatství kláštera a za
praviti cestné.) — Také zde v úterý, 28 listop, za
stavením práce ve všech pěti továrnach a jiných zá
vodech a obchodech, dále veřejným průvodera a řečí
na náměstí manifestováno pro zav dení věsob. hlasov.
práva. Klid nebyl porušen oikie, .

Pokrok v Rychnově m. Hm. Zdejšípan
kaplan, jakkoli má v duchovní oprávě prács plne, od
hodlal se vyučovati na sdejší pokračovací škole né
boženetví jedna hodiou týdně. Žs vyučování na ta
kové škole není prašádnou zábavou, to potvrdí každý
pan učitel. Ale odměna se dostavila. Pau Úimr ve
svém „Podhořana“ uveřejnil protest mistrů proti vy
učování náboženatví na pokračovací škole. Pochybu
jeme, že myšlenka tolik „pokroková“ vyšla s blavy
mistrů naších; vědy sa okay bytů jejích vídáme
často tabalky u nápisem: „Zde ve přijme mravný
boch do učení.“ A páni wotstřizajisté json přesvěd
čeni, že pravá, nepokrytovká mravnost plyne jen z blu
bokého náboženského přesvěděsní. Jest to zcela lehce
pochopitelno. Takový člověk, který věří ve vševě
doucaost Boha spravedlivě odrěňujícího i trestajícího,
rozhodně jest mravnější, než takóvý, který ae bojí
bříchu jen tenkrát, vidí-li policajta. V komjest atvr
seno přesvědčení, še Bůh zná i tajná myšlení naše,
ten i myšlenky a žádosti své buda říditi zákonem
mravnosti. Zato člověk nevěrec dělá dobrolu hlavně
na venek; nestopoje-li ho oko blíšního, vyvádí, co so
ma líbí. Tedy páui mistři že by byli proti vyučování
náboženství? Nebylo by to šlapáním po nejevětějších
idefch i těch našich velikánů, kteró sami pokrokáři
tolik ctí? Komenský, Blahoslav, Cbelčický, Has— ti
všichni kladli náboženství nejvýše ze všech ideklů
vůbec. A byli zbošný skladatel Dvořák, veliký Rieger,
Tomek, Palacký méně oevíceni než některý sedmnácti
letý „pokrokář“ proto, že vroucně Inuli k náboženství?
A stavěl se "nad Havlíček proti vyučování uábošen
ství? Naopak, často vroucné se modlil a dal se za
opatřiti svátostmi umírajících. Ale teď seto namnoze
dělá jinak; člověk, který o nábošenetví nikdy blaboce
nepřemýšlel a který má vůbec tak nepstrné vzdělání,
že se nemůže existenčně uchytiti v šádné inteligentní
společnosti, obce imponovati aspoň tím, že se prohlásí
sa „pokrokového protiklerikála“. A — případné vsedno
na kathedru učenosti a počne „avědomovati národ“
časopisem. Nepřijala by ho třebas lidská společnost
ani za mašinfíra nebo kancelistu; ale takový pán
přece se pasuje sám na — učitele národa. Který ne

taný a ovášlirý člověkdá se takovým čarnalietouvoditi? Chce li někdo trablafiti nebo bíliti domy sa
mostatně, musí napřed dostati vysvědčení, že se tomu
naočil; ale „poučovati národ“ — to chce dokásati
kašdý, i tekový člověk, který nemá dostatečné sna
losti českého slohu. Kdyby měl pan Cimr dítky, snad
by ho aspoň trochu poučily o katolickém katechismu
a poopravily by mu hrabé ulobové poklesky v jeho
článcích. — Konečně výpad „Podbořana“ nás an
tolik nepřekvapuje jakoty rosumy, které zde trousii
člověk vsdělanější, kandidát profossury p. B. Novák!
Jádrem řeči tohoto pána, který má jednou katolickou
mládež vyučovati, bylo: „Pryč s klerikalismem! Pryč
s náboženstvím ze dkoll“ Bylo by tedy nejlíp, aby
mladý „učenec“ šel pak vyačovati někam na „ovo
bodnou škola“, o kteroa židé tolik usilují a aby se
nevtíral za vychovatele těch mladíků, které upřímně
katoličtí rodiče středním ústavům svěřují s tou dů
věrou, še zde o své náboženské přesvědčení nepřijdou.
Křičí se vydatně: „Pryč e klerikaliemem“, aby se od
vrátila pozornost od židovského kapitelisma, který
vzrůstá na Molocha bitajícího výsledky mozolné práce
celých států. Mnozí s těch, kteří, pane kandidáte,
Vaše fráze slyšeli, říkali: „Kdyby so raději horlivě
učil, aby brsy zkoušky udělal! Tak by rozhodně
prospěl národu a zvláště svému otci líp neš takovým
útočením.“ No -- možná že psa Novák, až nebude
jeho geniální dach dostatečně od skoušících pánů
v Praze „pochopen“, založí si taky nějeký pokrozový
list. Takových PhC. a JUO. redaktorů máme v Čechách
už hojně. Ostatně — snad af tento horlivý pokrokoveo
nabode skušenostmi trochu více rošumo, vám 80
přesvědčí o správnosti výroko slavného Washingtona:
„Kdo není přítelem náboženství, není přítelem vlasti“
A omad přijde k náhledu samého Renana, který dí:
„Hrosný úpadekmravní a snad i duševní následoval
by ze dnem, v němě náboženství smizelo by ze evěta.“
— . Zatím tolik. Příště ještě některé dodatky a pu
soámky o Rychnovské manifestaci sa volební reformu.

"Z Kotlina mad Labem. Odnafrajícíjiš
poačkad osobní třenice znova poboořily u nás po
slední události. a otáskou přímého, rovného a taj
hlasovacího práva spojené. A tak počíná u nás druhé



období maloměstďkých třenic, ješ pod novým jménem
a heslem směřají k starémno cíli: svržení dosavadních
Bepshodlných zástupců a posaditi na čestná místa
obecního parlamentu vlastaí atrauníky. Ale co je při
tom povášlivé, de tomuto anašení má dodávati důrasu
ulice. Jest neradno vyvolávati činitele, který může
přerůsti přes blara velice vnadno i svým vyrolarate
lům. Nesouhlasfae naprosto a takovouto hroa. Argu
menty ulice bývají často velice choolostivé a politika
vadená na dlašbě končívá kamenováním. Maoho k tomu
nescházslo při onom vynacovaném klidu 28. listopada
v pěkterých závodech Litujema dělnictvo, že sedne na
vějičku žurnalistickým štváčům ze řemosla, kteří až
na několik laciných výkřiků v novivách by pro ně
sni pratem nehnuli. Komické podívání v těchto vášných
dnech poskytovali naší židé. Ka podivu, jak ee na
učili mlaviti veřejně Česky a jak najednou we v nich
probudilo národní čavké vědomí. Oršem jenom potud,
pokad se zástupy dělnictva nepřevalily přes město a
pokad radé a Čerrenobílé prapory nezmizely ve apol
hových místnostech — Nově založený politický klub
strany pokrokové počíná rosvinovati svoji činnost. Dle
všeho má Kolín státi se baštou pokrokářekou, odkad
budou rejthaři moderního Bedřicha ze Strážnice činiti
výpady do celého Polabí | Hejtmani se již oblašují.
Jména doktorů vyskytouvší se v posledních dnech na
všech »cbůzích zdají se tomu nasvědčovati Neopome
netne ovšem enaby tyto bedlivě aledovati.

Návrat do církve katolické. V mi
pulém měsíci přestoupili v Lanškrouně Fr. Řepka
a Karel Srstka, oáboženství evang. reformovaného,
do církve katolické, .

Z Čáslavě. (Restaurace chrámu Páně.) Die
sdělení p. porkmistra Dr. Zimmra jsou plány na oprava
děkanského chrámu Páně p. architektem Hilbertem
botory a budou co nejaříce zaslány do našeho města,
kde budou fotografovány a pak k veřejnému nabléd
natí obrazy jich předloženy. Jeden důležitý Arok jest
tedy učiněn, nyní nastává drobý — vymoci subvence
zemské a státul pro naši krásnou pamá ku. stavi
telskoo. Ta bude třeba rogvinooti především usilovnon
činnost spolku pro restauraci chrámu Pávě, aby
sehnón byl doževdovaný základ finanční. Myslíme, že
by bylo záhodno, aby neomezoval se spolek jenom
na agitaci dům od domu, ale aby také vbodnými
přednáškami osvětloval historii a význam chrámu pro
wěsto, okolí i cel u vlast, aby vysvětlil účel restan
race, aby objasnil podrobnosti nových plánů, zkrátka
aby časem upoutával pozornost na tuto ná.. věem
drabou památku a budil k ní lásku. Tim se stane,
že všechny naše vbecenstvo bode pronkouto přesvěd=
čením, že se něco atáti musí, a pro toto přesvědčení
že i potom nebude šetřiti obětí hmotných. Je třeba
trochu rozpálit erdce širokých vrstev, Při kooptaci
členů výborů by mohlo býti pamatováno i na tento
zajisté neméně důležitý úkol. Vždyť kuždý kámen
nešebo Chrámu má kos avé historie a ze šerých kontů
jeho volá tolik krásných vzpomínek slavných dob,

Z Krchleb m Čáslavě. Nebýtinaší obce,
totiž některých našich občanů, enad by masil redaktor
České Stráže zavříti krám. Není jednoho čísla, aby se
neotřel o naši obec. Posledně bere ei na mušku p
Výborného a kritisaje jeho činnost jako člena okresní
školní rady, toť ce ví, de s velkopanským pobrdáním,
ale tak šikovně, aby ma nemobl šlápnonti napadený
na kuří oko a vykrókati mu jako aličníkovi. Nechceme
snad činiti advokáta p. Výbornému, ne snad proto, že
je ovangelík, ale proto, še advokáta jeho členství okr.
školní rady nepotřebuje, ale jednu rada bychom ma
dali, kterou jsme alyšeli od zákeřnicky dříve napada
ných pánů v Čáslavi. Pětka předplatného prý to spraví.
Ostatně potvrzaje to i poslední číslo „Pravdy“ a pak
nápadný obrat v rabrice České Stráte z Čáslavě přímo
řve. O umravněné a umravňojící přesvědčení,o zásady
až do těch kapesl

Ze Simtče. Spolek křesťansko-soc.lidový
ve Skutči pořádá v neděli 10. prosince 1905
Mikulášskou zábava v sále p. Ant. Svěráka. Za
čátek o půl o. hod. večer. Vstupné 20 h. Dárky
vhodné přijímají se dobře zabalené, opatřené
adresou, v místnosti spolkové od 2. hod. odpol.
v den zábavy. Za mičelivost se ručí.

Jaký pokrok má sledovati Německý
Bred? Nepřímouodpověď na to dává „Oavěta
lidu.“ Píše: „Osvětn“, starovlastenecký, copařský
list vácelava Vlčka, doporučoval horlivě k četbě
a odbírání na našem gymnasiu žactvu jistý pro
fessor. Litovali jsme kdysi jeho odchodu, dnes
ovšem tak činiti nemůžeme, poznavše důkladněji
jeho Činnost. Když už je řeč o „Osvětě“, zmíníme
se o článku, který snad jest v naší literatuře jistě
unikem.Právě končí v posledním číslea mánázev
„Konce realismu“. Zdá ge, jako by jej psal někdo
nepříčetný. A to ge tiskne v revui, která chce
býti brána vážně, a která se doporučaje v síních
středních škol!“ — Na to odpovídáme, še háset po
pisateli „Konců realismu“ nadávkou „nepříčetný“
dovede snadnoi člověk, který sotva psáti umí.
Zato jest těžším úkolem pro německo-brodského
pokrokáře tu „nepříčetnost“ klidně a věcně do
kázati. Článek onen fal do živého, pánové se
zlobí, že nemohou z jeho pravdivých slov nic
podstatného vyvrátiti. Jen pánové místo sprostáctví
— besky realisticky. Jenže bude potřebí počínati
si trochu reálněji neš ty Časopisy realistické.
Povíme Vám něco o revui, která chce se nazývati
časopisem vážnějším, než jest Vlěkova „Osvěta“
Všimněte si trochu nestranně jedovatých útoků
„Naší Doby“ proti katolictvn. Jest tam na příklad

odsuzující kritika o historickém spisu J. navis té kritiky jest zřejmo, že pan kritik buď toho
spisu vůbec nečetl anebo že nepoctivě lhal. Přímo
komicky působí, že slovutný kritik „Naší Doby“
vkládá do toho spisu obsah, jaký tam vůbec není.

K takovému vědeckému kotrmeici vede jen velká
porce záští proti katolické církvi a notná porce
drsosti. A toble že by byli vážnější časopis než
„Osvěta ?“ V „Naší Době“ též v úvodním článku
velice byl chválen mladík K. Horký pro svůj frá
zovitý spisek „Mizerie“. Inu — byl to spisek
protikatolický a proto bonem sem s realistickým
vavřípem na hlavu realistického učedníka Hor
kého! Jaký teu Horký jest učenec a charakter,
vysvítá z toho, že scho nyní mamirealisté od
říkají. V „Naší Době“ byl pomluven katol. kněz
Dostál-Lutinov prolhanostmi Macharovými; alej
když vyslo na jevo, jakým „rytířem pravdy“ jest
Machar, napsala „Naše Doba“,že Maehar Dostála
dobře charakterisoval. Tak umí tento „vážný ča
sopis“ odvolávati svá myloá nařčení. Je o časopis
vážný? Teprve teď, kdy Masaryk začal neobratně
omývati dra Herbena, byl nucen p. Alois Hajn,
redaktor „Osvěty lidu", se vyjádřiti, že Masaryk
převrací pravda na ruby. Ahá! Otom ví p. Hajn
teprve teď. Dřív, když se lhalo v „Naší Době“
přímo křiklavě proti katolictvu, to už bylo v po
řádku, to byli Machari Masaryk pravdomluvnými.
— A tak jen pánové, ponechejte Německému
Brodu pokrok lepší než jaký mu podává z mno
hých lží osvědčená a Vámi obdivovaná „Naše
Doba“, Vičkova „Osvěta“ nikdy se nedopustila
tolika strannických a protivědeckých přemetů jako
revue Masarykova.

Z Humpolce. Minulou neděli pořádala
zdejší „Svornost“ schůzi, na které přednášel p. P.
Alfons Hornek, kaplan z Polné. Thematem své
přednášky učinil dobu bitvy bělohoraké. Na zá
kladě nestranných autorit Denise, Tomka, Rezka,
Řezníčka, Palackého vylíčil dobu předbělohorakou,
zcela reolně ukázal branice mezi stínem a pravdou,
a tak přivedl účastníky na ono stanovisko, s něhož
na doba bělohorskov dívati se třeba. Bitva na
Bíle Hoře nebyla střetnotím dvou váboženských
názorů, ale bylo to vylití odboje panstva proti
svému králi. Poutavou přednášku svou skončil
řečník vřelým appelem na všechny přítomné, vy
bízeje ne k planéma radikalismu, ale k opravdové,
svorné a společné práci na půdě národní. Hojný
potlesk byl odměnou p. přednášejícímu. řed
náškové večery „Svornosti“ těší se čím dále, tím
více pozornosti našeho obecenstva. Tak na posled
ním večeru pozorovali jeme vedle účastníků
z krubů dělnických a řemeslnických také i zá
stupce zdejší intelligence a to nás těší. Neboť u
vidí-li lid, že intelligence sama jeví zájemna tom,
co širším vrstvám se přednáší, tím více vážiti si
bude vzdělání, a neopomene užiti všech mu po
skytovaných prostředků, jimiš vědění by si osvo
jil. — Ukázali jsme v jednom z posledních čísel,
že nejvíce rozšířeným listem je „N. Fr. Presse“. Mu
síme ukásati, bohužel, ještě na jiný nedostatek,
jak totiž málo u nás podporuje se dobrý, kře
stanský tisk. Je u nás plno rodin zbožných, kon
servativních a katolických a přes to odbírají no
viny buď bezbarvé, anebo listy, které přímo píší
proti náboženskému jich přesvěděení. Voláme kn
všem těm: odstraňte takové listy ze svých rodin
a zaměňte je listy, které píší v duchu a přesvěd
čením Vašem. Kdo chceš denník čísti, abonoj si
„Čecha“, kdo nemáš mnohočasu na čtení, předplat
si „Obnovo“, která vychází jedenkrát za týden,
anebo výborně redigovaný krejcarák „Meč“.Tisk
jest velmoc, a kdo má v ruce své tisk, je pánem
bodoucnosti|

Loupeš za bílého dme. Dosadvíce méně
šprýmovné historie o krádežích drůbeže v Čáslavi do
spaly najednou neočekávaného finale v loupežném
přepadení za bílého dne pí. vrchní berní Navrátilové
v bytě v ulici Havlíčkově. Dne 4. t. m. po drubé ho
dině odpolední zasvoněno bylo a bytu p. vrchního
berního, a když paní otevřela, vrazili dovnitř dva
slušně oblečení mužové, kteří na otásku, čeho si přejí,
odpověděli, še by rádi mlavili « pánem. Než mohla
paní odpověditi, byl jí vhozen na hlavu pytel, načež
poražena a svázána. Byt pak byl vyloupen. Teprv po
návratu složky, která byla zaměstnána prádlem, byla
paní polomrtvá osvobozena a událost oznámena ns
polic. komisařetví a četnictva. Zahájeno usilovné pá
trání, které snad v brsku přivede na stopu odváž
livých lapičů. V pravdě amerikáneký tento čin roz
čilil obecenstvo nemálo a bude asi počátkem důkladné
reorganisace naší policie.

Z Dohaliček u Sadevé. Den22. listo
pedu zůstane nám v milé paměti, V ten den ko
naly ne totiž ve zdejším chrámu Páně alužby Boží
us oslevu sňatku Jana hraběte z Harrachů « kom

tesou Žofií Eliškou z Preyeing-Lichtenegg-Moosu,
který se konal v kapli arcibiskupského paláce v Moi
chově, Na Dobaličky sjelo se proto více než 20 ko
čárů braběcího úřednictva Harrachovského panství
Sadova. Chrám byl nebývale napluěp « k této oslavě
zvlášť ozdoben. Měe av. provázena byle krásoou had
bou chrámovou a velmi pěknými zpěvy a kůru cbrá
mového. Při ukončení služeb Boších vldp. farář Fr.
Douda v nadšená řeči nastínil účel dnešních služeb
Božích, vylíčil velké zásloby J. O. vznešeného otce
snoubenců Jana z Harrachů, načež modlithou sa celou
braběcí rodinu Herrachovskou služby Boží akončeny.

Různé zprávy.
Upřímné slovo. S radostí četl jsem vo40.

8. „Obnovy“ „Volné listy“. 8 radostí proto, še počíná

jen ovolávat sjezdy a na nich odhlasovati krásné re
noluce, ale de třeba jest starati se i o jejich prová
dění. P. pisatel dotekl se zvláště katol. tisku, jenž
úloby ové neplní vědy tak, jak by bylo žádoncno.
Tisk náš — výjimky ovšem jsou — nemá ducha or
ganieatorského, nepřináší nejen nových myšlenek a
názorů sociálních, národohospodářekých a politických,
ale často čtenáře ani náležitě neinformuje. Stojí krátce
pod úrovní požadavků na něbo činěných. A příčiny
toho? Jest jich více. — Nejzákladnější chybu vidím
v tom, že nemáme šádného ustáleného programa 80
ciálního ani národohospodářekého ani politického.
Program litomyšleký jest neúplný a leckde zaslubaje
i revise. Základní zásady programo ovšem máme;
jsonf dány křesťanatzím, ale schází vám ujasnění, jak
nejlépe tyto základní zásady přizpůsobiti požadavkům
a potřebám křesť. lidu a doby. veřejné Činnosti,
k získávání vretev lidových poubá znalost křesť.pravd
nestačí. Co jest rozličných požadavků lidových, které
křesťanství nijak se uedotýkají a přece natno jest za
ujmouti k nim určité « odůvodněné stanovisko. Tisk
náš musí býti ve stálém atyka a lidem, musí býti
tlamočníkem přání a potřeb lidu oboru jakéhokoliv,
musí býti forem, kde nejen zásadní, ale i denní otázky
lidové (sociální i politické) se projednávají ze stano
víska křesťanského. Má býti bodem, ve kterém ze svu
střeďují, upravují a dobývají požadavky lidu. Nemá
býti pouze obráncem pravdy křest, ale má býti i do
byvatelem lidových požadavků a práv Má býti vůdcem
a slažebníkem lidu a ne obchodním listem nakladatele.
Má sloužiti věci a nikoliv osobám. Kdybychom měli
jsený a určitý program, pak by byla i jednota mezi
katol. listy a jednotný postup, čehož moohbdy není.
Jost tudíž nutno evolati sjezd zástupců křesťan. lidu
pracovního a na něm vypracovati určitý lidový pro
gram, v němě shrnoty badoa všecky důležité poža
davky jeho národní, sociální, politické i kultarní, Tisku

sk připadne povinncet, za požadavky ty bojovati.
Ím tisk náš nabude zajímavosti a důvěry ve vratvách

lidových, jaké těší ae listy lidových stran jiných a
soostřeďovati bude kolem sebe kruhy vědy širší, Dosnd
v patách tisku našemu kráčí nejaenost v nazírání na
časové požadavky lidové a nerozhodnost v dobývání
jich a odtud prýští i zdrželivost, po případě nepřá.
telství lidu vůči tiska katol. — Na jezdu bude natno
provésti i řádnou orgenisaci, po které přímo křičí
změnéné poměry sociální a politické a po které prahnou
i avědomělí katolíci. Řádnáorganisace bude na pro
spěch nejen našim zájmům politickým, ale i národo
hospodářským a kultarním. Tisk nalezne v ní avé při
rozené šířitele a zpravodaje. Řádná organisace bude
regalativem (řiditelem) veškeré naší veřejné činnosti.
V nf dojdou tužby lidu svého vyjádření a formulo
vání. Bude ceniti a označovati dělož tost jednotlivých
časových požadavků a tím stane se výtečným pomoc
níkem tiska, jejž bude včasně a správně informovati
o lidových požadavcích,které dostati se mají na denní
pořádek disknose časopisecké. Tím prospěje ne i lidu,
jenž bude upozorňován na falešná a bezvýznamná
hesla politických a sociálních křiklonnů a přiváděn
bude k positivní práci soustavné a činorodé. — Bude-li
lid o požadavcích svých tiskem náležitě poučován a
bude-li viděti, že tisk za požadavky ty i bojuje, pak
nebudou časopisy naše hynont, ale bude jich přibývat,
jak dokazují nám sociá!, demokratéa národ. socialisté,
jejichž tisk v krazích lidovýchse již povážlivě zakoře
nil. A čím tobo dosábli? Jasným, ačkoliv nesprávným
programem, stálým stykem s vrstvami lidovými, bojem
za lidové požadavky a pevnou organisací. Tof jediná
cesta, kterou i my konečně nastoupiti musíme, chce
me-Ji se nějakých výsledků ve veřejnosti dopracovati,
Proto volám k vůdcům již stávajících katol. organi
sací: Přičiňte se o svolání ojezdu křest. lidu českého,
vypracajte tam program, jenž.by shrnoval požadavky
Jidu a doby,pracujte k jeho provedení bez ohledu na
lidi v konservatismu ztrnulé a proveďce také řádnou
organiesci křesť. lidu. —I.

Království České mnavýstavě v Lon
dýmě r. 1906. V polovicikvětna r. 1906pořádána
bade v Londýně výstava průmyslová, které ge účastní
především Vídeň a německé obyvatelstvo říše Rakousko
uherské za vydatné podpory vládní; české naše kraje
měly tu býti trpěny z milosti německé někde v kontku.
Na přání některých utran přiznáno nám sice zvláštní
oddělení české, ale pouze na útraty našeho národa.
V tomto českém oddělení znágsornina má býti královská
naše Praha různými pohledy a památkami, význačná
místa i města království Českého, jakož i jednotlivé
hrady a sámky naše; z průmyslu lidového zastoupeny
ta budou různé vyšívky, krajky, lidové hračky. Tím
mÁ se v cizině získati větší zájem pro naši krásnou
vlast Ovšem zřízení českého oddělení vyžadoje nákladu
přes 80.000 K; záleží tedy na jednotlivcích, na zastu
pitelstvech našich obcí, okresů, na eprávách peněžních
ústavů, aby ta pomocí svou přispěly.

Stesky mašich Imářů. V poslední době
naceny byly tkaloorny pro „drahota příze“ všecky
výrobky lněné značně zdražiti. Z krajin, kde jsou přá
delay, naříkají přadláci aš běda ua mizerné mzdy. Ti
tedy zboží mzdou svou nezdračují. Tkalci teprve jsou
známi jako nejnbožší mezi ubobými co do mzdových
poměrů. Ta tedy příčina zdražení nevězí. Je tedy snad
surovina — len — dražší? Před časem Četli jeme
v některých listech toto tvrzení, še pěstuje prý eo
u nás málo Inu, Inářatví je v úpadku atd. a proto
ceny Inu stoopají. Jaký to klam — ba zúmyslná lež!
Jděte do Českomoravské vysočiny, třeba na Polensko
a přesvědčte ve sami! Tam dosad půstaje rolník dle
dávnoletého zvyku rád a pečlivě značné rozloby Inu.
Víme to z vlastního názoru, jak čistý Ise tam dostati
len, protože blavně pletí věnuje se péče až úzkostlivá,
To, co zde v Hradci někdy zahlédli jsme prodávati za
len, byly cucky, koudel, z které na Polensku nplétají
sotva Špatné posmyky na vázání svazků A hle, rol
níci mají v jednotlivých vesnicích na Polensku, k. př.
v Nížškově, mnoho set metric. centů pěkného lonského
Ina ležeti ladem — není kupců! Proč? Ptejte se Po
lenských židů a jejich výšklebek vám dá vysvětlení!
Rolníci podnikavější chopili se sami obchoduse nem,
myslíce: Což má se nám všude vtírati jen žid a opět
žid? Což nedovedeme počítati sami, nedovedeme z dlou
holeté skušenosti nejlépe posoaditi jakost Inu a proto



sami ci jej vytfíti a prodati? Nakonpili tvrdého lnu,
domácími silami — bestak v simě jinak málo zaměst
nanými, jej vytřeli a upravili — ale prodatinemohou.
Trpí strátoa pojistného, strátou úroků a na Inu —
toť se ví — nepřibade. Velkoobchod Inem je výhradní
výesdou šídů a aby jim rolníci do toboto monopolu
se nevtírali, šroubojí ceny Iou dle avého prospěchu a
pro sebe výbodné doby nahora a dolů na bmotné po
škození rolníků, odmítají koupi Ina v rolnických pa
sdernách rolnickými obchodníky vytřeného, aby tak
úplně zbavili se křesťanských konkurrentů v tomto
odvětví svého výhradného a výnosného obchodu. Na
schůzích ro nických pěkně jeme alyšeli mlaviti i naše
pohlaváry-poslance: Rolníci, pěstujte len! — ale ne
slyšeli jsme ve sdruženích rolnických vystoupiti vlivu
plné zástupce naše na ochranu zotročovaných židy
našich Inářů, aby řekli také: Rolníci, nebojte ne, až
ten len, k jehož pčetování jeme vás vybídli, budete
prodávati, nenecháme vás drancovat a odírat židov
skými velkoobchodníky, my dovedeme sami navázati
ve sdruženích rolnických styky s výrobci-továrníky,
pomůčemo vám ten len také výhodně prodati, abyste
nebyli vydáni na pospas nejhorších našich upírů. —
Ne, tohle jeme dosud nikdy a nikde neslyšeli! Bůb
to naprav! Ne fráse, ale skutky, ale také ne rozptý
lenost, nýbrž organisace jednolitá vysvobodí násl

Socialistická svoboda v Pešti. Soci
alističtí sazeči v Pešti uenesli se, že nebudou sázeti
ty časonisy, v nichž se bude psáti proti socialistům.
Zástap vytloukl okna v redakci protisocialistického
listo „Budap. Hirl“ a střílel do oken téže redakce
z revolverů; socialisté vnikli též do strojovny, kdež
rozmlátili dva tiskařské stroje, — Socialičtl sazeči
vytrvají ve stávce tak dlouho, pokud se jim nezaváží
všichni chefredaktoři, že nebudou trpěti ve svých
letech útoky proti socialistické straně,

Chytrá taktika sociálních demo
kratů. V den 25. listopadu, kdy sociální demokrati
v Praze vynucoval! všeobecnou stávku, zcela nerašeně
Be pracovalo v tiskárně vídeňského denníku „Arbeiter
Zeitang.“ Tedy Praha musila na povel socialistů
vídeňských apostiti od práce nadobro, zato však sami
vídeňští socialisté — práci nezastavili, Pak věřte
v upřímnost a důslednost r.dého štábu.

Zldé při volebních demonstracích.
Jak vychytralý jest tento „mezinárod“, ukázaly nám
opět minulé volební demonstrace. Jislo je, že židé
měli z toho veliký strach. Čekali věci horší. Vynaana
žili se ale také seč mobli, aby každou pohromu od
sebe odvrátili. Proto se tak sociálním demokratům lí
chotili a věude súčastnili se honfně pouličních prů
vodů mezi červenými aondrahy a to s radým kara
fiátem v knoflíkové dírce. Maohbýaice tetelil se úzkostí,
ale spoléhal na radý hromosvod na kabátě. Bylo to
věru příliš komické. Ale není nad chytrost židovskou
a opatrnosti přece nikdy nezbývá, O barvy Havlíčkovy
židé tehdá nestáli. Snad aš jindy. Vědyť se k tomu
najde také příležitost,

Židé při obec. volbách v Brmě po
dali si raku a čes. sociál. demokraty na udolání křest.
českého živlu. Jen tak ae stalo, že při brněnských
volbách za IV. sbor zvítězila klika německo sociali
stická. Židé brněnští téměř do jednoho volili « Němci
proti Čechům. Nejlepší odpovědí na to jest důsledné
provádění hesla „Svůj k svému“ .

Sedláei-revolucionáři. Ruštísedláci,vy
šedší na rozchvácení panského pole a sídla, nejdou
na lidi, šetří vůbec životů lidských. Jen nejnenávi
děnější úředníky a pány vyženou 8 výsměchem a ško
dolibostí, ale i těm dají jinak pokoj, neprotiví-li se.
Pouze, jsou-li napadeni, brání se. Plení-li statek pána,
s nímž se dobře snášejí, prosí za odpuštění dokláda
jíce, že musí „carský rozkaz“ vyplnit. Pozemky, do
bytek, zásoby klidně rozdělí mezi sebe; na vyhrůžku,
že badou za to potrestání, odpovídají úsměvem, že
jest teď už jiný pořádek. Tak židovako-soc.-demokra
tičtí rovolucionáři pobařují pokojné sedláčky ruské,
kteří i 7s těchto bouří cara svého zbožňají.'

Z praxe rakouského práva trest
mího. Bez :oudcovského rozkaza může se vykonati
domovní problídka za účelem trestního goudnictvi
v těchto případech: 1. Je-lí nebezpečí v prodlení.
Problídku takovou může vykonati buď úředník soudní
nebo úředník bezpečnostního úřadu. Úředník k pro
blídce vyslaný opatřen budiž písemným zmocněním,
kterým se má prokázati tomu, u něhož má býti do
movní problídka vykonána, 2. Zřízenci úřadu bezpeč
nostních a četnictvo mohon za účelem trestního soud
nictví vykonati domovní prohlídka ze své vlastní moci
a) je-li na někoho vydán rozkaz, aby byl předveden
nebo zatčen; b) je-li někdo při samém činu přistižen;
c) je-li někdo veřejným boněním neb obecným hlasem
s nějakého trestního činu za podezřelého ozuačován;,
d) když byly u někoho ualezeny věci, které k toma
ukazují, že v nějakém trestném čina má účastenství
3. Státní zástupce může naříditi úřadům bezpečnosti
vykonání problídky domovní. Úředník soudní neb
zřízenec úřadu bezpečnostního, který bez soudcovského
rozkaza anebo z vlastní moci problídkn vykonal, má
k žádosti osoby, u níž problídka byla konána, baď
ibned aneb v nejbližších dvaceti čtyř hodinách vydati
potvrzení, že u ní byla problídka vykonána a z kte
rých příčin se tak stalo. — Chce-li četník ze avé
moci vykonati domovní prohlídku, necbt si k tomu
přibere některého člena obecního předetavenstva neb
slespoů některébo obecního zřízence. Nechce-li majitel
papírů a t'okopisů při provácění domovní prohlídky
četníku dovoliti, aby tyto papíry a tiskopisy prohledal,
mají býti zepečetěny a zapečetěné soudu odevudány.

ník není oprávněn k tomu, aby sapečetěné písem
nosti otevíral. Prohlídka domu a osoby vykonati se
má všdy bez vzbození sbytečné pozornosti a tak, aby
ten, u něbož prohlídka se koná, oebyl více než ne
vybnntelné zapotřebí obtěžová: a vyrašováu, aby Be
Betfilo co nejvíce jeho pověsti a jeho soukromých

tajemství, která s vyšetřováním nesouvisej a aby se
sachovala co nejbedlivěji spůsobaost a slušnost. Mu
jitel místnosti, která ve má problížotí, buď vyzván,
aby byl při prohlídce přítomen; jinak buď k tomu
vybídnut některý dospělý člen jeho rodiny a oení-li
ho, některé domácí osoba neb některý soused. Ža
lobce a obbájce mají právo býti přítomoa při pro
hlídce domu. K domovní problídce, kterou provádí
soudce vyšňetřající, má se védy přibrati zapisovatel a
kromě něho též dva soudní svědkové. O vykonané
problídce má se sepsati protokol, který všichni pří
tomní podepíší. Nenalezne-lí se ulčeho podezřelého,
budiž o tom osobě, u níž se problídka konale, k její
žádosti vydáno potvrzení.

Výzmamné. Bračnský professor| Weliuer,
který při minulých bouřích brošnekých poraněn byl
na oku, když poličkoval českého chlapce, byl jmenován
dvorním radoa.

Coelibát učitelek. | Některé učitelky se
chtějí mermomocí v úvati a setrvati ve svém úřadě.
Nyní však povstala jiná část učitelek, která jest pro
trvající coelibát a protestuje proti tomuto bnatí svých
kolegyň. Bude co nejdříve vypracována protipetice,
která bude podepsána učitelkami, které ee vdávati
nechtějí Učitelka Marie Prašingerová v Kostelci u. L.
aveřejňoje v tom emysla v novinách provolání.

Hnutí mezi slaškami. VMorav.Ostravě
konaly 26. listopadu elažky schůzi, na níž předložena
řada požadavků z části povahy národuí a z části ho
spodářské. Mimo jiné žádaly, aby česká děvčata cho
dila jen do českých a německá do německých slažeb,
denní práce aby trvala 12 hodin, od 6 ránodo6večer,
a každou neděli aby měly prázdno a platy by byly
zvýšeny.

Břichomluvectví jest dlouhýmcvikemna
bytá schopnost, slova pronášeti tak, aby na ústech
nebylo znáti pohybu. V břichomluvectví jsou nejschop
nější [odiáni a Eskymáci, vůbec národové ještě neci
vilisovaní, nejméně ge k tomu hodí němčina. Umění
břichomlavecké znali lidé už za časů pradávných.
I židé měli své břichomluvce. V pradávných dobách
těch byli lidé na váhách, mají-li břichomlavce pova
žovat za lidi obyčejná, kteří hlasy jiných pouze na
podobí, nebo mají-li uznávati ve avláštních těch
zvucích hlasy dachů nebo osob zemřelých. Dle toho
možno tvrditi, že mnoho ze známých starověkých
„divů“, hlavně proslulé věštírny nabyly savé světové
pověsti jen na základě břichomiuvectví. Ovšem i vo
starověka byli lidé, kteří znali vlastní podetata bři
chomluvectví. Ve středověka hrávalo břichomlavectví
někdy velice osudnou roli ve známých, neblaze pro
slalých procesech s čarodějnicemi. Afr:čtí černoši bři
chomluvectvím léčí, lákají škodné dravce a zvířsta
nesoucí užitek a jiné leckdya úžas vzbazojící věci
provádějí pomocí břichomlavců.

K volebním agitacím. Agitátořia oci
alisté mají nyní opravdové žně. Lid je v horečném
napjetí, rozechvěn vášnivými řečmi a přístupný lehce
štvavým heslům. Většina svedeného lidu žije v uto
piích, čekajíc úplný společenský převrat a vidí již ve
své rozvášněné obrazotrornosti vycházeti slunce ne
vázané svobody a naprostého blahobytu bez všeliké
nějaké námahy. Ostatní obecenstvo a myslí rozrušenou
očekává další běb událostí. Čelným uocialistům jedná
se o to, aby napjatý rozechvěný stav potrval stůj co
stůj. Při takovém ziruničném uapjetí kvetou sociali
stické obchody utěšeně. Demonstrační achůze a řečí
nesmí ochabnouti s veškerá duševní činnost lidu musí
za každou cenu obrécena býti jen a jen ke všem
možným i nemožným socialistickým illaaím. Sociali
stičtí řečníci a agitátoři jsou za své demokratické vý
kony pěkně placeni a nad to prodá ee při takových
schůzích a řečech eponsty socialistických novin a
brožur. Do továren přicházejí denně roznašeči radé
tiskoviny a na pobmátku je vše rozebráno. „Právo
lidu“ nalepuje po českém venkově veliké plakáty, vy
blašujíc boj proti listům sloužícím klerikalismu aka
pitalismu (!)vybízejíc zároveň kodebírání listu. A náš
katolický tisk skomírá. Máme „Sv. Vojtěcha“ a vy
tiskne se ho snad přes 100.000 čísel, rozešle se
farních úřadech, ale tam oa mnoha místech v celých
balících v prachu za kamny dřímá věčný sen. Ano,
pravda je, sociální demokraté jsou velmi čilí a proto
etno veliký úspěch. A kde jsme my?

Bachova slavnostní mše v h meli
provedena bude v koncertě pražského „Hlaholu“
v polovici prosince t. r. Sola zpívají sl. M. Bob
kova, R Matušova a pp. Ed. Krtička, V. Kliment.
Orche»...ní part zahraje Česká Filharmonie, part
varhanní, dle Buchových ekitz vypracovaný Dr.
Jadassobne, sehraje mistr královského nástroje
prof. J. Klička. Účinek Bachovy mše při provedení
slibuje býti velkolepý, uvážíme-li, že koncertu
súčastní se všechno činné členstvo „Hlaholu“ poč
tem přes 300, zvětšený orchestr Č. Filharmonie,
sesílený partem varhanním.

Absolventi hospodářského ústavu
v Táboře a vůbec všichni absolventi hospodář. škol a
celá hospodářská veřejnost se vybízejí, aby ohledně
obstarávání míst pro hospodářské úředníky a zřízence
zprávy o úprásdněných místech byly zastlány na od
borný časopis „Kodym“ v Táboře, kterýšto hospo
dářeký měsíčník zvolil spolek posluchačů hosp. aka
demie svým orgánem a v němž chce veškerou práci
soustřediti. Blíšší podrobnosti o zamýšlené akci při
nese 12. čís. tohoto ročníku „Kodyma“, jež vyjde 19.
prosince. Veškeré dotasy přijímá redakce „Kodyma“.

Sladký jeřáb jak by nyní v zimě přišel
vhod zvlášť v krajinách horgatých, kde se ovocnému
stromoví nedaří! Tento nový strom jest snám teprv
usi dvě desítiletí a pochází z moravských Sadet.
V mnohých místech požívají se plody jebo — podobné
jeřábu divokému, o něco však větší — buď syrové,
zavařené po způsoba bravinek jako kompot, jemná
baspenica a marmeláda; i chutný mošt ano i likér
Ise s něho připraviti. Z četných ohudších krajů
horských dovážejí se jeřabiny do měst, kdeš as pro

dávají, čímě se nový pramen výšivy sjednává. Každým
spůsobem vyplácí se vysazování jedlého jeřábu. Kdo
si chce zvlášť v krajích bornatých polepšit, jistě se
chopí pěstování toboto užitečného stromu.

Ještě měco de památníka pokro
kářů připsal Machar v Čase (č. 851): „Tebe (Ber
bena) obviniJi z defraudace peněz, ule sumi kradoa
listy jako zfízenci černého kabinětu — také osvětové
a mravní stanovisko! A potom Tě chtějí soudit. A
tohle jsou zástapci parteje, která chce tpasit český
národ! Je-li český národ jen trochu opatrný, vesvěří
straně, která si volí výbor a tak širokým evědomím,
ani... v opatrování, natož avé osudy.“ Čím dále,
tím léps pokrokáře poznáváme. Kradou nejen adressy,
ale docela i soukromé dopisy. Jen osvětové a mravně|!

(Zasláno.)

Několik poznámék k mó obraně,
Ve 4 za sebon jdoacích číslech „Osvěty lida“

vychrlili na mne zdejší pokrokáři celou záplava z1ro
řilostí, aby veřejovs: jim uvěřila, še wají pravdu,
Obyčejně, když člověku scházivají důkazy, sábne k na
dávce, kterou se neomylná pravda dokáže. Neorvalý
útok „Osvěty“ minul se mimo očekavání útočníků
svým cílem, neboť poskytl jen mým četvým přátelům
příležitost, osvědčití muě aré sympatie, Za něž vzdá
vám bluboce cítěný dík Nenadál jsem se anř, de mám
dosti přátel i v krazích, které. jsoa s táborem po
krokovým ve spojení. Nemusím tedy náparou silných
výrazů konkorrovati se zakaklenými svými protivníky
a proto zase zcela klidně omezuji se na vyvrácení
dalších lživých obvinění.

Pouhou lží, několikráte opakovatou, je tvrzení,
še jsem vi stěžoval teprv tehdá, když jse úřad exhor
tatora ukončil. Pravda je, ze jsem zaslal fiditeletví
dne 9. října dopis, ježto jsam do reálky mozi týdnem
nedocházel, a po této stížnosti jsem ještě do konce
měsíce v úřadě setrval. O nějakém útoku ze vzdálí
nemůže býti ani řeči. Vídával jsem za svého pobyto
na reálce Často, že se pp professuři i žaci obraceli
v různých i osobních záležitostech na řiditelství ústavu,
proto jsem mohl eouditi, že také i pro mne je řidi
telství úřadem kompetentním k urovoání vnitřní školní
záležitosti, která také, jak jsem se přesvědčil, byla in
camera sinceritatie zcela klidně urovnána a jenom
neomaleností dopisovatelů „Osvěty“ byla povýšena na
událost zásadního rázu.

Lživým je dále tvrzení, že jsem byl veřejným
vykonavatelem nějakého smluveného manóvru, nýbrě
je pravda, že jsem beze všech předcházejících porad
zakročil a přetrhl anad mimoděk umlavevý manóvr
drahé strany, v kterémž podezření utvrzají mne sáho
dlouhé vývody „Oavěty“.

Lživým je tvrzení, že jsem si chtěl osobovati
dozor i nad profeseory, nýbrž je pravda, že js+m se
považoval vždy jen a jen za katechetu svých žáků a
jen tyto chtěl jsem chrániti před poboršením, které
jsem vyčetl z jejich významných pohledů do lavice,
kde zmínění 3 professoři neděl..

Uvedl jsem z celého přediva pomluv jeo 3 lži,
aby bylo patrno, na jakých důkazech epočívaly útoky
„Osvěty“. Neměl jsem nikdy veliké důvěry ve mravní
cena t. zv. pokrokové intelligence, ale přesvědčil jsem
se ve vlastní záležitosti, že netrpí nejenom nedostatkem
mravních zásad (lže a pomlonvá), nýbrž že nemá ani
nadbytek vzdělání, neboť by tak hrabě nenadávala.

Jest zcela pochopitelno, že vyhrůžky „Oavěty“
o nějakém odepírání obvyklé společenské roverence se
strany tak kvalifikovaných intelligentů jsou mně
úplně Ibostejnými, protože jsem pěstoval vědy styky
jen se slušnými lidmi a těch mám tolik na své straně,
že mně nahradí strátu tak malichernou,

Dr. Fr. Reyl.

(Zasláno.)

Veledůstojnému duchovenstvu
a slavným patronátním úřadům

k laskavému povšimnutí.
Dovoluji si oznámiti, že právě zřídil jsem umělecký

závod pro stavbu varhan a harmonií v Rychnově n. Kn.
Pracoval jsem dosad u mnohých proslulých rakouských i
cizosemských firem, kdež nabyl jsem velikých odborných.
zkušeností, tak že v oboru svém dovedu vyhověti všem.
moderním potřebám. Z té příčiny oaměloji se prositi, aby
byla mému zárodu věnována vá pozornost a přízeň,

V hluboké úctě

Václav Poláček,
Stavitel varhan aharmonii.vRychnověn.Ku.

Naším pp. odběratelům.
Račte vyrovnati nedoplatky! Zašlete včas

předplatné! Nikdo a placením neotálej; kdo od
kládá, zapomene. Včasným zapravením příslušného

poplatku prospějete svému listu a ušetříte nám
velikou práci, jaká jest spojena s upomínáním.

Atmiaistraco „Obnovy“

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 2. prosince 1905. £t

bl pšenice K 18-60—J280, šita K 11:80—1370, ječme
me K 10*50—11-70, prosa K 12*00—18*00, rikve K 1300
—13'0, hrachu K 30*00—3000, ovsa K 6-10—660,
čočky K 4000—5000, jahel K 36-00—0000, krap K
20 00—36'00, bramborů K 32*40—0-00,jetelového 10
mene červeného K 90-00—100-00, jetelorého semeno
bílého K 00-00—00:00, růdáku K 00-00—00-00, máku
K 32'00—34-00, lněného semene K 14*00—17:00, 100
kg žitvých otrab K 12-00—00'00, 100 kg pšen. otrub



K 1200—00*00, 1 kg másla čerstvého K 2-20—0'00,
1 kg sádla vepřového K 1-92—0"00, 1 kg tvarohu K
©-38—00*00, 1 vejce K 0-08—0-00, I kopa selí K 10:00
—12'00, 1 kopa cerele K 000—0'00, 1 kopa kapnsty
K 1:00—2*40, 1 hl cibule K 7-60—0:00, 1 kopa drob.
meleniny K 0-60—200, 1 pytel mrkve K 1:50—1-80,
1 kopa celere K* 1“00—1-60, 1 hl jablek K 00:00—
00:00, 1 bl hrašek K 0 00—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 2. prosince 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 980, ita
453, ječmene 1140, ovsa 600, prosa U, víkve %0,
bracha 18, čočky 00, jahel 12, krap 12, jetel. semínka
26, Iněn. sem. 0, máku 8. — 9.) Zeleniny: selí
81 kop, petržele 00 kop, kapusty 180 kop, cibule
80 hl, drobné zeleniny 180 kop, mrkve 80 pytlů,
brambor 116 hl, cerele 130 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drobného
dobytka“ vepřů 4 kusy, podavinčat 346 kusů, kůslat
0 kusy.

o né
| MMovnikůmkaksa a čokolády odporučuje se 00 najlépo:

Kandol-Kato
| obsah éně tuku, stráví 8e co nejsnadněji,
i nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější

Hbé ahuti neobyčejně levné.n Pravé jen se jmónemJan Hoff

čís. p. 139.
a Čís. p. 23.

a sodhrannou známkou slva«,
Balídkypo '“ kg za 90 hal.

> > U > 00 o
Vlude k dostání.

DOMY

v Třebechovicích
se prodají.

Dům čís. p. 23. jest pravovárečný, ve kterém
po dlouhá léta řeznictví a uzenářetví se provo
zovalo. Dům čís. p. 139. jest pronajat pro obchod
Be střižným zbožím. — Oba domy nalézají se

v místech velice frekventovaných.

Bližšízprávy ochotněpodá Jan Hamerský,
řídicí učitel w Pohoří u Opočna.

C. a k. dvorní dodavatel.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře,

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, hladké i krášlené paschaly příslušně
vypravené, triangle, vše v libovolné velikosti a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady
ceny dle ujednání!

M době adventní
veškeré druhy sloupků voskových a Ipolovosko
vých rozmanitých tvarů a

u Vanocům
svíčíčky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parsfinové, bílé neb bar
vené .a potřebné syícinky k nim, třínožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vů
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svíce Instrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnáček
v Hradc! Králové

Továrna za'ožena roku 1810.

zvláštní výhodné

KOKMONCCOX

Nádherný a praktický dárok jest

krásný obraz
neb jiný umělecký předmět, které, Jako

sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KIESLICHA
——v Hradci Králové. ——

Též veškeré

zboží papírnické, umělecké

č kassetty,alba,m nm 2

Varhany
© a harmonia

veškerých soustav ladí a opravuje

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnověnad Kněžnou.
Varbany starších soustav přestavují na pneuma

tické. Též obatarávámladění plan
Veškoré práce vykovávám co nejlépe a levně,Pb iibě
= PianoE
krátké, dobře zachované

prodám za 200 korun.

Herd. Novák,
řiditel kůru

ve Smiřioioh, i

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

pabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

S úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným eásilky na výběr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

(3000080GG000G0G8G

Malinský křen
letošní sklizně
zasílá v nejlepší jakosti
a levně ———

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

i
+i
+

Chrámové svíce

dle liturgických před- měty promístapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskovéi padvýmiobrázky 0zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce astry,
svice kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.

zápalkový drát,
svíce obětní "©

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami dachovním největší apeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad:PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané. Vaorky a cenníky adarma a franko,

G -0
= Založeno1853. =
7 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 rog
) počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.B- c
Chemicié

cidění a barvení šatů
1 jakýchkoliv látek

co nejdokonaleji a levně provádí ve svém odbor.
ústava

JAN MACH
na Nábřežíw Hradci Králové důn p.Rosy

Josef Raus v Hradci Král,
Komenského třída, č. 243.

KKNXKKKKNKKKANKKA
* Různé

: zpěvnéptactvo Ě

: h k kaná xč harcké kanáry
x prodávám za mírnou conu. sx

x
xNRNNNURNRNRRRNRNINNNINNA

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Flronově. TéžJze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.



| Nejužitečnější
vánoční dary

jsou
SINGEROVY

Šicí stroje.

Koupiti je lze ve
všech krámech,

které jsou
tímto znakem

opatřeny.
>

Fr. beran,
kožešník v Hradci Král.,

Svatojanské náměstí číslo 170.,
odporoučí veškeré

zboží kožešsnické
vlastní výroby

u chová stále na skladě-v bobatém výběru ru
kávniky, dámské nejmodernější golie, nánož
níky, čepice, kožichy nejrozmanitějších drubů
a cen, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále hojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i slaměných, jakož i vlasových
klobouků. Hojoý výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor temto
spadajícího zboží. Zakázky na venek vyřizují se

co nejpečlivěji a nejkulantněji.
Ošetřování kožichů přes léto přijímá se za levný

poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizujíza

mírnou cenu Co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.

Politický
kalendář

na r. 1906
právě vyšel a rozesílá ho

První královéhradecké
knihkupectví a antikvariat

Bohdan Melichar
w Hradci Králové.

(Býv. závod Poupíšilův, zaloš. r. 1808.)

poštoufvankoR 330.
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venký Všech druhů
—— nabízí ——

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

dětí

| dary vánoční
odporudnje nížepsaný

velké obrazy;
v spůsobu platinovém

(i dle saslaných fotogniií)při

cenách snížených.

; Gak drnů VY fotograf

JF LAŇGHANS,
i Hradec Králové, ačameriaum.

(G8)
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VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODAMI A LIBERÁLNOSTÍ.

VŠECHEN ZI8K NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM,

— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA |

"VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE.. ©
49/, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,
NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ - 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA,

RESERVYA FONDY| K31865.380:80 :
: DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.15957 |

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENEK. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.. BANKA SLAVIA PRAHA.

AeyN

Tatínku, prosím Tě!
kupmik Vánocům.

stereoskopických
obrazů

z celého světa
| s kukátkom a poplsem

pouze za K 7-88, bez kukátka K E—.

čerů celá rodina.

Dosud vyšlo serií 6. —Vydáváfotochomigrafie

F. KRÁTKÝ v Kolíně.

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojíst. fondy ca. K 500.000-—,
PRE“ Založeno roku 1868.

s 80ti denní

Akreditivy. — Koupě a
čísel losů. — Safesové schránky. —



Příloha
Důvěrná schůze

koná se v Semilech v hotelu „Slavie“ 8. t. w.
o 2. hod. odpol., kdež p. J. Astr z Hradce
Král. referuje o požadavcích pracujícího lida

a o odborové organisaci křesťanské.

Ustavující valnou hromadu
odbývá nově se atvořivší odbočku v Kru
tembarku 10. prosince od 1. do 2. hod.
odpolední, norčež následuje veřejná spolková
Bchůze, na které p. Jar. Astr z Hradce Král.
promlaví o starobním a invalidním pojišťování

a adb.rové «rganis: ci.
Bratří! Dělníci! Ukažte svou mohutnou účastí,
že jste odhodlání bojovati za zlepšení své

| existenoe:

Za pěknou denní práci pěknou
denní. mzdu.

Že je dělník hoden své mzdy, nikdo ne
může a nesmí upírat; ale jaká by to byla ta
mzda, které je boden, anebo dle jaké zásady
by se její velikost měla řídit, to jest jedna
z otázek, o kterých se nyní rokuje do neko
nečna, avšak jejího rozluštění jsrne skcro právě
tak daleko, jako bývalo jindy. Formuli: Za
pěknou denní práci pěknou denní mzdu, oznává
každý, ale jakmile jsme zabočili do skutečnosti
a předkládáme otázku, jaká je ta pěkná denní
práce a jaká je ta denní mzda, odpoví nán
každý člověk jinak a vejvíce se rozchází tep,
kdo práci koná a ten, kdo práci dává. Moderní
věda národohospodářská je s odpovědí svoa
dávno hotova a má tu přednost, že je jasná a
určitá. O pěkné denní mzdě za pěknou denuí
práci rozhoduje prý trh, kde se její hodnota
vydražoje od nejmenšího obnosu, za který
dělník práci svou nabízí, až do největšího,
který zaměstnavatel je ochoten zaplatit. Mzda
prý závisí od dodávkya poptávky. Je-li práce
hojuost a dělníků málo, je mzda natně větší;
je-li dělníků dosti, ale práce málo, musí mzda
být nutně uízká. To je dle politické (liberální)
ekonomie velký zákou přírody, kterému se má
zůstavit, aby sám tuto otázku rozřešil.

.. Jako všeobecná 7%"da t> má snad svou
platnost. Zákon dodávky a poptávky musí býti
velkým upravitelem mzdy a každé násilné nebo
umělé porušení tohoto pravidla vede vždy ke
zlým koncům. Vzdor uvedenému je přece jen
pochybno, zdali zákou dodávky a poptávky je
ve všem postačitelný a zdali neci vhodno uči
niti někdy pokus, vyšetřiti a správněji určiti
poměr mezi dodávkou a poptávkou a jaká je
asi největší mzda, kterou zaměstnavatel může
nabídnout a jaká je nejnižší, kterou se dělník
může spokojit.

My neapíráme, že mnozí dělníci jsou dosti
slušně placeni, ale také víme, že mnozí jsou
placeni tak nedostatečně, že na ně nezbývá
nic z toho zákona: za pěkncu denní práci
pěknou denní mzdu, ani z toho, čím Bůh pc
žebnal práci a společnost. My víme, že všichni
lidé nemohou žili po panska; také nezapomí
náme na to, jaká veli. 6 samy peněz dělnictvo
promrbává, ale my přece dospěli jsme k té
závěrce, že přítomný stav mzdy v mnohých
odvětvích činí i nejlepšímu a nejšetrnějšímu
dělníka nemožným, aby život svůj mohl řídit
ohledy na avé tělesné a mravní zdraví. Kolik
je na př. dělnických rodin, sestávajících ze
vzrostlejších synů 4 dcer, které by měly více
než jednu obydlenou místnost? Stav dělníka,
postiženého nemocí, je také žalostný, neboť
nemá toho ústraní, pohodlí, jakého je mu
v tomto stavu třeba.Nemocnice jsou síce velkým
dobrodiním, ale zákon přírody požaduje, aby
chorého manžela 4 otce především mobla oše
třovati jeho ženaa dcera, Jsou doby v šivotě
ženy, kdy potřebuje, aby se šetřila. Někdy
svalí se Da ni právě v okamžicích takových
břemena, která ji oičí tělesně i duševně. Kdyby
jen trocha si mohla polevit, přečkala by zlou
dobu snadněji. Ještě trapnější je, že někteří
sestárlí dělníci umírají takřka stoje. Poslední
léta jejich života jsou opravdová muka, neloť
mnozí musí do práce, kdyby jim ani v posteli
nebylo volno. Jak bolestno je posloucbati vy
pravování ženy, kterak musela chodit naproti
moži, aby ho po práci dovedla domů. Jednou ne
přicházel dlouho. Vyšla mu vstříc ještě“ větší
kus cesty a našla bo sedícího na zíďce a z těžka
oddychojícího. Teprve, když se trochu zotavil,
nastoupil bolestnou cestu k domovu. Tof za
jisté Špatné zoomení „pěkné denní práce za
pěknou denní mzdu.“

My víme, že křesťanští mužové a ženy
dovedou vykonat mooho ku zmírnění tohoto
zla, ale bez obledu ua to chceme zůstat při

otázce, zdali je nějaký zákonný způsob, dle
něhož by se vůbec mělo upravování mzdy ve
prospěch dělníků řídit; způsob, dle kterého by
se jejich tzda měla uěkdy zvýšit a jejich
práce zmenšit, způsob, dle kterého by se deuní
práce a denní mzda rovnaly tak, jak je žá
doucno ve prospěch dělníkovy rodiny v osví
ceném století a v křesťanském národě a státě.

Pooblédněmož se poněkolika prostředcích,
jichž se k tomuto účelu již používalo, Otázka
zní tedy takto: Zlepšily stávky naše postavení
n stav dělníka, zvýšivšěe jeho mzdu? Toto šu
tření rozpadá 8e opět na dvě otázky: jednu
ekonomickou, druhou mravní. Bode snad dobře,
jestli je v těchto několika poznámkách od sebe
rozloučíme. Co se týče stránky ekonomické, je
účinek stávek na zvýšení mzdy dělníků posud
zabalen v takový mrak sporů, že je až strach
se jí přiblížit. Moderní stávky zlepšily luda
postavení těch, kteří, je vyvolali a potiměšile
aranžovali, aby sobě pomohli a renomé „vůd
covství“ sobě zachovali. Komise, které sa toutu
otázkou zabývaly, nepronesly o ní rozhodného
mínění. Bylo by tedy rouhavé, kdyby pouhý
divák chtěl rozhodnout o tomto předmětu.
Celkem je ale naším přesvědčením, že stávky
často bnuly otázkou wmzdy ve prospěch děl
nictva, ve pravda, že mnohé stávky skončily
beze všeho výsladku, neboť stávka může míti
ú-pěch jen za dvou podmínek: předně musí
býti dělníci v právu * za drahé aby vydrželi
déle než jejich zaměstnavatelé, Nejsou-li dělníci
v práva v dotyčném sporu, totiž jestli zaměst
navatelé naprosto nejsou s to vyhovět jejich
požadavkn, skončí stávka nutné se škodou
dělnictva. Nemohon-li pak dělníci vydržet
stávko, míjí se taktéž s výsledkem vítězství a
prospěchu. Stávky, budiž upřímně řečeno, jsou
následkem nekřesťanského poměru mezi pánem
a dělníkem. Místo, aby si byli bratry, ne-li
dítkami vůči otci, zaujímají proti sobů -tano
visko válečné a číhají, jak by jeden druhému
něco vyrval. Dělníci uověří pánu, pán nedů
věřaje dělníkům. Stávka zvyšuje vzájemné roz
trpčení na úkor veškerého křesťanského cítění.
Kde se tento nepřátelský duch zahoízdí, bývá
toho obyčejně příčinon ledově chladné, udmí
tavé chování páanovo. Dělnictvo málokdy žádá
věci nespluitelné, a je známo, že v mnohých
závodech, jejichž majitelé vynikají lidumilností,
dělníci vzdor činěnémunátlaku se strany pobou
řených atávkářů neradi připojují se ku stávce.
A jedná-li pán vůči dělnictva aspoň trochu
v duchu křesťanském, není se co báti stávek.

Dělnictva má býti dovoleno nejen se sdru
žovat, ale jest to jehu poviuností, jelikož vidí,

nických sdražení budou tírm účionější a větší,
čím moudřejším a lepším se stine dělnictvo.
Ono se musí státi wmoudřejším,aby dovedlo
správně soudit o tom, kdy se naskytaje nej
vhodnější přiležitost učinit uátlak a lepším,
aby tento nátlak činilo v křesťanštějším,
mravním způsobu a dnchu. Ostatně smírčí
soudy odklidí snad ukratný způsob nápravy
stávek, právě jako šířící se křestnusko-sociální
smýšlení a organisace odklidí nabu'řeloa,
jeduplnou saň 80c. demokracii, která otravuje
ovzduší děloického životu.

Končíme tuto kapitoju slovy dra. Cha!
mersa, skotského politického ekonoma, filosc.fa
i bohoslovce, která prouesl 0 nejlepším anej
Jistějším způsobu k povznesení dělnického
stavu: „Jest to naším přesvědčením“, praví
ve spise „Ekonomie ve:kých mést“, že ze třech
součástí hodnoty mzda za práci konečuě stoopne
k trvalému a většíma poměra ke kapitálu a
k pozemkům a že takovým způsobem dělník
bade míti rovvějšího podílu 3 kapitalistou a
majitelem půdy na pobodlí, ano zjemuělosti
života než posud. To neprovedvu přemrštěnci
(a la soa, demokrat) přítomné doby), ale vzrů
stající osvícenost děluíků a lidu. Blahá a krásná
to bude doba, až člověk zlidštěný vzděláním
a Bvětlem křesťanským bode schopen
ušlechtilejšího vkusu a vyšší sna
hy, než chtít se válet v tom, oč připravil
svého spolubližního.“ 0. P.

Z našeho života.
U stolu baví se společnost Slečua na vdů

vání, která se nemůže dočkati, aby už přece
jednou pod čepec vklouzla, v rozmluvé se sou
sedem svým uamítá, že by v dvoučlenné dc
mácnosti nikterak nemobla vystačiti s 2 K ua
stravu. Společník její dokazuje však, že jsou
ženy, které i s 2 K dovedou hospodařiti, aniž
by se v domácnosti ukazovala nozota. Na slova
ta milá slečinka projevnje jen pohrdání; taktéž
i poukázání, že pořádná hospodyně jest pc
vinoa sebe menší příjem a vydání náležitě si

účtovati, provází nešetrnými slovy. „Tv ták
ještě! Takový nozácký peníz, 4 ještě se mořiti
8 počítáním l“ Podobným směrem béřou se
snahy mnohých naších vdavek chtivých děvčat;
nedivno pak, že se mládenci manželským pou
tům vybýbají oa sto honů. Až se ženy rrakticky
vpraví do rodinného života, by se bez potřeby,
nedal z domu ani haléř, pak se j muži rodin
némo životu víca nakloní.

Také a vlastenectvím neumíme počítati.
Hrajeme si na vlastence, ale jen brajeme; ve
skutečnosti jimi nejsrne, ač vlastenectví má
z nás vyzařovati od hlavy k patě. Již nově
zrozené našince oblékáme v cizotu, dávajícu
jim jména původu cizího a k tomu ještě všo
lijak srměšnězkroucená. Což nemáre vlaste
neckých svých svatých jako Václava, Cyrilla,
Methoděje, Jana Nep., Ludmily, Prokopa atd.,
aby jména jejich byla ozdobou nám i budoucím?!
I volbou jmen dítek má býti projevována
příslušnost k českému národu.. Nenít volba
jiména dětského tak lodabylou věcí; v mne
hých případech jest jméno takové živou upo
mínKou na rodiče, třeba již dávno zemřelé,
aby si dítě připomělo, jakóho jest národa
členem.

Národové dávají si záležeti, aby ani jeden
jejich příslušník uebyl ztracen netečnosti anub
liknavostí nadřízených. Jak teprv národ náš
musí býti bedliv toho, aby se počtem neztončil.
Ale toho se u nás ráso dbá. Již dětero dávají
se do rukou všelijaké hračky, knížky, obrázky;
na stěnach obrazy, va skříních oděv, nádobí
atd., vše namnoze čpí cizotou. A novzrostowme,
nepřičiníme-li se, aby ze všeho, co nás obkle
puje, zářilo čisté češství, by již v něvianá srdce
dětská zapustilo pevné a uevývratné kořeny,
jež by v pozd jších dobách nozvrátilo ani pře
mlouvůní ani hrozby,

S vlastenčením úzce souvisí. tak Často

blásaué ale v praksi málo prováděné heslo.
„Svůj k svémul* Na oko jsou našinci zastanci
tohoto praktického hesla, ale ve skutečnosti
po něm opovržlivé šlapou. Čech, Němec, kate
lík, jinověrec, to jest jim jadno. Nedivno pak,
že od hlavy k pstě v celé domácnosti jstne
cizotou prolezli. Český člověk při každém ha
léři, který vydává, musí si býti vědom, že toho,
od uěhož kupuje, obohacuje. A ježto jest 31
movraždou obohacovati svého odpůrce, nepří
tele, ať už jo to Němec, žid neb kdokoliv, dá
vati mu. do rukou, prostředky, oby nad námi
vynikl a nás i zdolal, třebu. pilně dbáti, aby
ani jeden haléř náš nodostal se do cizácké
kapsy. Tím způsobem zachováme do roka na
miliony národního jmění. Považme jen' Jest
nás Čechů na 8 milionů ; a kdybychom na pe
třeby své vydali denně nejméně 30 hal., joví
se tu 2,100.000 K denního vydání. C., ročně
z toho pohití náš nepřítel! Jsrve tedy Sami
sobě největšími Škůdci. A pak nenaříkejme Da
vládu, židy, Němce uebo i Maďary!

Sociální rozhled světový.
V den 28. listopadu především v zemích

českých provedena všemi stranami zvlášť sc
cil. demokratickou významní manifestace ve
prospěch všeobecného rovného práva hlasová
vacího Z veřejných schůzí upozorňována byla
vláda, aby provedení tohoto spravediivého pu
žadavku již neodkládala. V únoru podá vláda
stran všeob. hlas. práva předlobu; není však
valná naděje, že by se přání většiny zcela
vyplnilo.

Ve francouzské sněmovně schválena první
část zákona O starobním pojišťování dělnictva.
Tímto zákouem nabývají práva na starobní pe
jišťování také čČeledinové 60, rokem.

D.e pos.ední zprávy úřado pro statistiku
práce v Rakousku urnistěna byla pouze polo
vica dělnictva, které hledalo jráci. Dle toho
panuje ovšem ještě velká nezaměstnanost.
Proti lcňsku stoupl počet uprázdněných míst
z 50.159 na 56.371, zároveň poklesla poptávka
dělulků po práci. Výsledek sprostředkování
práce stoupl ze 47 un 53 proceut, což se jeví
více na prospěch sil ženských než mužských. —
V Německu jest stav trhu práce velice uspc
kojivý. Nabídka « poptávka byly Bkoro stejné.
— I ve Francii jest patrno zlepšení na trhu
práce. — V Anglii se poměry celkem nezmč
nily, — Nezaměstnanost začínala býti v po
slední době ua některých místech tak pováž
livou, če poslanecká sněmovna neváhala a
přijala zvláštní zákon o podpoře uezaměstna
ného dělnictva.

V Belgii schválen zákon, který ustanovaje,
že ve skladištích a krámech masí býti židle,
aby si ženský personál mohl odpočinonti v době,
když nemá co dělati. V téže zemi opraven také
nedělní klid v podnicích průmyslových a ob



chodoích. V té příčině zákon práci v neděli
vůbec zakazuje; ovšem i tu jsou výjimky pří
pustny. — Ve Švýcarsko dle nového zákonu
pracuje se v sobotu nejvýše 9 hodin; odpoledne
téhož dne nesmí práce trvati přes 5 hod.
Totéž platí i pro všední dny před zákonnými
svátky.

Věstník všeodb. sdružení.
Schůze užšího výboru 28. listopada.

Nemoc. podpora udělena L Křiklavovi v Pro
seči (14) 9 K, F. Macháčkovi v Třebechovicích
(14) 9 K, M. Koprtové v Kunčicích (7) 3 K,
J. Chalupníkovi v Plzni(9)5 78 K, E Herclové
v Sašici (7) 8 K; imořádná podpora. Šrám
kovi v Nov. Dvoře 6 K. — Přijato 42 nových
členů.

Schůze užšího výboru 6. prosimce.
Podpora nemoc. odělena F. Červené (14) 6 K,
K ufmanovi J. v Ústí n. Orl. (14) 6 K, F. Ma
cháčkovi v Třebechovicích (7) 450 l, mimo
řádoá A. Jiptnerovi v Náchodě 5 K. Stávkují
cím v Proseči uděleno J. Sonkalovi 12 K, A.
Janouškovi 3 K, J. Holomkovi 450 K, J. Ko
sinovi 450 K, J. Hanělovi 3 K. — Přijato 9
nových členů.

Bursa práce. Knihař ve všech pracích
i ve zlacení obeznalý hledá místo; vastoupiti
může hned. — Přiju:e se hodný učeň na pekařství.

Upozornění. Po vykonaných volbách
v odbočkách a skupinách nechť se vám také
oznámí (do 17. t. m.) jednatelská zpráva, totiž

řebled činnosti v odbočce nebo skopině. —
Řároveň žádáme, by v každém místě bylo
pilně agitováno pro týdenník „Práci“, který
nejdéle koncem ledna příštího roku počne vy
cházeti. Možno-li,oznamte námjiž nyní, mnoho-li
výtisků se bude odebírati. Tento týden roze
síláme též letáky ohledně „Práce“; proto je
co možno nejvíce rozšiřte, aby náklad „Práce“
vzrostl nejméně na 12000 výtisků. — Odboč
kám a skupinám dle přání dodáme velké o
bálky a papír i s firmou, oboje pouze za 3 h,
počítajíce v to i poštovné. — Též prosíme o
hojné zasílání zpráv místních a sice vždy
včas. Někde se v oznamování zpráv činí jeu
což; i ženy se přičiňují — Poblednice dle na
črtnutého obrázku budou velmi pěkné. Do
vánoc dostanou je snad žádající do ruky. Hlaste
se o ně už ayní. — Petice, které byly zaslány
odbočkám a skupinám k podepsání, ať se co
nejdříve podepsané vrátí.

Z konference v Červeném Kestelel.
V neděli 3. prosince konána zde konference křest.
sociálního dělnictva. Po 10. hod. dopol. zahájil tato
konferenci br. Jar. Astr, tajemník vňeodb. sdražení
křesť. dělnictva. Vítá všecky delegáty, kteří se na tato
konferenci dostavili a sděluje, Že jsou zastoupeny
orgavisace: Týniště, Náchod, Úpice, Lomnice n. Pop.,
Hradec Králové a Červený Kostelec Za předseda kon
ference zvolen p. Frant. Kejzlar z Červeného Kostelce,
za místopředsedu p. Fr. Hlavatý z Týniště n. Orl. a
za zapisovatele pp. Lokrenc a Hladík z Úpice. Nato
delegáti Náchodští podávali zprávu o mzdových po
měrech v továrně Mauthnerově. Za organisaci Lom
nickou referovala al. Jakabcora. Jelikož organisace
Úpická zaslala vzorně vypracovaný mzdový cenník do
Ústředí, referát odpadl, Zaorganisaci Týnišťskou po
dával zprávu p. Hlavatý a za Červenokostelecko p.
Kligar. Věsobecný názor byl ten, če nutno všady pra
covati pro odborovoo organisaci křesťanskou. Velmi
živou debatu vyvolal programový bod o účelné agi
taci. Jednomyslně usneseno, by co nejdříve svolán byl
sjezd křesťanských nociálů, na kterém by se rozšířil

progran Litomyšlský a ustanovena přesná direktiva.enom ta strana může se řádně rozvíjeti, má li pevnou
disciplina. S povděkem též uvítán nový krojcarový
týdenník pracajícího lidu křesťanského, který bude
se hlavně obírati otázkami národohospodářskými. Doa
fáme, že tato echůze byla vzpruhou dřímajícího na
šeho hnutí. Odpoledne uspořádána místní Katolickou
Jednotou veřejná spolková schůze. Po drahé hodině
zahájil schůzi hojně navštívenou předseda p. Frant.
Kejzlar. 91. Jakabcova velice krásně zde promlavils
o otázce ženské £e stanoviska křest. sociálního. Za
svou poučnou řeč odměněna hojným potleskem. Žei
br. Jar. Aetr nemlavil nadarmo, tomu nasvědčoval
častý souhlas a hlačný potlesk. Ohnivá a vzletná řeč
neminula se s účinkem. Jen houšť takových scbůzí a
brzy ukážeme všem nepřátelům, še jeme zde a takó
zůstaneme. Zdař Bůh! 

Dopisy,
Do Mmiřie. ÚstředíVěeod.sdružení křest.děl

nictva v Hradci Králové vyzývá tímto veřejně pana
Františka Erbena ze Smiřic, aby nám dokázal, že děl
níci,| organisovaní ve Věeodborovém sdružení křest.
dělnictva, sbírají příspěvky na papežskou pokladnu,
že je dávají kněším, čímž takto okrádají lidi potřebné,
Nedokážete-li, musí Vás každý alušný člověk nazvati
utrhačným lbářem. — Bez rozmysla vytýkají nám
sociál. demokraté okrádání lidu o pracně vydělavý
groš,7[ale sami nucení jeou sypati tisíce a tisíce ko
runek, aby jejich židovětí jenerálové A le Adlerv pře
pychu hověti sí mohli.

Z Úplee. V sobotu 25. listopadu svolána vo

řojná schůze lidu národními socialisty v Geil. Rozsáblá dvorana p. Vacka na Závodi byla doposled
ního místečka naplněna. Nejdříve mluvila národní

socialistka Hadová „o úkolech moderní ženy.“ Ač
schůze ona byla blavné ovolána za účelem všeobecného,
rovného práva blasovacího, a ač dříve výslovně pro
hlášeno, če veškerý strannický boj přestává v tomto

cílem, přece pí. Hadová se musela otříti o nábošen
skou výchova v rodině. K bodu 0 všeobecném, přímém
tajném prára hlasovacím promluvil tajemník nár.
sociální strany Saidl z Prahy dosti věcně. Za křest.
sociály promluvil br. Jar. Astr z Bradce Král. Drahý
den v neděli 26. avolala „Odbočka“ na rychlo důvěr
nou schůzi, která se nad očekávání vydařila. O vůe
obecném právu blasovacím a odborové organisaci pro
mlavil br. Jar. Astr. Po jeho řečírozproudil+ se malá
debata s národně sociálním mladíkem.

Stávka v továrně p. Fischla v Kyšperka a p.
Weise v Orlici skončila vzájemným dohodnutím za
sprostředkování c. k. okr. hejtmana p. Vojáčka v ten
smysl, če splněna polovice požadavků stávkojícího
dělnictva. Dělníci šádali zkrácení pracovní dob
o 1 hodinu a 209, přídavka; obdrželi zkrácení 0 "4
hodiny a přídavka 10%, V úterý ráno začalo se zase
pracovati.

V Novém Dvoře u Čáslavě na echůzi
dne 3. prosince zvolen jednohlasně důvěrníkem zdejší
skupiny Věsodb. sdružení křest. dělnictva bratr Emil
Stroad, mistr trablářský z Podbořan. Skopina naše
dosti rychle vzrůstá;—při dnešní schůzi přijatobylo
několik nových členů. — Dno 25. prosince koná se
členská schůze o 2. bod. odpol. v Novém Dvoře v ho
atinci p. Fr. France. Nechť se každý dostaví, neb
každého řádného člena jest povinností, by do každé
schůze chodil a ve prospěch sdružení pracoval. Mnobý
člen místo aby šel do ecbůze, zajde ei do hostince a
tam vjpota tváře závodí ve hře vkarty. Toť přec. pro
nás hanbou. Protož, drazí bratří, zanechte nedělních

ans a Da den určený na schůzi se dostavte. Zlařh!

Z Náchoda. (Boj dělnictva.) Klidný běh ží
vota rozelnil se v poslední době měrou nebývalou
mesi řadami dělnictva. Jedna demonstrace následo
vala drahou; pořádány veřejné schůze. A co příčinou
takového ruchu, známo každéma čtenáři. Jeť to oprava
volebního řádu. Požadavek ten propagován všemi
stranami, dostal se do proudu a přijat byl veškerými
vrstvami obyvatelstva jak dělnictva, tak inteligengo.
A pak li že kdo potřebuje opravy té, jest to zajisté
v prvé řadě české dělnictvo, vlastně celý národ, jenš
úpí pode jhem nespravedlivého řádu volebního, jas
hříčkou v rakou centralistické vlády a německé man
šiny. Poslední vážné demonstrace v hlavních městech,
a pak opravy v Rasku přinatily vláda, že ae roz
hodls pro požadavek širokých vratov lidových, slíbivěi
podati v nejbližším zasedání říšské rady návrh zá
kona pro oprava volebního řáda. Víme však ze zku
šenosti, že aliby své nebrala vláda nikdy vážně, zvláště
jedná-li se o český národ neb o blaho dělnictva. Dů
kazem toho na př. starobní a invalidní pojištění děl
nictva. Kde je dnes návrh toho zákona? Zmizel; a
tak stalo se i s jinými sliby. Proto konány krátce
před zahájením říšské rady důvěrné schůze všech
stran dělnických po všech vlaetech českoslovanských.
V poradách téch asneseno zabájiti 28 list. všeobecnou
politickou stávka a klid práce, důstojnou manifostaci
pro zlidovění volebních řádů na základě spravedlnosti.
S radostí dlašno konstatovati, še v málo místech na
venkově konána manifestace tak skvěle, jako zde na
pomezí kladském. Nade vše v soulad vyzněla politická
srovnalost stran v důvěrných achůsích. V ustaveném
výbora zastapoval stranu naši br. Jiptner a Kastnar,
k nimě ee přidražilo 15 pořadatelů, vesměs to členů
odbočky. Pu desáté hodině opouštěly všecky upolky a
korporace savé místnosti a ubíraly 86 v průvoda na
pivovarskou louko. Obromné davy lidu tvořily psstré
směsice ozdobené radými, bílými a bíločervenými
karafiáty. Po umístění všech praporů na tribuně za
bájil purkmistr města vzletnou fečí tábor avítav
shromážděné davy a pastíniv účel jeho. Za stranu
nár. soc. promluvil red. Kovařovič, po něm za naši
křesť. soc. strana br. As'r a za soc. dem. Cvejna;
za ostatní občanetvo a inteligenci red. Rýdlo. Po
ukončení tábora ubíral se lid v průvoda na náměstí,
kdež titéž řečníci měli krátké řeči na rozchod. Ná
sledoval ještě demonstrační průvod ulicemi města za
zpěvu národních písní zpět na lonku, kdež nastal
roschod, čímž tato vzorná manifestace skončena. Na
šinci, kteří se mbnifestace té účastnili, odebrali se
pak do spolkových místností „a Karla IV.“, kdež br.
Astr promlavil o našick právech a povinnostech jako
dělníků, kteří mají pracovati pod ochranou odborové
organisace. Řeč jeho odměněna potleskem a nově při
stouplými 4 členy. V. B.

Ze Starého Města. Zdejší křest. firma
Josef Bartoň A Synové uvázala se den politické stávky
dne 38. listop. děloictvu úplač hraditi, a prohlásila
předem, že v tomto případě chce dělnictvo svých zá
vodů po jeden týden, bude-li toho třeba, vydržovati.

Z Vysokova. Ve veřejné schůzi, pořádané
zle za účelem všeobecného práva volebního, jeden
řečník prohlásil otevřeně, k jakému účelu bude třeba
užiti nastávající výhody tohoto práva, které nokuteč
niti se mnsí, totič k vymáhání volné školy, prosté
všeho nátlaku klerikálního, Takto dodal si kuráše a
vzal si na mušku všecky černé, líče je jako největší
nepřátele dělnictva. Tím však zarazil kosou na kámeo
a nedokopčiv ani svoji řeč musil se rychle ohlíšeti
po místě, kde nechal tesař díru. Není snámo, ku které
straně náležel. Takovýto prostředek patří na každého
tlačhuba.

Z Plamě. Doe 19. listopadu ne veřejné
schůzi národ. organisovaných žen a dívek promluvila
pí. Hadová « Prahy „O postavení ženy v národě“.
Zoínila se tu, že šena jest nyní větším otrokem než
ve středověku, kdy byla vlastně panovnicí ve avé do
mácnosti. Tek pí. Hadová nevědomky odůvodnila,
jský byl pokrok už ve středověku sa nejlepšího ror
květu církve katolické, třeba jinak ona a růsní osví
cení pokrokáři blásají, že ve středověku bloudil lid
v omezenosti — samé tmě. Pí. Hadová dokládale

téš, že za nynější draboty mzda muašova nikterak

nestačí, že proto nucens šena 1 do továrny, při čemě
děti psstnou. Ovšem, Často pravda. Záleší-li matce
na tom, aby děti vzrostly v hodné lidi, neopouští
jich hned. Je-li továrna někde na venkově, bode pro
rodina dělnickou rozhodně lépe, najmou-ji si od bo
spodáře kousek pole, ješ žena e dětmi dle možnosti
vsdělává. Tak žena ve zdrarí pro rodina více dokáže,
než kdyby byla v továrně. Paní Hadová vybízela
shromážděné, aby sl namy pomohly, nač se tolik
modlit; ani v sásraky netřeba věřit. Pak se 1 pu
Šklebovala, že, ač ev. Antonín jest vzýván jako patron
věsí ztracených, přece prý nepřispěl, kdyš se v ava
továcl. záložně v Praze stratilo tolik milionů. Dle cí

klerikálové šíří pouze tmu, ač sama dobře ví, co 60
na schůzích katol. rozšíří brožur a všelijských novin
a spisů. Paní Hadová vybízela téf přítomné, aby De
chodili na procesí a tal dále sekala do nenáviděných
klerikálů, brousíc si ostří svých pobklebků na nábo
ženském přesvědčení našich žea a dívek, třeba po
snamenávala, že jest daleka toho, aby se víry dotý
kala. Jen tak dál. Vezměte ženám a dívkám podobným
zlehčováním víru a pak uvidíte, j:ké peklo se vám
v domácnostech zabostí. — Jedna poslachačka.

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Holehlav. Křesťanskosociální spolek pro
Holohlavy a okolí pořádal 26, listopadu 1906 členskon
scbůzi, při níž přednášel dp. Jiří Sabula z Hradce
Králové o Karla (V. A radost byla věra poaloachati
dp. řečníka, když líčil velikost a sláva našeho národa
za zlaté vlády Otos vlasti Karla IV., mocného vladaře
ale i zbožného a věrného syna církve sr. Přednáška
sledována byla s atajeným dechem, a kdyš dp řečník
překrásnou svou řeč skončil, odměněn boařlivým po
tleskem. Schůze tato navětívena byla veliceČetné nejen
členy, ale i četnými hosty zvláště ze Smiřic, což nás
velice těší. — V neděli následující dne 3. prosince
uspořádal náš katolický spolek přednášky ve Smiři
cích; odpoledne pro školní mládež, večer pro dospělé.
Přednášelp. řídícíučitel za ŠtěpanicJ. Bacharo kró
sách Krkonoš. Úchvatnými slovy líčil malebnost jejich,
při čemž doprovázena byla jeho řeč asi 160světelnými
obrazy, tak že ctěuí poslnchači beze vší námahy vy
konali za 2 bodiny cesta po krásných a romantických
našich horách pobraničních. Všichni přítomní odešli
nanejvýš uspokojení 8 mnozí zajisté s pevným úmyslem,
de použijí nejbližší vhodné přílešitvsti, by přírodní
krásy Krkonoš, které viděli na pěkných obrazích, spa
třili ve skotečnoati. K tomu téš povabození byli zá
věrečnými slovy pana přednášejícího, který zajímavý
svůj přednes končil vyzváním přítomných, by Krko
noš nezanedbávali, má-li na nich Český šivel opět
zmohatvěti

Ze Žtumie. Nového povzbuzení ku apolkové
činnosti dostalo se nám poděnou přednáškou našeho
předsedy vip. děkana Fr. Vobaoate o thematě „Stíny
revoluce francouzské a rok 1848, v Rakouska.“ Za
hojného účastenství jak členů, tak i hostů mluvil
vdp. předseda tak poutavě a zájímavě, že celé 3 ho
diny všichni s napjaton pozorností poslouchali a slova
vdp. řečníke častým soublasem provázeli. Poukázal,
še příznaky doby naší připomínají revolaci francoug
skou a revolaci v roce 1848, Svoboda ve francouzské
revoluci nevěrou pokálená proměnila se v hrůzovláda
a saklamané lidstvo uvrženo pode jho tyranie. Švý
carsku stalo ve střediskem nespokojenců, odkodě po
kyny a besla se dávaly do ostatních evropských zemí.
Rakouský absolatism měl arůj vlastní příznak jose
finského byrokratiema, pod nímž úpěli národové ra
kouští i církev a jemuž i nejlepší úmysly podříditi
musel císař František I. Ferdinand Dbrotivý naklo
něn byl vždy k opravám, jské duch času vymáhal,
ale ministr Mett:rnich v tom ma byl na překášku
tak dlouho, až opět pověstné „pozdě“ stiblo nepřipra
vené Rakousko a vyvolalo revoluci ve Vídni, Uhrách
a v Praze, Rovoluce v Praze vyvolána hlavně cizími
podvratnými živly, vyzývavým vystaporáním vojska
a bezohledným zakročením generála Windiachgrůtze a
tím, že místodržitel Lov Than, chlapeckým jednáním
stadenta Friče a jiných studentů podrážděný, o brské
upokojení měšťanstva rázně se nepřičinil. V revoluci
vídeňské a maďarské násilí pokročilo tak daloko, že
stadenti e chátrou nčinili útok na hrad císařský, dali
se strhnouti k zločinné vrašdě a rovolocionář Košut
docela na sněmě debrecinském dynastii habsburskou
za zbavena trůnu prohlásil. Že při tom trpěla i církev,
která sama po vybarení 8e z nesnesitelných poměrů
toužila a lidu svobody politické přála, snadno te
dovtípiti, jelikož revoluce byla vyvolána živly, u nicbž
positivní náboženství je v nenávisti a 8 nimiž církev
se nikdy apřáteliti nemůže. I při vší rozbáranosti po
měrů za doby revoluce v Rakousku osvědčil národ
český logalitu. Když totiš císaf Fordinand z Vídně
před revolucionáři prchbl a od Maďarů za všechna
shovívavost slehčován byl, byli to jeho „milí Čechové“,
u nichž nelózal přítulnost a oddanost. Katolický Čech
k revolaci nikdy se nepropůjčí. O mnohých a mno
bých důležitých událostech každý pončen odcházel zo
spolkové místnosti vzdávaje nennavnéma vdp. předeo
dovi za jeho námahu srdečné „zeplať Pán Bůh l“

Z Nev. Bydžova. Katolickánár. jednota
naše vyvíjí čilý vnitřní život. Dne 19. listop. eehráli
jeme ve prospěch podpůrného fondu: „Jakou našel
Jakub metla na slou Feklu“. Obraz ze živote dle
atejnojmenné povídky V. Kosmáka. Souhra byla pěkná,
pěkný i fiosnční výtěžek. — Dne 326.listopada pro
mlavil ve členské schůzi vip. Matouš: „O všeobecném,
rovném právu hlasovacím se stanoviska křesťanského,
národního a praktického.“ — Na třetí neděli sady.

chystá se divadelnípředstavení: Dra Hermana „Š-ědrýden“ a fraška: „Slaba pánem.“ Zdať Bůh!

jé



Podnikatelství staveb
a technická kancelář

Jj nůřicha aboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

GP X663 XKEBIXCPI X PI X

Jan Horák, fsoukenník
v Rychnově nadKněžnou ©

zasílá ná požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Ce
dů

tná uznání zvláště z kruhů vele
st. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učíňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

663XGODXGSDXCBDXCE3

První český katolický závod ve Yldni.

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.

'Videň,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

XČOIXCBIXCBI[XCBIXRDXGP3X

Krejčík
V PRAZE,

= umělecký závod 50
chařský a řezbářský.

uctivě své chvalně známé: sochy, oltdře,ručujeELT EOSLE
odrasy,Knkyzána|

Půrodnínky oacenníka rozpočtybezplatněa
franko.

Benovace starých oltářů a kostelních sařísení.

zboží prvého řáda.
SPECIALITY:

V dokonalé úciě

Koopil jsem již vícekrát

od Vaší firmy uáslroje a

byl jsem vždy úploě spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

XCBIXCBIX663[(XCO3X

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového máčlní.

se na požádání franko zašlou.

stupce)

odbornýpon závod

PRAHA-I,
č. 145 at., Malá Karlova ul. čís.

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken c

tému figuralnímu provedení

lémi osazením.

Veákeré rozpočty,
rada bezplatně,

ku definitivní objednávce.

29

šk

Továrnarar
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Pomášek
ve Vysokém Mýtě,

— nabísí —

koček olivorici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše Wkéry,sladké ovecnévíno, bílé červené, vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká s víno šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na v sn a při takovéjakosti velmi levný ko
slivovici, vše vlastníhopálení avlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasilí

n. a diplomemslaté medalle,anými diplomy s právem rašení slaté
Vzorky zdarma a franke,

.| Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medallil,

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zánobený

sklad náčiní
bohoslinžebného

ge stříbra, bronzu 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
snovuzlácení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou Be již svěcené ge atvr
zením Jeho biskupské Mi.

. losti. Starý závod můj může

se vykázati četn mb ochvalnými přípisy P. azníků
a odporučuje se ted k za
koupení a opravě kalichů,

a. monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na a. oleje,

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

KAAXXXXXXXXOOOCXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

XXO00000000000000Á[ODODO

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, parameniů
prádla(mo, náčiní příkrovů, koberců akovového náčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. JJ

(Aliálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory ahotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.



we-Odprodávám
neobyčejně levně

pokud zásobastačí k nastávajícíma vámoč
nímu obdobi, krásné, důkladné dámské látky

na kostymy a šaty.
Maobo druhů — žádné partie — při značně sní

žených levných cenách.

SRB“Vzorky na pořádání ochotně a franko! "iYKan
la. jakosti, se zárukou za 300 |. plynu, pečlivě tříděný,

prachu prostý, nabízí ©

Bohdan Kasper,
válce. mlýny a továrna karbidu v Lobkovicích, p. Neratovice.

Pro pohodlíP, T. pp. odběratelůzřízenysklady v E>raze na Smíchově,
Č. 280, protizápad.nádražía V Hradci Král. u p.H. HRichtra,

zasflatele, kde možno vždy karbid bez předchozí objednávky obdržeti.(A
Velikých výhod, jakýchpožívá

MalýBrehm
Vylíčení života a vlantností zvířat.

1 rostlin.
Podávají professoří B Záborský a J. Johu.

5 svazků 10 zi. 40 kr, vázané © barevnými
přílohami 12 zi. 40 kr.

Dii I. Seavol. 300 stran a 200 vyobr. Cena 2 sl., vás.
2 sl. 90 kr. Oil 10. Ptáci. 322 stran, 84 vyobr. Cena
4 al, váz. 2 sl. 90 kr. Dit 10. Plazi, obojživelníci,
ryby atd. 575 stran, 342 obr Cens 2 zl 40 kr., vás.
3 al. 30 kr. Di) IW. Rostlinopis. 3%%stran, 337 vyobr.
Cena 2 zl. 40 kr., váz. 3 al. 30 kr. Díl W. Nerosty a
horniny, 210 stran, 214 vyobr. Cena | 21. 60 kr., váz.
z sl. 40 kr. — Krásná úprava Sloh zábavný.

Adlas browulků
středoevropských.

1 50 nádherných barvotiskových tabulí 8 1.00 obrasy a tex
« tem prof Fr. Klapálka. Ve dvou svazcích váz. %0al.,
' tabule váz. 9 zl. Známý odborník prof. Bernard v dlou

hém posudku „České Politiky“ píše: Nový podnik můžeme

tudiá doporučitinejvřelejí (ako knibu nejlepších svéhoodboru.

I. L. Kober v Praze,
Vodičko:a ulice.

—

vý zákonemchránéný nedostižitelný

a přímé hlasovací právo,
požívátéž tkalcovské zboží firmy

ALB. HOLÝ, Hradec Králové,
ORP-Klicperova ulice 263., "B

jednak že se považuje za nejlepší co se týče
kvality a potom, že je prodáváno za báječně

levné ceny; doporučuje se jako

= nejvhodnější vánoční dárky.
VVN
Se,

+

KA

e Největší sklad ©
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek Hlanelových 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.

OE 9 k M- + + + vý + + 4ZA o ja V VÁ Ja
a. 2) DÝCE

firmyJA STOdPA

krem na zuby

Libuše.
; K dostání v lékárnách,
| drogeriích a voňavkářských

| závodech — WVHradcírál. K. Dix, droguisla,
r. Viktorin, materialista,

A. Fryuta, obchod mydlař.;
w Polici n. Met A Poh
lová, droguerie; w Mow
Městě n Met Jarosl.
Kraciková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; v Do=
brušce Al.Kourek, dro
gulsta; v Gelčově Je
níkově J. Tboů, lékár
ník; WČerveném Ko
stelei IT. Klatovský, dro

ně v Josefově Lud.arolímek,drog; v Tý
nlěti n. Opl. J. Plný, droguistu; v ©
Středa, obchodník. ;

Budiž heslem a snahou každého uvědomělého
echa jen domácí výrobky upotřebiti.

|

|

|

Ce.
počné Jos. |

Královéhradecká

výroba==
| L we- ootintových

o. mharmonií
odporučuje nástroje vlastní výroby, elegantní
úpravy, nejnovější konstrukce, krásného sjlného

zvuku

v cenách nejlevnějších.
Obehrané nástroje se kupují aneb za nové

vyměňují.

Správky a ladění se rychle a levně vyřídí.

v Praze, Václavské náměstí č. 32.

M$-a modní pánské látky -U
pro podzimní a zimní období ve velkém výběru; vzory Da

SUK Á požádáníochotnězašleobchodnídům se sukny
Závod založen r. 1834. — Reelní obsluha. -—-Pevné ceny.



Pludplotne na čtvrt roku 2 k 50 A
Číslo 51. | > na půl roku 5 A — h

Sirotčí rady.
(14) Konečně dospěli jeme k poznání, že

k těm abohým dětem, jež stojí na světě jako
ta kvítka na břehu řeky, vysazená každé chvíle
přívalům vln, máme povinnosti. Až posud cho
dily děti osiřelé, neb rodiči opuštěné, dům od
domu a to zvlášť v jižních Čechách, kde sdí
lely osud nalezenců; tu Ssesbíraly pectnosti
rodin z celé obce a vyrůstaly bez lásky a ve
vzdoru na zločince, aneb aspoň na tuláky a
lidi obtížné. Co vzniklo tu výdajů zemskému
fondu a obcím! Kdyby takové dítě bylo hned
z počátku dobře vedeno a nějaký ten obnos se
na jeho vychování věnoval, mohlo vyrůsti na
užitečného úda lidské společnosti; takto však
vyrostlo často na břemeno a hanbu našich
obcí. Jsou-li lidé až třicetkrát i více trestáni

ro krádež a toulkn a počítá-li se náklad na

jednoho takového hešťastníka v trestnicích,áznicích, náklad vzešlý ve stravovnách a spo
jený s nuceným postrkem, vyjde číslice, která
by každého zarazila. A to jsme zavinili my —
občanská společnost — ježto jsme pro sirotky,
kteří za to nemohou, že přišli o rodiče, neb že
měli rodiče Špatné, téměř ničeho neučinili.
Konečně si na ně vzpomněla naše justice jako
vrchnoporučenský úřad a přišla na to, co
v Německa a jinde dávno existuje. Napodobu
jeme my u nás v Rakousku vše po cizině a
nenapodobujeme dovedně; teprv když v Ně
mecku poznali chyby svého trestního zákona,
přijali jste jej my, aniž bychom ae chyb ava
rovuli; ač jsme věděli,že. trestní výkonný řád
potřebuje oprav se stanoviska moderně sociál
ního, provedli jsme jej ve svých treetnicích,
aniž bychom se byli ptali po chybách vyhlá
Šeného systému sumovazebního a aniž bychom
si všimli t. z. podmíněného propuštění, jež si
Švýcaři osvojili již před 30 lety. Když po Ně
mecku nastavěli v každém kraji polepšoven a
ve Švýcarsku v každém okrese ochranoven,
odhodlali jsme se i my něco ačiniti pro zpu
stlou a zločinnou mládež a postavili jsme dva

FEUILLETON
Odváděl kozu.

»Táto, teda abys už s tou kozou šel, To
víš, že mně není teď možná, abych ji odvedla
sama.«

*No, no, jen co si nacpu tabáku, bned sní
pomašíruju«, skuhral starý Šťavel.

Za chvilku držel již starý baráčník v síni
kozu na usmoleném provaze. »Škoda tak dobré
dojnice«, stýskala Šťavelka; »koza je jako jelen,
opatrovala jsem ji jako dítě, ale co platno, po
třebujeme-li tak najednou hotové peníze. — A
to ti povídám, starej, pod dvanáct jednušek nesmíš
od Vohrálů vzít. Taky se nikde nestavuj; však
víš, jak máš slabou náturu. Tobě jeden půlčík
není nikdy dost. Až se v pořádku vrátíš, koupím
ti kořalky sama.«

poradil sám.«

baráčník a vedl kozu přes práh. Koza šla několik
kroků, ale venku opřela kopýtka o zem. Tenhle
děda jí nikdy nevodil, málokdy jí co podal. A
teď ji odvádí od její paní, která se o ni tolik
sterala! Nedůvěřovala mu a proto ten odpor.

»Počkej, vždyť já se musím schovat, aby
mne chudinka neviděla. Ona by se jináč nehnulal«

Baráčnice vstoupila do sfňky, kde jí ukáply
ze starých očí dvé slzičky. — Teď již koza šla,
ale s velikým mečením. Jako by tušila, že už se
nevrátí k své starostlivé velitelce, Když byl Šťavel
za vsí, oddalo se zvíře už tiché resignaci; šlo
poslušně, odmeblo si jen tak nékdy — jako ze
sna. A když se uhnul baráčník ze silnice na polní
pěšinu, začala se koza starat, čím by svou mlsnou
hubu potěšila. Každou chvíli chtěla mít zastávku,
až byl staroch celý zpocený. A do Dráčova k Vo

zemské ústavy, jeden obecní v Praze a asi dva
v okresích venkovských a to bylo vše; soudy
mají sice chlapci, jenž spáchal zločin, ale pro
nedostatek zákonitého stáří (před 14. rokem)
nemůže na zločin býti potrestán, nýbrž pouze
na přečin, vysloviti možnost dodání do po
Jepšovny, ale lato možnost stává se u nás ne
možností, ježto ve dvou ústavech není místa
pro všecka individua celé země. Když již dávno
zřízeny byly v cizině spolky pro vystouplé
vězně, zavedli jsme je konečně nedávno i my,
avšak nemůžeme říci, še by se byly v lidu
ujaly, t. j. že lid jim porozaměl a to proto,
že zůstaly kolečkem justičního aparátu, o
němž se lid domnívá, že mu po něm nic není.
Dokud bode p. president krajského souda neb
státní návladní předsedon, nebudou míti k spol
kům důvěru nejdříve ti, pro něž jsou zřízeny,
t. j. vystupující vězňové a obecenstvo nebade
v nich zříti spolky bumanní a bude dále dě
lati černý krah kol těch, kdož opouštějí trest
nici, tak že těmto nesbude, než aby na t. zv.
svobodě, jež je však pro ně daleko horší, než
vazba, buď živořili, neb vrátili se zpět tam,
kde mají aspoň co jísti, kde se skrýti a čím
se odíti. Nemá-li obecenstvo míti k vězňům,
nápravy schopným, nedůvěra a mají-li tito na
lézti cestu do lidské společnosti zpět a státi
se znova ažitečnými členy lidstva, musí naše
veřejnost pro tuto ideu býti získána. Kdo pak
však ví, že taký snolek k př, v Jičíně, Hradci,
Kutné Hoře vůbec existuje? Ta je třeba před
nášek, zpráv novinářských atd., což vše se
neděje.

Jediné s t. zv. stravovnami nezůstali jsme
na půi cestě, nýbrž opravdu provedli jsme síť
po celé zemi, že tuláci ze řemesla mosili by
naraziti na stravovno a nemohli by ji obejíti,
kdyby — zase kdyby — provádělo se to přísně
a kdyby obce s místní svou policif spolupůso
bily. Stravovny mají býti sítem, na němž se
lidé bez práce přesívají; kdo práci upřímně
hledá, v zákonité době ji zajisté najde a pro
padne sitem; kdo se práce Štítí, ten zůstane

>]
hrálovům byla skoro hodina cesty! >Je to dřina
s tou nestvůrou«, vzdychal si v duchu.

Když se vůdce i vedená ocitli na pokraji
pole, na němž bujela bustá, dužnatá vikev, tu si
koza teprve nedala říci. »A co s tebou, slotol
Kdo se s tebou bude pořád rvát? Napas se už
jednou trochu víc; pak snad dáš pokoj. Já si
zatím sednu tuhle na hromádku —stejně si po
třebuju odpočinout. No — a zapálím si tabák
hezky pohodlně,«

Stařec se uvelebil na malou hromádku ka
mení a otočil si konec provazu dvakrát kolem
ruky, poněvadž v případě kozího útěku by těžko
dovedly jeho staré dvě nohy s úspěchem proná
sledovati mladé čtyřy nohy pružného přežvýkavce.
A teď si zapálil vybaslý obsah své krátké kořenky,
Ale sotva pětkrát zebafal, už bylo po radosti.
Šťouchl znalecky malíčkem do dýmky a řekl si:
»Bodejt, vždyť už jsem s tabákem na dně, To si
musím nacpať znovu.« Koza neříkula nic a oku
sovala šťavnatéstonky tek pokojně, že ani ko=
pejtkem nebnula, A tale si staroch' nacpal pohodlně,

Zapáliv si snovu, odhodil bez dlouhého mí
ření sirku ještě hořící na stranu. Ale hodil velice
nešťastně. Pravidlo, jež nás poučuje, že opatrnosti
nikdy nezbývá, platíi protoho, kdo si ve společno=
sti čtvernožcově hodlá labužnicky pokouřiti, Na to
starý Šťavel nevzpomněl, a tak sirka dopadla na
kozu. Zvíře se vzepjalo a udělalo mocný akroba
tický skok. Kdo by se taky nechal beze všeho
odporu upražit? Ale chudák Šťavel, který posud
měl provaz kolem ruky ovinutý, skulil se s hro
mádky tak náhle neblaze, že mu v ústech zůstal
pouze kousek — ukousnuté špičky od dýmky.
Měl v dásních ještě pět zubů, jež mu od mládí
do této chvíle dosti věrně sloužily aspoň při tom
kouření. Špičku dýmky mu sevřely pěkně, bezpečně,
tak že ji ani nemusil stále přidržovati rukou jako
starci jiní, Ale teď dva zuby se mu povážlivě vi
klaly.

Koza se zase začala pást zcela pokojně, jako
by se bylo nic nestalo, ale Šťavel jí dával v roz=
čilení jména hrozná. To takl Aby se pro »mrchu«

Inserty se počítají levně. '

Obmovavychásí v pátek v poledne. ! Ročník XI.
—— L —-— až

na sítě a má přijíti dle zákona do káznice
Kdvby však všickni opravdoví vugabuodi měli
přijíti do káznice, musilo by káznic býti —
ne dvě — ale aspoň deset v Čechách. Místní
policie neexistuje vůbec, nebo existuje špatná,
které se nelze dovolati, kdo ji potřebuje a tak
platíme na dvě strany, nejdříve zemské při
rážky na stravovny a pak almužny tulákům,
jichž se masíme báti a kteří na cestě ze stra
vovny do stravovny vždy mají tolik času, uby
aspoň ta vejdůležitější miste v obci obrazili a
k úplnému zaopatření ve stravovnách ještě
pár krejcarů na kořalku a tabák si vydělali.

Konečně přicházejí sirotčí rady a tu jsme
zase těmi starými idealisty. V kuždé obci tá
se zříditi sirotčí rada ze tří členů zastapitel
stva, starosty, faráře a nčitele a klade se důraz
na umístění sirotků v sirotčincích — kterých
nemárne, až na několik měst a s0.kromými
dobrodinci pořízených ústavů. V zřizovacím
ustanovení okr. soudu čtu vedle sirotčinců:
„umístění sirotků v spořádaných rodinách“ a
ta myslím, že se přišlo na to pravé. Měl jsem
příležitost, otázku tuto studovati v cizině;
jsem posud ve spojení 8 muži, kteří v tom
oboru pracají a dospívám k výsledko: „po
starejte se, aby sirotci přišli do dobrých rodin,
veďte nad nimi přísný dozor a nechte ústavů l“
Nejsou-li ústavy dobře vedeny, není-li dozor
přísný, pak jsoa drahou hračkou. Naše zemské
ústavy a defraudace v nicb jsou v totn ohledu
odstrašujícím příkladem. Venkov se vůčihledě
odlidňuje, zemědělských pracovníků obývá a
+ sirotčincích, jako v ústavu vůbec, se člověk
pro venkovskou práci odčizaje. Budiž, jestli sí
vétěí města postaví své sirotčince; tea mate
riál zůstane doma a rozmuoží stejně počet to
váruího dělnictva a řemeslnictva; našemu ven
kovu však nechte jeho sirotky, ať nám aspoň
s těch vyrostou slažky a čeledínové. Beztoho
žijeme v převrácených poměrech; o místo ind,
učitelky sejde se padesát žádostí, služku, která
je stejně placená, musí hospodář prositi, aby
k němu Šla a musíse, dary o její přízeň uchá——————]]ŤÍ
ješté zmrzačil. Naposledy se trochu utišil. Po=
myslil si, že to jest přece jen bloupé zvíře, a —
pak mu cosi do duše šeptalo: »Kdybys byl ne
nechal mlsnou kozu pásti tak bezstarostné na cizím,
nestalo se ti nice,

Staroch trhl provazem a dsl se na pochod
další. Teď se to šlo přes pisečnou pláň u lesa trochu
líp. Trpký vřes nebyl pro vymazlený kozí jazýček
nijak velkým lákadlem. Ale Šťavel si oddechl jenom
na malou chvíli. Když došel k potoku, koza jala
se velikým odporem dokazovat, že jí je voda
zrovna tak nemilá jako plamínek hořící sirky. Aby
se chodci při přechodu kalné vody aspoň neuto
pili, překlenuli vesničtí inženýři oba břehy jedním
podélným kamenem. Byla to pro rozumného ce
stujícího slušná výhoda, umělsli jen dobře při
přechodu zachovati rovnováhu. Voda sice na jedné
straně bujně se přehupovala přes kámen, protože
v otvoru pod ním měla pro své dovádění příliš
málo místa; nu —ale z nouze i takový přechod
pro opatrného člověka dobrý, To uznával staroch
vděčně, ale koza měla jiné názory. Ze prý dál
nepůjde, že si netroufá; kdo ví, zda by se zby
tečné neutopila. Opřela se kopýtky o zem s energií
ještě větší, než při odchodu z chalupy. Šťavel,
stoje na kameni, táhl za provaz statečně, ale pro
titlak byl příliš tvrdošíjný. A tak se stále víc uka=
zovalo, že nemá ten člověk k vodění koz žádného
talentu. Vždyť ani nevěděl, jak by místo násilí
užil proti koze lsti, Možná, že by byl kozu zruč=
něji vedl, kdyby se byl tomuto umění učil od
chlapeckých let; čemu se člověk v mládí naučí,
v stáří jako by našel, To jest stará pravda, že
nikdo učený s nebe nespadl. Ale teď už byl Štavel
na učení trochu starý, Po velikém úsilí povolil
provaz, a chytrá koza uskočila hned o kousek
zpátky, přinutivší svého neoblíbeného vůdce opu
stiti výbojnou posici na katneni.

Jak ten urputný boj skončí? Najednou staroch
zaslech) za sebou hlasitý chechtot a v zápětí do
těrnou otázku: »Kam pak, dědečku, tu slečinku
vedete? Jak vidím, má ta koza nějak špatné vy
chování, že vás tak málo p oslouchá.« (Dokonč.



zeti, aby mu neutekla v nejlepší přáci. A ještě

i př těch platech a při úplné volnosti, jakéčeleď dnes pošívá,zůstává na sedláky — brak.
Sirotek nesmí se však svěřiti první ro

dině, jež se o hlásí; poručník nesmí ze si
rotka míti škodu, ale on si též mosí dáti líbiti
přísný dohled sirotčí rady. Dnes jsou sirotci
břemenem obcí a také je osud jejich dle toho.
Takové dítě se prodává při drašbě — obdrží
je, kdo podá nejméně. Nese-lí zemský fond
náklad hnanecký, kázeňský, na ústavy choro
myslných, porodince, pak by měl i tuto otázka
přijmoutí sa vlastní a já myslím, že k tomu
dojde, až konečně zákon cbudinský přijde na
řadu. Poněvadž však země je beztoho na po
kraji finaučního úpadku, měl by jí stát část
příjmů jejích přeuechati, anebo výlohy, které
souvisí s prováděním zákona trestního, pře
jmouti. V státních pokladnách uloženy jsou

py sirotčíchkapitálů; jakákrásná příežitost, věnovati je sirotčím radám! To se žá
dalo od poslanců ne jednou a 00 Činí stát?
— Odporoučí zřizování sirotěích rad. To je
ovšem lacinější a je to také pěkné. My u nás
v Rakousko pro samou politika nemáme času
na humanitu. Kde je na tom poli malé kanto
nální Švýcarsko! Pozdravují sirotčí rady, bojím
80 však, že zůstanou, jako mnohá jiná věc něj“
tečná — ideálním rozmachem bez praktického
provádění, čili že budou zde sice sirotčí rady,
ale nebudou se o sirotcích raditi.

Situace na naší Universitě,

(Mravní úroveň pokrokářského studentstva. — Po
třeba ústředí katolických akademiků českých.)

Z pražských kruhů akademických píše
se nám:

Demonstrace proti rektora české univer
sity jasně ukázaly, jak mravně stojí student
stvo pokrokové a 8 ním spojené sociálně
demokratické. Seznali jsme tu zchátralost lidí,
kteří sobě osvojují vymožeností a vlív moderní
chlubné humanity, problašujíce za xpátečníky,
klerikály každého, kdo nechce přísahat na
jejich pokrokovost. Však také neminoly 8e
účinkem ušlechtilé výlevy zářící kultury po
krokářské| Hulákání a řev k obluchnutí,
umravňojící fond výrazů | nejvybranějších,
insultace, teror, ba i násilí — vše prováděno
na obecenstvo dle přání dr. Masaryka, jak
žádá v „Boji o náboženství“. Sám dr. Drtina
uviděl ovoce svých snah; jsou významná jeho
elova k demonstrantům: „Takto jste neměli,
pánové, činit, vy jste zhanobili náš směr“.
I jemu odpověděno: Hanba.

Nám při tom všem tane na mysli jedao
slovo: bankrot veškeré koltnry a výchovy
moderní, jež se honosí, že porazila v sobě
Boha. Tak se v praxi jeví beznáboženská
humanita!

Ovšem německo-židovské noviny měly
pravou pochoutku, když mohly zaznamenat,
že český akademik předstihl německé buršáky
(Bobemte). Arciť stálo to za podívanou, vědyt
sám Čas a Právo lidu se styděly zu své od
chovance, kteří prakticky provedly zvučná
hesla: S pravdou ven,Svoboda svédomía slova,
Všechen pokrok se na cestě rozumové a bez
násilí nejlépe děje (Havlíček), Kdykoli jsme
vítězili, dálo se to pokažd) více převabou

docha nežli mocí fysickou (Palacký). S Časemsi může podat ruce Rašínovo „Blovo“, na
jehož výzvu byly rozházeny letáky, kde
bylo věru dotvrzeno, jaká zášť, ale také jaká
frázovitost se vyrábí v myslích jistých lidí.

A jaké důvody vedly k demonstraci?
Theologie prý není věda. Soad dle názoru
prof. Masaryka, který v „Základech konkretní
Jogiky“ tak mermomocí chce dokázat, ješto
prý theologie Be vymyká podmínkám vědy:
poznánípravdivé, jisté, zřejmé (jasné), soustav
ně uspořádané a oplrající se o určité principy
(základní zásady, jež jsou buď samozřejmy,
tak že se nedokazují, nebo odjinod vzaty ja
kožto dokázané, tak že se předpokládají).
Ovšem principy každé vědy beoď json vnitrně
samozřejmé (matematika), avšak také mohou

"býti nedostapny, za to je svědectví o nich do
kázáno nade vší pochybnost, v kterémž pří
padě rozhoduje důkaz o existenci tohoto svě
dectví, ješ mosí býti pravdivé, jisté a zřejmé.
A ta právě theologie opírá se o vnější evě
dectví správnosti svých pravd, je tudíž vědou,
a vědeckost se jí upírá. Než důsledně by se
měla opírat historii vědeckost, ježto ta opírá
se stejně o auktoritu (lidskou, kdežto theolo
gie dokonce božskou, čímž je vyšší), ato se
nečiní; stejně by se měla upříti vědeckost
jiným vědám, jež nevykazují pravd základních
rovněž samozřejmých (na př. silozpyt) Dnes
dosud neznáme podstaty světla, tepla, síly
a pod., ač smysly nám podávají nezvratné
svědectví, že existojí, ač z nich vyvozují se
jiné pravdy (zákony). A právě theologie v sou
stavě je si důsledna jak v tbeorii, tak v praxi,
kdežto filosofie dnes uni ueví, kolik čítá sy

stémů. (Kolik hlav, tolik smyslů platí předně
oní)

Že se tudíž popírají nároky theologie na
vědu, uověsí důvodv ní porád ale v něčem
jiném: v atheismu popíračů, kteří vše nadpři
rozené zavrhují už předem. Vyhlešování, že
theologie není vědou, má eloažit jen za zá
minku na oklamání lehkověrných. Dle toho

řirozeně zavrhojí i fakolta theologickou, ač
(náležíi právo historické na existenci,

neboť ona první vznikla, a s ní teprve se vy
vinaly ostatní fakalty, jejichž osa má být
tmelem. Panlsen ve své předmluvě k filosofii
staví theologiokou fakultu na první místo a
odůvodšuje, proč tak činí. Že bohužel tak není,
toho viny nenese theologická fakulta; však je
také vidět, kam věci spějí na ostatních fakul
tách, nevládne-li v nich duch theologie. Než
af se věci mají dnes sobe hůře, apříti 8e nedá,
te církev to byla, jež první university zalo
žila, fakt ten mluví sám sebou.

Stejně je noodůvodněna námitka pokro
kářů, že je theologická fakulta daleko pozadu
za ostatními. Za to přece nemůže ona 8ama,
ale stát. Kdo ví, co dá práce zvláště nám
Čechům vymoci na stéta sebe menší podpora
pro nejnaléhavější potřeby, ten se nijak nediví,
že týž stát liberální nedbá fakulty theologické,
v jejímž zájma je nanejvýše žádoncno zvětšit
počet sil profesorských (docentur), zřízení 86
minářů (letos založeny jsou dva: filosofický a
exegotický N. Z.), jak už svého času navrhl
dr. Bráf na ejesdech kněžstva. —

Než vraťme 86 ještě k demonstracím
studentstva, které prozrazují nejen kolturu

klacků pokrokových stran, ale i to, jaké přoudy se vtírají do studentstva českého. Vědyť
demonstraci usnesl Svaz českoslovanského
studentstva, dosud pokládaný za ústředí aka
demiků českých. Z takového výstupu přední
naděje národa českého máme věra málo radosti
jakožto upřímní přátelé mladé intelligence.

Je to líto, že z 90%, katolické student
stvo české nemá vlastoího střediska, v němž
by nalezlo opora v kritických dobách, nemá
po race prostředků proti teroru a násilí, proti
ubíjení občanské svobody. A přec. jak obrom
nou důležitost hraje spolek) Proč se ubájil
Akademický čtenářský spolek? Jen svou orga

nipací, v níž nalezli opory mejen členové alei jiní.
Poměry, jež se utrářejí, přímo nutkají

k založení střediska všech rozvážných
akademiků. Majíť židé spolek českých akade
miků židů, protestanté Jeroným, realisté Svaz
pokrokového studentstva a posléze Svaz česko
slovanského studentstva, který si dělá nároky
na zástupce všech, dal se do služeb socialis
tických. Máme ovšem spolek katolických aka
demiků Arnošta z Pardubic, ale ten je omezeu
jen na kolej celým svým zřízením, čímž je
nepřímo odkázán na užší činnost vymezenou.
Ovšem od spolku nutno lišit kolej, jež má
na starosti hmotné zaopatření studentstva.
Ač kolej munsí notně spočívati na zásadách
náboženských, nemá-li v ní zavládnout anarchie,
přec kolej není v době moderní právě nej
lepším prostředkem k šíření mravních zásad,
k utužení víry při jejích obromných a nikdy
nedoceněných obětech. Byť by po stránce
mravní vykonala přemnoho, přec ona, nemajíc
vlivu na život mimo sebe, nemůže všude za
sahovat, pronikat. A omezovat svobodu u aka
demictva je nejen nebezpečno, ale nemístnu,
bezúčelno i neúspěšno, ježto by se vychovávaly
třtiny větrem se klátící, kteréž by sežehl ne
patroý mráz v rozbouřených vlnách života.
Co se tudíž hodí pro žáky nedospělé a nesa
mostatné v obecných a středních školách,
toho nelze stejně užiti i při školách vysokých.
Než nesmíme také zapomenoat, že do koleje
nevede ani tak přesvědčení jako spíše hmotné
zaopatření. Odtud dá se vysvětlit, že jen něco
přes '/,„ kolejníků jsou členy spolku Arnošta
z Pardubic a že jsou mnozí, kteří spolek ten
zrádcují, podrývají, ač požívají takového do
brodiní v koleji vystavěné a udržované penězi
zbožných katolíků.

Bylo by-výhodnějším, aby místnosti spol
kové koleje byly propůjčeny spolku na zdra
vých základech, do něhož by vetupovali mu
žové z přesvědčení spíše než z ohledů hmot
ných, ač by nevyločoval odílení podpor
paznýmij na ušlechtilé snahy.

Ježto konfese židovská a evangelická mají
už své vlastní spolky, je samozřejmo, že by
spolek ten měl ráz katolický. Jsem jist, že by
spolek ten zkvétal, bera se směrem demokra
tickým ale konservativním, háje svobodu slova
i evobodujedná:i, probouzeje snášenlivost a
pokrok, ne slovy, ale skutky, láska ku pravdě
jak hlásá křesťanství, vydávaje časopis (Ale
thea už nevyjde). On by i atvrzoval mravnost,
pořádaje přednášky a co hlavního, určoval
tón při veřejných projevech, jsa mohatooa
baštou proti teroru Bocialistů, kteří jakožto
přislašníci internationály neslýchaným způ
sobem hledí v nevážnost uvésti dobrou pověst
čoského studentstva.

Arciť tak dříve nastane třídění duchů
pa dva protichůdné tábory: pravdy, svobody
a pokroku v Kristu — lži,otroctví (sbahnění
v Antikristu).

My nemůžeme si nic přáti, než aby stu
dentetvo katolické ee vzohopilo k sebeobraně
a vyprostilo se s nedůatojných pout bezcha
rakterních křiklounů, Štváčů z řemesla. Jistě
by našlo hojně podpory mravní i bmotné
s řad samotného profesorstva i kněžetva.

Apelujeme na naše profesorstvo vysokých
škol, aby podalo pomooné ruky stadent
stvu katolickému. Může-li dr. Drtins a Ma
saryk pracovat mezi pokrokáři, dr. Zucker

porovat židy, proč by nemohli našinci po
máhat svým! Ruce k dílu, nářky zde nio ne
pomohou!

Náš otl buď: založit ohnisko ušlechtilých
snah po dobru, krásna a pravdě, čelící proti
skásonosnému uibilismu. My se nebojíme
pravdy, ale jiní, kteří, aby se vyhnolí roz
umovým důvodům, dle Schopenhauera probla
šují náboženství za cít, za něco čistě nálada
vého; o čemž ovšem nelze mlarít. Neznalost
a předpojatost proti nám hlavně bojají, neboť
moderní člověk leká se nejvíce: audlatur et
altera pars (bodiž vyslyšena i drahá strana).

Pamatuji gejeko dnes na„Pohnatlivé dobyHosových v, kdy Akademická čítárna
chtěla povolati dra Lenze vedle řečníků bu
sitských. A kdo se proti této upřímné snaze
po pravděopřel? Kdoji zmařils výsměchem
nasývaje ji zpátečnictvím? Byl to Čas, který
věra dost se matropil zla v naší intelligenci
a je svrchovanýčas, aby šel... K

Volné listy.
(Dokončenío žensképr] — Posnámky0 kon

(12) Končíme svoji úvahu o šenské otázce
postavením ženy ve společnosti občanské a
státní. Žena dle přirozenosti lidské pociťuje
potřebu po společenských vztasích, které jdon
i přes hranice rodiny. Ostatně při přirozenosti
ženské pozorovati jest, že náklonnost kg.sdru
žení se s jinými jest a ženy vyvinatější než
u muše. Tady mají původ svůj ženské kláštery,
které ve středověku dosáhly takového rozšíření.
I odražení protestantských jáhenek ukazuje na
svůj psychologický pramev, Však ve středověku
mimo to vedle cechů mužů byla též zvláštní
sdružení žen za účely živoostenskými. Ovšem
hospodářský směr liberalistický *%jednom
špatném svém výhomku staré cechy rozbil a
rozdrobil živnostníky v osamocená individna,
ale jsk hospodářské potřeby, tak zdravá při
rosenost lidská tvoří opětně mohutné svazy
společenské dle zvláštních cílů jejich.

Ženy spojují se, aby zastupovaly záleži
tosti svého poblaví vůbec a aby dosahovaly
uskutečnění jednotlivých zájmů svého stava.
Že zavládla soatěž mažův a žon na poli prů
myslovém, již jsme se v průběha úvahy zml
nili. Aby práva svá důrazně mohly hájiti a
uplatniti, žádají zástupkyně emancipace, aby
ženám dostalo se přímého účastenství v životé
politickém. To bychom tedy měli nejen voliče,
nýbrž i voličky a vedle mužských poslanců
v říšské radě a v zemských sněmích též po
slance ženské, Ve prospěch této politické rov
poprávnosti napíší některé ženy věcí skoro
neuvěřitelných, jsouce podporovány v nepra
vých názorech o evé svobodě i muži, kteří
lehce váží evoji zodpovědnost. Tak v nedáv
ných manifestacích pro rovné volební právo,
kdy sociální demokraté všude poroučeli a
ostatní občanéobstarávali jim poglašně štafáš,
hlásily se o svápolitická práva i ženy. A opět
se vyskytli mužové i časopisy, kteří baď ne

upevňovali. Jest to velmi smutné, že ze strachu
anebo z přemrštěné galantnosti mlčí muži tam,
kde sami vědí, že míčení jejich jest znamením
nemužné slabosti. A ještě smutnější jest, jestliže
muži veřejně politickou rovnoprávnost žen pro
pagají. Kdo trochu pozorovatí umí, poznává,
že všechno to nadšení pro politickou rovno
právnost žen Ze strany mužů jest umělé a žo
8e jim nepodaří rozumným lidem voutiti víra,
kterou jim samým přese všechnu jich dobrou
vůli nepodaří se vždy si osvojiti. Jako věudy
i tady hraje velikou úlohouvnukavé slovo „po
kroka“, pro nějž napácháno bylo v naší době
dosti nesmyslů a jehož obsah přemrštěnými
horlivci byl tak často bezhlavě padělán.

A zatím je povinností každého poctivého
a opřímného člověka, jenž na život nepohlíží
lehkomysloě, zkonmati nestranně příčiny po
žadavko tohoto, rozechvívajícího mysl tak
moohých žen, a odvažovati jsho výsledky v ži
votě domácím u rodinném. Hledíme-li k tomu,
co již dříve jsme pravili, můžeme své rozhodně
samítavé bledisko k politické rovnoprávnosti
žen snadao odůvodniti. Předem jest zřejmo, že
účast ženy v politickém životě jest v rozporu
s úkolem matky, jež, má-li řádně poslání své
plniti, musí všechny své vílydaševní a fysické



shrnouti směrem k rodině a k domácnosti. Již
jednou jeme řekli, že v politických bojích
stratili bychom jistě matky a v politice při
bylo by nám zmatků. Žena má gajisté veliký
dechovní s společenský význam pro život ve
řejný, pro národního ducha, zvyky a kultura,
ale význam tento byl by zmařen, nebo při nej
menším poškozen, přímým účastenstvím jejím
v zákonodárué činnosti. Působít žena bezpro
středně na vytváření mravův a obyčejů život
ních a zároveň prostředečně na zákonodárství,
a toto působení žen dle vlastního způsoba jest
jiné než zasahování mužů. Nemáme oteckou,
nýbrž „mateřskoa řeč“, v kteréměto faktu
všechno to vnitřní, intimní i veřejné konání
šeny jako v jádru jest naznačeno. Na obyčeje
životní a na zvyky domácí a národní působí
žena mnohem mocněji než muž. Proto každý
pokus, ve zdravém národě zdomácnělé zvyky
odstraniti užitím politické moci, rozbíjel se o

odpor ženy. Emancipované ženy neznají tedysvé moci, když chtějí tento úkol svůj zaměniti
za volební právo mužů.

Přirozené tvoření a vyvíjení ge sákonů
děje se z právního a mravního vědomí svo
bodného národa, a co se z počátku bez jasného
vědomí o nutnosti a účelnosti v rodině a v obci
konalo, to potvrzuje se konečně uvědoměle
zákonem jako právoplatné pravidlo. Dnes
právo se fabrikoje, nevyrůstá již. Nynější stát
ničí způsob tvoření zákonů tím, že si osobil
práva rodiny a společnosti. Vládnoucí etrana
ve státě zhotoví bez ohledu na mravní blaho
celku šablona zákona a vnatí ji násilím životu
národa. Občanská svoboda vydána v plen lidské
libovůli. Při tomto potlačování života národ
ního ochromena byla i mravotvorná činnost
ženy. Není tedy divu, že ženy se hlásí o spolu
působení v dělání zákonů, ježto ženská jejich
účast původuí ve vytvořování života veřejného
byla jim liberalismem odňata. Tím však žena
zapírá své přirozené původní arčení,

Jestliže my tedy spolopůsobení ženino,
jak toho nynější emencipace žádá, v životě
politickém odmítáme, žádáme s tímže důrazem,
aby ženě byla vrácena původní a přirozena
účast při vytváření mravů a vědomí právního.
To jest, žádáme emancipaci rodiny, ozdravění
hospodářských poměrů, zkrátka rozřešení o
tázky sociální. Jestliže uskuteční se požadavek
výstřední emancipace a ženy zatáhnou Se v po
litické boje, zmizí rodina ve svém sovlado a
mravním významu, ztratí se nám ten poslední
útulek, v němž v moderní sochopárné době
navycuje se člověk poesif, pěstuje posvátné
tradice a odkodž odnáší si do života mravní
sílu a chuť ku práci.

„ hd
*

Předlohy kongruové ocitly se tedy šťastně
v rozpočtovém výboru. Však, mluví-li časopisy
pravda, povážlivým jejich doprovodem jest,
že předseda rozpočtového výboru dr. Kathrein
nechal se nutit k tomu, aby kongruu dal za
předmět rokování. Mimo to také velmi pode
zřelé jest, že referent dr. Fasch z pomněl na
referát podepsat své jméno, čímž poskytnata
příležitost ku protestu sociálních demokratův
a ke zbytečnému a Šškodlivéma protahování
věci,pro niž každá minuta jest důležitá, Ježto
kongrua nebude projednána v tomto krátkém
čase do Vánoc, stracen rok realisace a pak—
ztraceno snad všechno. Od budoucí sněmovny,
vzešlé ze všeobecného práva hlasovacího, u

o bezoční svých požadavků kněžstvo očekávatnemůže.

V příčině kongruy vrhl se „Čas“ opětně
na naše poslance. V té příčině připomínáme,
že by nikdo z kněžetva o zlepšení plata neu
siloval, kdyby se měl tak, jako vydavatel „Časn“
dr. Herben. Dr. Chalupný, jenž poměry v tá
boře realistickém dobře zná, tvrdí aspoň
v „Přehledu“, že se jednomu ze sta lidí nevede
tak, jako dru. Herbenovi a že tudíž nářky
Herbevovy na hmotnou tíseň jsou odporným
fůukáním. Jest záhodno, aby tato Kasandra
v kalhotech uložila sobě mogdré mlčení, pro
tože byla důkladně při nepěkných věcech bo
lestně přiskřipnuta a protože všechny pichlavé

Poznámů jejího časopisu vrací ee na jejíJavu. Žesociální demokraté bouří ve sně

movně proti předloze, nemůže překvapiti, | ro
vádějít svůj sociální program již dávno neso
otálně. Nepřátelství toto musí si kněžetvo
dobře zapsati v paměť a při budoucích votbách
se přičiniti, aby kandidáti sociální demokracie
z našich venkovských okresů byli všude mravně
vytlačení.

Obrana.
(2)Vychovává škola ? Pokrokářskýlist

nedávno přiděsl srdce rvoucí eteatky na kleri
kalism ve středních školách. „Ve své rozpínavé
panovačnosti jde tento otravný klerikalismns
tak daleko, že i professory choe prostřední
ctvím nadřízených úřadů násilně, disciplinár
ními tresty, nutiti ke všelijakým obřadnostem,

ku kterým je jejich povinnost dosírací dle vý
slovného znění úředního nařízení neváže a ani
vázati nemůže“. (O. 1. č. 104).

Citlivé srdce zrovna se sachvěje při tomto
líčení duševních útrap, které musí vytrpěti
chudák professor, když si chce na střední
škole několik těch stovek zaslonžiti. A po
něvadž žijeme v době, kdy následkem zvýšené
sociální výchovy každé nadpráví budí trpkost
a vyzývá ku odvetě, neschází mnoho, že celá
veřejnost obrací se proti středoškolským ka
techetům, kteří bez ohledu na všecky ministry
kultu, bez obledu na školní zákony, ano i bez
ohledu na početně silnější učitelské sbory zná
silňojí ubohé professory a nutí je vykonávati
práce, které jim zapovídá jejich „přesvedčení“
a za které — což hlavně padá na váha — ne
dostanou žádné mimořádné remunerace. Sami
se obdivojeme, že tito katechetové jsou takovou
mocností, se kterou celý školní aparát a celá
organisace masarykovců pic nesvede. Chtěli
jsme v zájmu svobody ztratiti přímluvné elovo
za uvolnění „zaemravňovaných“ obožáků, pro
tože školní výchova vyžaduje čisté charaktery,
světlé vzory a hlavné chuť ku výchovnému
povolání. Chtěli jsme již věřiti pokrokářskémo
výkladu ministerského nařízení o dozoru při
bohoslužbě, že lze zcela legálně v kostele vy
konávati dozor, když páni z dlouhé chvíle za
hrajou si dardu ve čtyrech, protože jeden hrou
nezaměstnaný vádycky k tomu dostačí, aby
bdržoval disciplina. Již nám v péře tánulo
slovo šetrného upozornění, že zákon je na straně
„žnemravňovaného“ professora, když jsme do
stali do rukou přísežní formuli, kterou musí
každý učitel na střední škole u přítomnosti
řiditele a 2 evědků eložiti i podepsati. Přísežní
slib řiditelem učiteli předčítaný v podstatě zní:
„Bodete přísahati Bohu všemohoncímu, že za
chováte povinnou věr"ost Jeho Veličenstvu
— — —, že budete v uctivosti míti zákony a
předpisy svých představených úřadů a jimi 8e
říditi, dle nejlepšího vědomí a svědomí spra
vovatí svůj úřad učitelský, varovali se všelikého
zneužití jeho, zvláště pak toho, které je nebez

še budete mezi mládeží soběsvěřenou se vším úsilím
buditi a šířili netoliko vědomosti, jimiž učiti
jste povolán, nýbrž v mezích své zvláštní pů
soboosti také smysl pro zbožnost, mravnost a zá
konný řád“. — — —

Po přečtění s prsty pozveduntými hlasitě
slovo za slovem professor každý opakuje: „Co
mi právě přečteno bylo a čemaž plně a jasně
jsem rozuměl, to mám a chci věrnězachovávati/
Tak mi pomáhej Bůbi“ O přísaze sepíše se
protokol a všemi přítomnými podepíše.

Proč se takové opatrnosti při přísaze
používá, pochopujeme teprv nyní, když si vzpo
mínáme na nedávný případ v kapli zdejší re
álky a oslňující překrucování ministerského
nařízení ve prospěch provinilců. Přísaha váže
professora, aby nepřecpával jenom hlavu mlá
deže jím samým nezažitou spoustou číslic, dat
a nosčetných pravidel, nýbrž aby také mladé
duše vychovával a badil také smysl pro zbož
nost, mravnost a zákooný řád. Hajnovci sice
přísabají a podepíšou se pod přísežní formuli,
ale hnedle za dveřmi řiditelny jednají proti
svému slibu. Aby svou věrolomnost v očích
veřejnosti trochu zatušovali, schovávají se za
překroacený výklad ministerského nařízení a
pošramocenou svou vážnost hledí si povžnéti
uličnickým tapením katechety, jenž má tolik
přímosti, že ukáže na křiklavý rozpor mezi
jejich chováním a přijatoupovinností. Jestliže
někdo jinak jedoá, nežli slibuje, pak lžecelým
svým životem a otravuje celé své okolí. Cha
meleon, který za švanec chleba sliboval by
proti svému přesvědčení třeba čertu svou duši,
je velmi špatným pedagogem, protože tisíc
svých vzd-lávacích frásí vyvrací svým jediným
činem. Když jsou takové zjevy na středních
školách, pak věříme rádi „Osvětě I.“, že „za
takových poměrů těžko vyrůstají z mládeže
stadující povahy přímé a poctivé, povahy pro
opravdový pokrok obětavé a nadšené, zkrátka
povahy, jakých je našemu národu třeba.“

(3) Jaké má představy o katolie
kém máboženství maše intelligence. Že
socialisté snaží se tupiti a snižovati naši víru
lbaním nejnestoudnějším, tomu 8e nijak nedi
víme. Jest to lhaní soustavné, socialisté málo
vzdělaní i ti akademičtí lhou okatě i proti
vlastnímu lepšímu přesvědčení, jen aby kato
lictvo v očích lidí prostomyslných co nejvíce
zostadili. Ale přímo musí našinec žasnouti,
všimne-li vi, jak píše o naší víře i takový in
telligent, který není právě odpovědným ne
přítelem katoliotva, a který vlastně chce psáti
— nestranně. V „Rozhledech“ vyšla právě
úvahu dra Joklíka o novém řáda školním a
vyučovacím. V příčině požadované výchovy
nábožensko-mravní píše autor: „Co dnes lidé
osvícení rozumějí výchovou nábožensko-mravní,
různí se podstatně od toho, co má na zřeteli
novy náš řád školní a vynčovací. Obojí liší se
takto: Dle řádu toho se žádá, aby starý zákon
pojímán byl do slova(!), aby bylo věřeno, že

evět byl stvořen v 7 dnech, že světlo bylo na
zemi dříve, než slance bylo stvořeno, že Bůh
sám osobně sestonpiv(!!) na zemi udělal z hlíny
Adama; ... to všecko žádá věřiti na slovo
řád škol. a vyuč., káže také představovatí si
Boha zcela tak, jak jej líčí starý zákon, to
jest jako zvláště silného člověka, jako bytost
nadanou nejen ctnostmi lidskými, ale také ola
bostí lidskou, jako bytost, která se hněvá
která se mstí, ač jest nekonečně dobrá a mi
losrdná; dále se žádá, aby všecky obřady cír
kevní byly pokládány za opodstatněné přika
zem Božím, ba že jsou pro spásu třeba důle
žitější než mravný život“ — Vybrali jsme
s páné Joklikovy úvahy ty nepravdy, které
nejvíce bijt do očí. A teď se tážeme: Pane
doktore Joklíku, kde jste ge takhle učil o ka
tolické víře? Babička, která sotva psáti umí
smála by se vašim náboženským vědomostem.
Možná dost, že jste tyble představy o naší víře
čerpal z probnaných socialistických pamfletů.
Kdybyste aspoň do katechismu nahlédi, poznal
byste, jak se klamete.

Jmenujte nám toho kněze, který vám řekl,
že starý zákon má býti pojímán do slova? A
teď vás polapíme do vlastní sítě. Pravíte, že
podle naší nauky má se bráti starý zákon do
slova a hned jako důsledek avádíte, že se má
věřiti na sestvupení Boha na zemi k vůli ndě
lání člověka, že si má mládež představovati
dle starého zákona Boha jako zvláště silného
člověka. Kde se o tom vůbec ve starém zá
koně mlaví? Jak to znáte starý zákon? A
v kterém katechismu církev tak mlaví? V ka
techismu našem se dočtete: „Bůh jest pouhý
dach“; v královéhradeckém „Oltáři“ naleznete
tuto větu: „Bůh jest pouhý doch, má rozam
a vůli, ale těla nemá,“ A na jakém základě
učí církev, že jest Bůh pouhý dach? Otevřete
si nový i starý zákou a tam naleznete tyto
věty: „Bůb jest duch: a ti, kteříž se jema
klaní, v duchu a pravdě mají se klaněti. (Jan
4, 24.) Králi věku nesmrtelnému, neviditel
nému, samému Bohu, čest a sláva na věky
věků. (1. Tim. 6, 16.) Snad člépéje Boží vy
stihneš, aneb dokonale Všemohoucího vyzkou
máš? Vyššíťjest nad nebesa,i coučiníš?(Job
11, 7.) Bůh řekl: Nebudeš moci viděti tváři
mé. II. Mojš. 4, 12. Komu tedy podobného uči
níte Boha? aneb jaký obraz postavíte jemu?
(Jes. 40, 18.) atd. A teď se tážorme, zda tyto
věty nám představojí Boha jako člověka zvlášť
silného? A kde praví Písmo nebo katechismus,
že Bůh k vůli stvoření člověka sestoupil na
zemi ? Kde?

A teď dále: který katechismas líčí Boha
jako bytost náchylnou k slabostem lidským,
ku hněvu nebo ku pomstě? Mlnví-li se v Písma
o hněvu Božím, o Božím zármatku A pomstě,
hned vykládá katecheta, že se nemají tyto
výroky bráti doslovně, poněvadž Bůh nepod
lehá žádným lidským slabostem. Slov těch
užívá se k poučení o Boží spravedlivosti. Dle
katolického učení Bůh jest bytost sama v sobě
nejvýš blažená, kterou zarmoutiti a nešťastnou
učiniti nemůže ani vzpoura celého světa. Dle
našeho učení ani svět. není stvořen pro větší
blaženost Boží, která byla od věků neskovalá
a jež tedy vůbec množiti se nemůže.

A kde jste, pane doktore, četl, že církev
pokládá své obřady za důležitější pro spásu
než mravný život? Vždyť dle církevního ačení
nic hříšníka od trestu Božího neosvobodí,
hřeší-li tvrdošíjně a nečiní-li upřímné, vnitřní
pokání. Obřady církevní nikdy nebyly prohla
Šovány za opodstatněné příkazem Božím. Vždyť
na př. sama církev je mění 4 sjednocení Ře
kové mají se schválením naší církve obřady
jiné než římští katolíci. Jenže vy si asi pletete
slovo „obřady“ se slovem „svátosti“, coš nic
není divného u takového „znalce“ katolické
víry. Tedy abychom se dorozaměli, pravíme
určitěji, že dle učení církve ani svátosti nic
nezpomohbou člověku zúmyslně a tvrdošíjně
hřešícímu.

Pane doktore, jest nám líto, že vás mu
síme učiti katolickému katechismu jako ma
lého chlapečku. Majíce na zřeteli, jak z nevě
domosti převracíte pravdu, nedivíme se nijak,
že intelligenti méně učení ještě více brojí proti
víře, které neznají. Lidé, kteří se poučí o víře
jen z prohnaných protikatolických pamfletů,
odvažují se pak tvrditi, že bohosloví není věda,
že jest nedůstojno, aby theologická fakalta
byla považována za část university, atd. My
však pravíme, že jest nedůstojao, jestliže in
telligent odsuzuje něco, o čem se nepoučil
z pramene nejbližšího.

(3) Něce e vyučování dějepisu. Dle
pana dra Joklíka „by bylo povážlivé odloučiti
vzdělávání v mravnosti od vzdělávání nábo
ženského a avéřiti ono učitelům světským,
toto pak ponechati církevním učitelům. Neboť

pory byly by nesbytné, učitel světský by ačil
a vychovával v mravnosti zcela jinak, než jak
by blásal učitel církevní v náboženství morálku
(na př. učitel světský by zatracoval válčení i
v sájmu náboženském podnikané, velebil by



Husa a Komenského a odporučoval by je žákům
jako vzory, katecheta však by chválil války
křižácké a odsuzoval Hoea a Komenského jako
kacíře, prohlašov,] naopak za skutek mravný,
že onen byl gpálen, tento z vlasti vyhnán.)“
Tedy p. dr. Joklík správně pochopuje, že vý
chova dítek má se díti jak se strany katechety,
tak se strany nočitele jedním směrem. Ale do
volte několik poznámek. Že „pokrokový“ uči
tel dává dětem za vzor Husa, aniž by jeho
SPisy a život znal, to dobře víme; ale my žá

áme, aby „pokrokový“ očitel, který se směje
»klerikálním modlámm“,líčil Husa dle pravdy,
a pověděl otevřeně, že Hus byl odsouzen pro
zásady tolik mylné, že by je nechtěl nyní šířiti
z jeho ctitelů nikdo. Již jsme kolikrát ty zpá
tečnické zásady zde uvedli a dokázali jsme,
že se jich ani žádný pokrokář nedrží. Proč
nám na to nebylo jízlivým tiskem odpověděno?
Kdyby bylo u osvíceného učitele jen trochu
dobré vůle, sbodl by se s katechetou lebce.
Pochválil by světlé stránky činnosti Husovy a
— místo modlaření by též' dle pravdy řekl,
v čem Hus se notně mýlil. Ale toho se dlouho
nedočkáme. Zrovna tak by 86 docílilo dohody
v příčině Komenského, kdyby chtěl učitel o něm
mlaviti se stanoviska historického a kdyby ne
chtěl zakrývati svoji chatrnoa znalost frázo
vitou lyrikou. Kdy na př. „pokrokový“ vycho
vatel důrazně poakáže na to, še nábožensko
mravní výchova šla Komenskému nade všecko?
A že by „pokrokový“ učitel některý zatracoval

každou válka? Pane doktore, jak mlaví ti P .krokoví o táborských cepech, které potloukly
tolik katolických, zcela klidných Čechů? Ta
krvavá práce se chválí, kdežto i obranná válka
katolická se zatracuje. Katolický kněz nesmí
před pokrokářem říci, že byl Hus odsouzen
spravedlivě, ale měl by chváliti táborské cepy
a hranice, které popravovaly tisice Čechů beze
všeho soudn!

Církvi se nejedná o tutlání pruvdy; na
opak přejeme si, aby pravda historická byla
plně poznána a šířena — ale jen pravda, nikoli
frázovitá lež. A na tom požadavku budeme
trvati vždy nejen v zájmo církve, ale v zájmo
skutečného ovědomění vůbec. A oprávněnost
obranných válex? Až se přestanou dopouštěti
na př. socialisté zákeřných násilností, až pře
stanou hroziti pěstním právem, až přestanou
velebiti krvelačné revolocionáře raské, pak
teprve budou míti právo mlaviti o tom, zda
stát ozbrojenou mocí přepadený má právo se
hájiti, či má-li se nechati oábožensky a ná
rodnostně jinou mocí zotročiti.

(3) „Elsa-Finid“ čili o insertech. Na
naše poznámky o léku „Elsa-FIoid“, který jest
skoro pro všecky nemoci, dostalo se nám od
povědi zvlášť vlídné ze samé Budapešti. Pan
Jalins Leopold (pokřtěný ?) zaslal nám několik
větších insertů i se štočky, abychom je honem
uveřejňovali. Také prý máme uveřejniti re
klamní noticky v části redakční. Všecko se
dobře zaplatí. Prý se můžeme na jeho insertní
kancelář vyptati u p. Wiesnera, Vilímka, „L.
Svikal iu Chradim“, „Karafiat $ Sohn in Wien"
a ještě jinde, jak jest solidní. To je všecko
hezké, ale my inserty „Elsa-Floid“ aveřejňo
vati přece nebudeme. Až nám ohlásí lékařská
fakulta pražská, že ten lék jest tak výtečný,
že lékaři budou míti nyní o polovici míň
práce, pak uvěříme na zázračnost toho léku.
Rozhodně se bojíme, abychom svých čtenářů
neuváděli příslušnými inserty do nesprávných
názorů o kouzelné moci toho léku, ačkoli pod
nikatelstvo tvrdí, že již obdrželo 6500 děkov
ných přípisů.

A teď ještě něco. V kterémkoli poctivém
časopise má soublasiti část redakční a částí
insertní, nebo aspoň placené inserty nemají
okatě odporovati tomu, co píše redakce. Pesáti
proti židům == a strkati před nos křesťanského
čtenářetva židovské inserty, peáti proti pra
šáckým protestantům — a za plat dělati jejich
závodům v části insertní reklamu, psáti proti
mastičkářství a dryáčnictví — a při tom uve
řejňovati inserty o zázračných lécích, v tom je
ještě něco horšího než nedůslednost. Tu jest
patrno, co všecko „charakterní list“ za peníze
dovede udělati; ta vzniká podezření, že by se
majitel takového listu dal snadno podplatiti,
kdyby muz jiné strany větší kynal zisk než
z těch abonenutů, jimž slouží. Iosertní část má
býti pro abonenty dobrým rádcem, nemá je
másti; jinak ztrácí svůj význam. Nedůvěřoje
se pak inserentům všem. Katolické časopisy,
jako zvláště naše hradecké a Škrdlovy v té
příčině mají dobré svědomí a vynikají v tom
nad listy směrů jiných. Leč z finančních ohledů
již i u nás některý katolický majitel listu dá
se zlákati za tačný poplatek k uveřejnění in
sertů firmy nesolidní anebo proti katolictva
stojící. Ale pozor, pánové! Katolické čtenářatvo
jest příliš pravdy a důslednosti milované, než
aby přešlo takovou praktika mlčením, bez rep

pro přibývání nevhodných insertů neubývali
— upřímně katoličtí abonentil

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně jiš se dohovořilo

o vládním prohlášení stran zavedení všeob.
práva volebního — téměř 14 dní sněmovna
tímto rokováním na plano proběhla. — Zamít
úuta pilnost návrha bteinova na zavedení c
sobní unie s Ubry. Při jednání o pilnosti ná
vrho Baxova stran nepokojů v Praze došlo
k bouřlivým výstopům. Čeští poslanci obvi
ňují výslovně místodržitele království Českého,
že posílal do Vídně lživé raporty. Ovšem
všecky výtky byly ministrem vnitra odmítnuty
jako prý nespravedlivé a pražská policie po
chválena. —- Přijat též návrh na prodlonžení
platnosti zákona o lokálních drahách. — Roz
počtový výbor schválil prozatímní rozpočet.
V témž výboru asnegeno, aby kongraová před
loba byla prvním bodem na počátku jednání
po vánocích. — Čeští poslanci vydali projev
proti mimořádným opatřením vojenským, jež
vláda chystala proti čes. lidu. Vláda právě
prohlásila, že o vyslání: vojska do Čech jest
ovví upoštěno. Doe 18. pros. -jednalo Be ve
sněmovně o pilných návrzích na zlepšení po
stavení státních úředníků a sluhů. — V mini
sterstva železnic konají se porady o upravení
služebních platů na drahách. — Na severní
dráze zabájili zřízenci Částečně trpný odpor.
— Čechové broěnští při obecních volbách
utrpěli až třetí porážku.

Poměry v Uhrách vzbozují všade roztrp=
čení, krise dosud uerozřešena; toliko jest na
děje, že přece dojde k dohodnutí koalice
s vládou.

Říšský kancléř němec. hr. Bůlovf doznal
na říšském sněmu, že napjatý pvměr mezi
Anglií a Německem vzbuznje pro badoucnost
obavy.

Ve franc. senátu přijat zákon o rozdělení
církve od státu, a platnost jeho má nastati
již 1. ledna 1906.

Turecká porta konečně povolila nátlaku

mínku finaoční kcntroly.
Sv. Otec zvláštním listem napomíná bi

skupy v ruském Polsku, aby působili ku zjed
Dání klidu v Rosku a přijali novou ústavu.
Nepokoje v Rosku neustávají. Znepokojivým
zjevem jest, že se vzpoury zanášejí víc a více
do vojska nejen v samotném Rosku, ale také
v Mandžursku. Roské listy obávují se, že ko
nečně mocnosti na ochrana svých příslušníků
zakročí v Rusku brannou mocí. Ze zpráv
o Rosku vysvítá zamofanost, neurčitost. Fi
oanční poměry ruské přes všecky zmatky jsou
dle výkazůlstátních pokladen velmi příznivy.

—a—

Zprávy diecósní. Ustanoveníjeon: p.Al.
Dadek, erát v Žichlinku, sa faráře v Damníkově;
p. Frant. Říb, administrátor, za faráře ve Studenci;
p. Jan Klaschka, kaplan v Kohoutově, sa faráře do
Markoušovic; p. Jan Hanelík,katecheta v Lanškrouně,
za faráře v Dobrouči; p. Jindřich Laš, administrátor
v Damníkově, za admin. do Žichlinka; p. Alex. No

votný, kaplan v Pecce, za JI. kapl. do Chradimě; £Aug. Kristian, koplan ve Věestarech, za kaplana do
Pecky; p. Jan Pospíšil, kaplan v Žehoni,sa kapl. do
Všestar; p. Jos. Stanislav, adminietr. v Markoušoví
cích, sa kaplana do Kohoutove; p. Frant. Horák,
kaplan v Chradimi, obdržel propuštění do diecése
Green-Bay, Visc. v sev. Americe.

Příspěvky ma Samatorium v Jan
ských Lázních. Vys. důst. Moneignore prelát
Frant. Hampl daroval 100 K, vsd. Monsignore prelát
Jan Klein v Činěvsi 20 K, vdp. Fr. Vacek, katech.
ne reálce v Kostelci n. O. 68 K, vdp. Jan Otčenášek,
děk. na odpoč. na Opočně 10 K, dp. Jos. Holzmann,
kapli. ve Vejvanovicích 38 K, vdp. Jan Macháček, farář
na odpoč. v Proseči 124 K, Nejmenovaná 90 K, vdp.
R Franz, b. em. vikář 10 K, dp. Bojiel. Flum, ferář
ve Vlkánči 10 K, vdp. Al. Chaloupka, b. notář, farář
v Chlebích 85 K, dp. Karel Jelínek, kostech. v Heř
manově Městci 71 K 50 b, dp. Bich. Tólg, gymnas.
katecheta v Hostinném 37 K 536h, -vdp. Jos. Pospíšil,
vik. sokretář, farář v Lužci 28 K 60 h. Srdečné díky
vzdává, a o další příspěvky prosí b. Konsistorinm
v Hradci Králové. s.

Ve schůzi městěké rady králové
hradecké dne 11. prosince t. r. asneseno: C. k.
okr. hejtmanství se podá žádost za kolsudaci nového
tržiště pro dobytek sa Moravským mostem a nově
zřízených cest na hřbitově Pouchovském. — Pí. Me
litě Fišerové uděleno bylo povolení k obývání novo
stavby její na perc. č. 231-198 v bl. E. — Městská
rada přistoupila za přispívajícího člena Ústřední Ma
tice divadelního ochotnictva českoslovanekého v Praze.
— Výboru spolku „Komenský“ ve Vídni udělen byl
obvyklý příspěvek. — Pana Janu Vápeníkovi uděleno
bylo povolení k obývání novostavby jeho na parcele
č. 184 ve třídě Pospíšilové. — Protest obyvatelů Ha
vlíčkovy třídy prot. zřísení noční kavárny v domě

í. Laboutkové vzat byl na vědomí. — Schválena
yla zpráva technické kanceláře o parcelaci požemků

p. J. Kulíře v katastru obce Prafského Předměstí
řed nádražím a o námitkách při komiesi proti nípo

daných.: — Stížnost majitelů domů ve Svatodušeké
ulici na rušení nočního klida ze sousedních hostinců
vzata byla na vědomí a policii se uloží, aby bděla

Pookázány byly požitky z nadace pí. Mikošové k řoa
dělení pro šákyně obecné školy dívěí dle návrbu
toutéš správoupředložených.— Zprávapolicieo uby
tování zdejší chadé příslušnice Marie Eberlové v domě
čp. 60 vsata byla na vědomí. — Panu Hyoku Mal
covi, hostinskému na Nov. Hradoi Král., uděleno bylo
povolení k vysekávání ledu na obecním rybníku
„Plachta“ s podmínkou, že saplatí 6 K okrašlovacímu
spolku v Novém Hradci Králové.

V řádné schůzi městského uastu
pitelstva v Hradci Králové dnes v pátek
o 4. hod. odp. rozhodne se: 1.) Zpráva o ravisi účtů
obecních za rok 1904. 3.) Rozhodne se o stavbě vo
jenské nemocnice v Hradci Králové. 3.) Pronajme ae
honitba v povnostaím rayonu na doba 6 let ad 1.
února 1906 počínajíc. 4.) Pronajmese rybolov v řekách
Labi a Orlicí na dobu t2 let doem 1. ledna 1906 po
čínajíc. 5) Rozbodne ee o offartách na koupi dříví
užitkového z městekých lesů královéhradeckých. 6.)
Udělí se nadace Váci. Mil. Červeného pro žáky vyšší
reálky v Hradci Králové, nadace Františka Laušmana

pro šáky vyššíhoprom padace Lodvíke baronaMalovce pro chudě školní dítky a nadace biskapa Ed,
J. Brynycha pro podělení dvou chudých rodin k ště
drému večeru. 7.) Stane se nanesení obledně užitečného
uloženíjměnínadaceJosefaStrejčka.8.)Udělísojedna
Šeneká porce Špitálská 9.) Dáne vyjádřenío šádostecch
pí. Olilie Hatlové za udělení koncesse hostinské pro

jemných likérů v cakrářském jeho krámě v domé čp.
80, p. Antonína Kontofka za povolení ka zříssní ka
várny v domě jeho čp. 67, p. Karla Kubišty ga udá
Jení koncesse hostinské v domě jeho čp. 299 a p. Jo
sefa Mongra za povolení ku zřízení kavároy v domě,
který hodlá postaviti v živnostenském bloku. 10. Žá
dost p. Fr. Laciny, ředitele východočeského divadla,
za slevu poplatku za plyn, po případě za jeho znač
nější snfšení. 11.) Žádost „Klubu českých velocipedistů
pro Hradec Králové a okolí“, aby obec převzala jmění
jeho pro případjeho rozejití. 12.) Stížnost p. Dra Al
freda Rudolfa stran povolení k obývání jeho villy. 18.)
Žádost pp. Karla a Josefa Schulze a pí. Marie Pro
kopové ze svolení k výměně částek pozemků při no
vostavbě domu jejich čp. 182 a 198 k ulici 8. kat.
196/1 připadlých za částky uličních pozemků nově
zastavených. 14.) Pronajme se vybírání poplatků o
výročních a týdenních trzích na rok 1908 a rozhodne
se o vybírání poplatků o trzích dobytčích 15.) Roz
hodne se o výměně části erární nilnice Královéhra
decko-Jablonecké za část Pospfšilovy třídy. 16) Roz
hodne se o žádostech za udělení práva domovského.
17.) Verifikace protokolů městského zastapitelstva z po
sledních dvou schůzí.

Výstavka drobného nmění a umě
leckého průmyslu v Hradci Králové
od 14. prosince 1905 do 1. ledna 1906 v čítárně
městského průmyslového masea v budově c. k. odbor.
školy v přízemí v levo, Vstop volný denně od 9—12
hodin dopoledne a od 2—6 hodin večer. Katolog
22 hal. Veškeré vystavené předměty jsou prodejné.
— Podrahé předvádí městské průmyslové museum
v Hradci Králové ctěnému obyvatelstvo našebo měste
i celého českého ueverovýchodu ukázky snažení i
zdatnosti českého umění a uměleckého průmysla. Činí
tak v době předvánoční v důvěře, že uměnímilovné
obyvatelstvo našebo města i celého kraje použije
vbodné příležitosti a nezapomene při nákupu vánoč=
ních dárků na naše umělce, umělecké řemeslníky a
domácí průmysl. Vystavené předměty, nepřevažují-li
svou uměleckou hodnotou výrobky cizí, jistě se jim
vyrovnají a jelikož | ceny jejich jsou poměrům našim
úplně příměřeny, umožňují každému zaopatřiti si
vkosnou a opravdu cennou ozdobu příbytku. V zájmu.
doma nedosti oceněnébo našeho umění a uměleckého
průmyslu doporučojeme prohlídku výstavy každému
co nejvřeleji.

Domácí slavnost vánoč. stromku
v ústavu hlachoněmých „Radolfinam“ v Hradci Král.
koná se dne 23. prosince o 3. hod. odpol., při které
příležitosti chudí chovanci bluchoněmí poděleni budoa
od ot. dobročinného komitétu dam šatetvem, obuví a
Jinými dárky. Vstup jest volný.

Vámoční intermezze. Maminka:Vidíš,
Pepíčku, tohle ti naložil Ježíšek.“ — Na a v domě
naproti se právě panSilberstein usmívá, jaký udělal
pěkný kšeft. Na Ježíše nevěří, ale „Ježíšek“ mu jest
slatým dolem.

Naším paníma s dívkám, které se neostý.
chají navštěvovati májovou pobožnost, dale Osvěta
lida titul: Nebeské kosy. Co ta pak bylo roz
hořčenosti proti úrášlivéma tomuto pošklebování se
strany »,Osvěty lida“, o které se přece ví, še jsou
šidé jejími patrony. Očekávalo se, še se naše paní a
dívky rázně obrátí proti snabám této šidoveko po
krokářeké tiskoviny. Ale kde pak! Vlny rozhořčenosti
*e utišily a ženský svět bradecký i okolní — na div
světa — za všecko to nadávání dal se do slož b ži
dovské „Osvěty lida“, poslušen jem jejích insertů,
jímiš vybízí, aby čtenáři kupovali zboží u firem ži
dovských. Tak pochopily naše vlastenecké zbošné
paní a dívky heslo „Svůj k svému“ a lásku k bliš
nímu. Žida milují více než křesťana. Co jim po českém
křesťanském obchodníku a živnostníku vůbec! Zid
přednější; ten přece má jiné zboží, pevnější a při
tom lacinější; tak sasnívají hlásky křesťanskýchpaní
a dívek, A ještě něco; aby se to nesdálo tak okaté,
podávají si kliky a židovských krámů svlášť večer.
A z domácností takovými ženami a dívkami řízených
že nám vzejde pokolení nové, které se neleká žádných
obětí, jen aby národ náš, beztoho se všech stran oví
raný, mravně i hmotně se povznesl?| Bez oběti nelze
si myslit lásku vůbec, tedy ani ne vlastenectví.
Naše vlastenectví, láska k blišnímu číje povětšině

use v prázdných projevech, skutek však je daleko.
Dalecí jsme toho, abychom vsbuzovali sášť proti ši
dovským obchodníkům; jde nám pouze o to, aby. se
křesťanští živnostníci a obchodníci těšili když no
s větší nepoň se stejné přízně 60 atrany křesťanského
osbcenatva.



Mikulášská nábava pořódanájednotou
Ikatolických tovaryšů v Adalbertinu vydařila se velmi
pěkně. Našiherci snuvu osvědčili znamenitou ratinu,
náš emyčcový orchestr i teambarašský sbor klidily
častý potlesk. Na konec rosdévány dárky. Váichni
účinkající docílili toho, še obecenstvo bavilose velice
animovaně. .

Přednáška v Adalbertinm. Vidp.dr.
„J. Hejči, professor bohosloví v Hradci Králové, před
»náší v neděli 17. t. m. o 3. hod. odpol. v jednotě
katol. paní a dívek o vánocích v Betlémě.

Jeme to chlapiel! Družstvorolnického
akladištěprookresyHradecKrálovéa Nechanicemělo
8. prosince valnoa hromadu, v níš vytčeno, že peněšní
obrat sa minulý rok činil 6,277.986'60 K, z kteréhošto
milionového obnosu vzešlo čistého zisku — avěte, div
se — celých 17859 K. Jeme to podnikaví chlapíci|
Tolik se horaje pro zakládání svépomocných drušstov
„rolnických, ty že nás jenom epasí, a najednou takový
drobeček z celoročního hospodaření!

Z pošty. Vzhledem k nastavšímu období vá
nočnímu, v němě jeví ae vědy silnější doprava zásilek
pošty povosné, připomíná se následující: Zásilky masí
býti opatřeny úplně ařetelnými adresami. Udati po
slední poštu jak na průvodní adrese, tak na zásilce,

obalu samém. Kde tak není mošno, mnel býti adresa
povně nalepena po celé svó ploše na zšsilce. Dopora
čaje se, aby se u košů adressy přišily na pletivo,
nebo aby se připevníl na koš adresní štítek, poněvadě
přilepené adrosy na pletiva nedrží a snadno odpadá
vají. — U zásilek, které Ize zasílati bez saobalení
jako avěřina a pod., dlušno připevniti adresní lístek,
zhotovený ze dřeva neb silné lepenky, tak nazásilku,
by s of nemoh! býti odtržen. Vzhledem ku snadné
strátě adresy bude však naléháno, aby i předměty
tyto ve vánočním čase v obala podávány byly. U zě
silek určených do Vídně, Prahy, Brna, Budapešti a
jiných větších měst, jichž obsah podléhá potravní dani,
budiž množství obsahu údáno oněmi drahy a jednot
kami (maso, uzenice a pod. kilogramy, litry, kasy),
dle nichž potravní daň se vyměřaje. — V neděli dne
24. prosince t. r. budou úřední hodiny jako všedního
dne. Toliko přijímání a vydávání psaní a penězi, pak
přijímání a výplata poštovních poukázek a spořitelních
vkladů so omezuje uvedené neděle na dobu od půl 9.
do půl 12. bodiny dopolední.

Tamburašský koncert na Slezském
Předměstí. Svato-Josefská jednota na Slezském
Předměstí pořádá za účinkování tamborašského od
bora katol. jednoty v Hradci Králové v neděli dne 17.
prosince 1905 v hostinci p. Jos. Špryňara „U nádraší“
na Slezském Předměstí velký tamburašský koncert.
Vstapné 30 boléřů. Začátek o půl 7. hodině večer.
Při stolech.

Z minulosti Hradce Králové. (Bo
dinné, hospodářské i společenské poměry poddaných
koncem 18. století.) „Dne 10. Octobris 1788. předse
vsata byla kommissi mezi Vítem Zadrobilkem z obce
Předměřické a jeho syny jmenovitě Janem, Václavem,
Karlem a Josefem v příčině zaopatření hospodářství
na statku neb hospodě Předměřské jak následuje:
Byvše předešle Vítovi Zadrobilkovi na rosmyšlenon
dáno mezi syny svými stran zaopatření svého hospo
dářetví nějaký prostředek učiniti, aby totišto synové,
kteří s šivností zaopatření jsou, totiž Václav a Karel
na své živnosti ee dosadili a nejstarší syn Jan (jemu)
otci k race dán byl, pročež otec Vít Zadrobilek takto
se declariroval, že on se synem svým Janem, obzvláště
s jeho manželkou hospodaříti nechce. Vůak nicméně,
poněvadž Vít Zadrobilek otec Václava a Karla šiv
nostma zaopatřil, jest věc slušná, aby jedenkaždý na
své živnosti neb na svém numeru hospodařil, poně
vadš to proti patentům a na podvod rekratýranku
eměřuje, aby syn s živností zaopatřený U otce pa
cholčil.“ „S tím také sde přítomně stojící syn Václav
spokojen jest a na své živnosti hospodařiti |chce, co
we pak Karla týče, ten na svó živnosti dosazen jest “
„Otci však na vůli pozůstává buď sám hoaspodařiti,
aneb syna nejstaršího k sobě na ruka vzíti aneb jaké
koliv jiné zaopatření učiniti“ „Actam na kanceláři
bospodářekém dne a roka evrcba psaného“: — F.
Schneyder v. r. Anwaldt. — Tomáš Vavřinka v. r.
rychtář. (Protooollam, fol. 8. II.) — „Ad Notam ae
béře dne 19. Xbris 1788: Poněvadě ti dva synové,
Václav a Karel s živnostmi zaopatření jsou, otec Vít
Zadrobilek pak jes stár hospodařiti sám v stavu není,
jemu ku pomoci jeho nejstarší syn Jan k epoluhospo
daření se dosadil a na rychtáře Předměřického, aby
jej do šivnosti uvedl, dekret vyhotovenjest byl.“ (Pro
tocollum, fol. 26.) „Dne 81. července 1780 předatou
pili před ouřad bospodářeký nápadníci Víta Zadrobilka
z Předměřic, jzenovitě jich starý otec Vít, pak syn
jeho Josef, nynější hospodář, téš bratři Jan, Václav a
Karel spola s rychtářem Předměřickým, Jiřím Šrám
kem s jejich rospektive strýcem a byla s nimi před
sevzata porovnalost stran nějakých nerozdělených ná
řadí jak následuje“: „Přednesli bratří Zadrobilkové,
če by ještě nějaká nářadív živnosti posůstávala, která

třila a ta jsou následující: kráva 1, jalovice 1, ko
byla 1, vůs 1, pluh 1, brány 1, hák 1, řetěs I, kotel
1, necky 5, bever 1, moučnice 1, rýčea motyky, klády
dubové 3, šlab udělaný 1, nějaká prkna, trakař 1,
peřin zbytečných 6, kotlíky rybní 2, flaše měděná 1,
plechový kutchan 1, plechovec 1, hrnec banelový 1,
pila 1, řesačky 2, pres 1. Byvíše) Instrirován(ý) zápis
Josefa ZadrobilkaLib. fandor. dominit. Lit. G. 10. de
ratificato 5. februari 1789 vynašlo se, že hospodář
Josef to, co k živnosti patří, skutečně obdržel, násle
dovně ty sde vysnamenané věci bratrům Janovi, Vá
olavovi a Karlovi na rosdíl k vydání patří, svláště
kdyš je otec sná a že ty výš snamenané věcí tam při
živnosti se vynacházejí, a také kdyžod bratra Václava
živnost Josefovi postupována byle, se tam skutečně
vynacházely.“ „Dle čehož za slošno uznáno, sby jim
takové věci vydány byly k jejich rosdělení. Dle čehož
tedy rychtáři Předměříckéma naříseno bylo, byon jim
bratrům k vyzdvišení těch věcí dopomožení učinil, by
oni se a tím rozdělili, s jsouce omi nyní ve všem vy
rovnáni jeden proti druhému nic víc pod jakým koliv

fochem preetendirování nemá.“ „Actam Anno et die
ut supra Fr. Schneider v. r. Anwaldt. Toméš Vavřinka
v. r. rychtář. Vít Zadrobilek v. r. Jiřík Šrámek v. r.
strejc. Josef Zadrobilek v. r. (Protooollam,Fol.73. IL)

: (Pokračování.)
Kemeert v Nov. Hradel Král. Pěvecko

budební spolek „Bendl“ v Novém Hradci Král. pořádá
v neděli dne 17. prosince 1905 v místnostech p. Ant.
Vejvody velký koncert. Orchestr čítá přes 40 výkon
ných sil, Začátek v 7 hod. Zařízení divadelní. Před

Kritika „pokrokových movie“o katolicekém divadle v Čermilově.Pěkný večer
sašili jsme 30. listopadu. Čilí ochotníci naší katolické
a národní jednoty sehráli divadelní hra: „Divadelní
vlak“. Režie našeho velebného pána Josefe Mynaříka
osvědčilo se znamenitě; souhra byla stkvostná. Di
vadilo bylo do posledního místečka naplněno; účinku
jfcf byli odměňováni hlačným, neutachajícím potleskem.
— Téšilo nás, še se mezí obecenatvem nacházel taká
jedeu pokrokový špiol. Proč ho hned nazýváme špiclem?
Ino, to je tak; ten člověk mezi náe nepřišel, aby
podal o našem divadle nějaký nestranný referát;
přišel jenom elídit, zda by aé dala při tom večírku
spozorovat nějaká sebe malichernější slabina, aby
psk mobil podati hodně prošpikořanou zpráva do ně
jakých „pokrokových norin“. Toť se rozumí, žeby se
nezmínil ani o jedné lepší atránce naší hry. My už
ty „nestranné“, pokrokové lidi známe. Dovedou po
hanět všecko, co mé nátěr katolický. Ale špiclovi
jebo výprava se nezdařila. Odešel a kyselým obličejem
a přemýšlel, jak by nepoň chytrou lží mobl pověst
vydařeného večera anišiti. Ale ani tenble plán se ma
nezdařil; pán by kousal sice rád, o „dobrou vůli“
není u něho nouze; sle — má chadinka ještě slabé
suby. Proto lhal tak neobratoě, če jeme se dost a

dost namáhali; a taky jsmese podil jské sprostotydovede snést papír pokrokového Časopisu, který o
sobě tvrdí, žochce „vzdělávat a nmravňovat“. Dovolte,
pane pisateli, tolik vám řeknu, če koňský bandlíř by
se rozpakoval takovým způsobem „zašlechtovat mravy“,
jeko vy to děláte. Nechci papír „Obnovy“ znešvařo
vati ukáskami vašich nadávek. Ale připomenu vám

tohle: ovangolík pan Mrdek ohražoval se jedenkrátv „Ratibora“ proti saetvofování svého jména; a obra
dil se tak plným próvem. Ale rozhodně jest zrovna
taky nepřípustné znetvořovati « malomocné jízlivosti
jméno katolického kněze, jako vy to děláte. Tohleby
se mělo ponechat rospustilým boškům; a i tyhle děti
má učitel napomenout, aby nenadávaly. Kdyby psal
tak některý „horák“, nedivil bych se; ale píše-li tak
sprostě muž, který se pokládá za intelligentního, pak
to s tím „pokrokem“ divně dopadá. — Ale je to
smůla, když do toho drabého „pokrokovějšího“ di
„vadla málokdo přijde! Tu je ten kámen úrazu, ta je
příčina té závisti a — „pokrokového“ tupení ochot
níků katolických. Inu, je to k zlosti, že ti pokrokoví
herci tolik nesredoa jako ti spátečníci. Ale pak byste
měli místo tapení raději opravdu pokrokově pracovat.
To bude lepším pokrokem než osočování vzdělavací
práce katolíků. Chtěli jsme se už kolikrát odměniti
Sa vaše útoky po křesťensku; toažili jsme toliž, aby

chom mohli poobrátí obratnýst berců vašich. Alenejde to, nejde. K vůli tomu, že bychom ae chtěli
odměniti za kopanec pochvalou, nemůšeme přece lbáti,
že máte herce znamenité. To snad uznáte sami, žo se
nemá proti pravdě přestřelovat, — Při tom zároveň
panu „kritika“ dávámeještě na avášenou, jak jsoa
ubozí ti poplatníci, kteří musejí platit na vybřívání
místnosti veřejné čítárny, aby tam sedělo v teple ně
kolik pokrokářských nesnášelivců, kteří se tam učí
z prolbaných časopisů pohodlně lháti. Zároveň žádáme
pány zakladatele této čítárny, aby do ní přijímali jen
takovó časopisy, které šíří skutečnou pravdu a vzdě
lanvst, které zašlechťají a povznášejí. Nestranní po
platníci již mejí řádění prolbaného tisku po krk a
hlasitě reptají, že mají platiti na př. na „Osvětu lida“,
která byla již tolikrát usvědčena z neomalených a
zúmyslných lží. Přečteme si rádi i takovou pravdu,
která nám právě nepochlebuje; ale proti zřejmě pro
Ihaným listům musí cítiti odpor každý. — Ka konci
ještě panu. „kritikovi“ malé připomenatí. Takovými
nepravdami, milý brachu, nám neuškodíte. Když už
chcete rozhodně Ibát, musíte si na nás přivatat. Ka
toličtí rolníci čČernilovětí nedají se balamutit jako
někteří jiné lidé, kteří sotva co kloudného kdy pře
četli. Pamatojte si, že jeme rolníky avědomělými a že
tím více budeme ku svým Inoati, čím víc o náslbáti
badete. Děkujeme za reklamu, kterou jste nám udělal.
Rozepsal jsem se trochu víc, než bylo zatím potřebí,
Ale nebude to na škoda. Aspoň pan „intelligent“
pozná, že i ten katolický prostý rolník dovede pro
hlédnout jeho falešnou hru a de ho nějaké lži nijak
nezastraší. Bude-li potřebí, povíme si o té pokrokářské
umravnělosti ještě něco více.

Citelný medostatek osvěty jevísevpo
kročilém okrese novobydžovském. Egyptské tma při
krývá naše obce tak, še jest se co obávatí i jiných
ran, nebude-li včas do bladičky jejich liberalismu
kápnato aspoň trochu petroleje. Zachrániti se může
U nás večer jen ten, koma postačí červený jeho nos,
ozářený kultarou alkoholu. Myslíme, še je to věcí
„okresního zastupitelstva, ješ starostlivě pečaje 0 po
krok v našich obcích, aby vyrvalo včas naše obce
z oebezpečné tmy a nařídilo zařízení lamp na tako
vých místech, kde každý sebe menší pokrok tmou se
potírá. Některými obcemi probíhá i dráha, mají kn
pohodlí povolené i zastávky, ale oa pořádnou lampa
k zastávce se nezmohly. Na mnohých místech není
u tratě ani zábradlí ani lampy. Zde vězí příčina, proč

krok se a nás zastavuje; — těško tmou se kráčí
u předu. —

Vánoční výstavka v Hořicích. Prů
myslové museum podkrkonošské se vzdělávacím sborem
pro Hořice a okolí pořádá ve dnech 3. prosince 1005
aš včetně 1. ledna 1906 vánoční výstavku v „umělecké
síni“ obvodní školy „na Hebra“ v Hořicích.Výstavka
obsahuje tyto velice sejímavé předměty:1. Kolekci 80
drobných „moderních“ soustrahovaných předmětů dře
věných,zapůjčených ochotně c. k. státní řemesinickou
školou v Kladně.2. Skleněné výrobky porlařské k vý

zdobě vánočních stromků. 3. Moderní dětské hračky
výroby domácí i cizí. 4. Vzorné české kniby pro děti
vhodné jako vánoční dárky. Olevřena každou neděli
a ovátek od 9—12 hod. dopol. a od 2—4 hod. odpol.
Vatup volný.

Vítězný pochod osvěty do Rychnova
m. Km. Teď něco hamoristického. Bychnov n. Kn.
jest příliš zakrsalý, zpátečnický a naivní, neš aby ně
který občan zdejší mohl na manifosteci promlaviti ve
prospěch volební reformy věcně a účinně. Proto mu
sila přispěchati na pomoc pokroková hlava akade
mického občena až z Prahy, aby vnesla trochu světla
do temnot rychnovských. Maž mladý sic, ale dachem
veliký uvítán od národních socialistů v středu města
našeho; jméno jeho Mrůzek. Že už toto jméno není
dávno populární a že ani u nás nebylo tak příliš
známé, za to mohou zvrácené poměry v národě našem,
Pořád se hovoří o lecjakých šosácích, jako: o Riegrovi,
Zsjerovi, Sudilovi, Hejdakovi; ale geniové z dražiny
zeleného mládí nenalézají pozornosti téměř žádné, uč
jim náleží budoucnoat a ač tito pánové horlivě nad
sebou vlajkou pokroku třepotají. Nevděčný národe, jak
jsi nevšímavý ku krásně se vyvíjejícím zeleným rato
lestem kmene svého, které tak jarý život na jevo dá
vají! Nevděčný lide český, jen tvá pohodlnost s by
rokratická zpupnost hledí umlčsti oslňující ideály duší
mladých, jež přesevšecku zlobu časů táhnou ke slunci!
Kdyby pronikal celý národ zdravý van pokroku, pak
bychom zcela jinými zraky hleděli na geniální ukade
miky, kteří mrákoty světlem pokrokového rozumu roz
ptylají. Pak by také tak významná jména jako Mrůzek
a Novák těšila se daleko znamenitější pověsti, než jak
tomu jest sa zpátečnických poměrů nynějších. Veton
pení akademického studenta do některé pokrokové
strany má účinky přímo konzelné, zázračné. Ještě při
matoritě prozrazuje mladá duše v učenošti značné
nedostatky, mezery. Professor táže se na př. takového
studenta s gymnasiem se loučícího, co jsou delegace
nebo co jest to dualismus. Studující odpovídá velice
rozpačitě, nebo moudře mlčí. Jiného studojícího táže
se professor na státoprávní poměr Bosny k říši Ra
kouské, ale tázaný skromně mlčí, ponechávaje první
slov. muši staršímu, samému professoru zkoušejícíma.
Také se dá otázka, kolik vlastně v Rakousku jest mi
pieterstev a která to jsou. Ale stadající oněmí; ne
učil se toma, předpokládaje pravděpodobně, že sám
stejně ministrem nebude, i kdyby znal státní sfízení
tak znamenitě, jako dr. Baxa. Tak to dopadá při ma
taritě. A aj, jský obrat náhlý na universitél Sotva
otevrou se studentovi brány pokrobové strany, uš za
dva týdny pokrokový studující jest intellektuelně pře
měněn, jakoby ho někdo očaroval kouzelným proatkem.
Dřív se mu « veliké lásky vlastenecké nechtělo ani
do studování českého státního práva; ale nyní ví do
cela i tolik, kolik už bříchů naplodil Rieger a strana
mladočeská, co má dělat dr Hajn, jak velikým poli
tikem jest Masaryk, jaká volební reforma uzdraví
choré Rekousko, atd. Jak řečeno: student v osvíce
ných pražekých poměrech za několik týdnů tak 60
promění, jako nějaký hrdina Oridových „Metamorfoa“
— snadno a rychle. A takové zázračné dítě přispě
chalo obětavě a ochotně z Prahy k nám, aby pomohlo
opevniti sloupy rychnovského pokroku. Jarý mladík,
jehož duše jest přímo přeplněna moderními ideály,
přijel jako anděl avětla a dobré rady do dřímající
krabatiny rychnovského pohoří, aby se vypovídal a
zuboženým duším poskytl z bohatého fondu svého du
chovní almažnu. A otevřev ústa svá, deklemoval, še
se stydí a i posluchači musejí se stydět, že teprve
nyní všeobecného volebního práva se domábáme. A
když růměnec povinného stadu pokryl tvář řečníka i
posluchačů, poučoval nadšený český Demosthenes, že
se musí staré shnilé Rakousko přivést k pádu; na
jeho místě musí se vystavěti nové Rakousko — feu
dální. Povinný růměnec na tvářích posluchačů ae ještě
rozšířil; jakkoli k toma řečník nevybízel. Proč to?
A k zardění přistoupilo ještě vytřeštění očí. Vědyť
naše publikum teprve teď poznalo, že má býti Ra
kousko vlastně státem feudálním a že se má tedy pod
říditi zámeckým Francům, židovským baronům a jiné
milostivé vrchnosti. Ale byli zde také někteří vejškli
bové, kteří ve své krátkozrakosti se začali usmívat.
A takový smích jest velice nakažlivý, tak že za krátko
amála se většina shromáždiní. Osvícenému řečníkoví
nahrnulo se najednou do úst tolik pokrokových ná
padů, že nemohly ani ven. Ačkoliv pan řečník ústa
snačně otevřel, nemobly natlačené, nabromaděné my
šlenky vyrakovat pro samou tlačenici, Že bylo při
tom řečníkovi velice horko, to se dá snadno pochopiti.
Abyse trochuvzpamatoval,napilsevodya začal zas:
„Lide dělný, lide pracající, ty prapory znamenajíkr
vavou pomatu . ..“ Ale nešlo to zas. Zpátečničtí Ry
chnováci smáli se už hlusitě, a tak pan řečník, aby
aspoň trochu pokrokově-akademickou reputaci uhájil,
skončil zvoláním, aby jako žilo všěsobecnéhlasovací
právo, Mhm! — Jenže tihle rychnovští nespokojenci
Mkali, že by každý chlapec dovedl volati slávu vše
obecnému hlasovacímu právu, ale že je hůř tomu dobře
rozumět. Pan řečník spakoval svó rozamy a odjel ne
pochopen, bez uznání. Myelil si, jak těm venkovanům
vytře svým světlem zrak; myslil, že ho je v Rychnově
nutná potřeba. A zatím by se bylo shromáždění roz
uteklo, kdyby byl ten frázista hovořil dál. No, snad
si teď pan „osvěcovatel“ přečte aspoň šostnáctistrán
kovou brožurku o hlasovacím práva a v Ottově slov
níka aspoň několik řá ků o tom, co je vlastně stát
feudální. Pak světlo svého bystrozraku bude moci

rosnášet po zpátečnickém venkově 8 lepší úspěchem.Kdyby v Praze nepasovali na rytíře pokroku kašdého,
kdo se mezi pokrokovce přihlásí, pak by snad „po
krokové“ část Prahy imponovala venkovu víc. Ale
takhle?

Z Vel. Dřeviče. Zábavnýodbor katolické
jednoty ve Velkém Dřovičí pořádá v neděli dne 17.
prosince 1905 na nově upraveném jevišti v novém
sále hostince pl. Mathildy Samkové „Na Špici“ ve
Velkém Dřeviči divadelní představení, posad nikde
v okolí nehranou novinku: Zrušená přísaha. Pověst
v pěti jednáních. Napsal Frant. H. Bukovec, Začátek
o půl 8. hodině večer. Dítkém školním vstap není
dovolen.



Královédverské. V Jaroměřikonaliob. staro
stové okresu Jaroměřského a Královédvorského volbu
jednoho člena do okresní školní rady, která nyní nově
se ustavila pro příští období šestileté. Zvolen byl 28
blasy za člena okr. školní rady p. Jan Petera, obecní
starosta v B. Třemešné u Dvora Králové n. L.; p.
Kratochvil dostel 6 hlasů a p. Vilém Munsar s
Třemešné 1 hlas.

Z Červemných Peček. Křesťanako-katolický
vzdělávací a podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkách konati bude v neděli dne 17.
prosince t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůsi
ve spolkových místnostech v hostinci p. Josefa Ku
chaře, kdeš dp. František Kratochvíl, farář v Radboři,
přednáší „O křesťanech prvních čtyř století“. I nečle
nům vatap volný.

Z Chromstova. Dne 10. t. m. sehrály sa
vedení slavného učitelského sboru naše dítky s při
spěním několika pp. členů basjčského sboru Flekáčkova

sČarovnon noc.“ Z velmi dobrého provedení jak
spěvu, tak i soubry patrns byla námaha, jaké bylo
třeba, aby se docílilo tak stkvělého výsledku. Pestré
kroje, jež pečlivé maminky svým miláčkům 8 největší
ochotou pořídily, všeobecně se líbily a nakupení vá
nočních dárků a květin k jesličkám svědčilo u oprav=
dové útrpnosti a lásce k chudéma Ježíškovi. Přes
nepříznivé počasí bylo účastenství veliké a bylo viděti
mnobé i ze Dvořiště, Židovice, Blavbostic a Žlunic.
Stkvělý výsledek jest zajisté slavnému učitelekému
sboru odměnou za obětavost, jskou této hře věnoval.

Z Kutné Hery. V úterý dne 26. listopadu
vleklé nemoci zemřel zde redaktor „Podvysockých

Listů“ p. Josef Hejnic ve 43. roce. Zesnalý byl před
16 lety povolán do Katné Hory z Kolína, aby zde
pomábal straně mladočesko-evangelické k veslům.
Jako harcovník zesnulý nebyl právě vybíravý ve
slovích a i přes to, že sám dal se vydržovati v Praze
v koleji Arnošta z Pardubic, byl pak za dobrodiní
ta straně katolické pramálo vděčen. Jako novinář byl
zeanulý p. Hejnic velice slabý a pohodlný. Asi před
dvěma roky dal mu zdejší polit. podvysocký spolek
„Podvys. Listy“ do vlastní správy. Kdežto před tím
bojoval zesnulý na účet podvysockého spolku, valem
ustal, když šlo na účet vlastní. V Kolíně zařivý anti
semita, byl v Hoře Kutné výslovný nepřítel katolictva,
a zle se vedlo duchovnímu katolickéma, na kterého si
zamířil v novinách. „Vzpomínek“ zanechal p. Hejnic
v Hoře Katné mnobých, jelikož uvykl žíti nad dané

měry. S Hejnicem stala se existence „Podvysockých
istů“ bezpředmětnou, jelikož terrorismus tohoto ča

sopisa mohl trvati jenom a osobou Hejnicovon. Dnos
se k něčemu podobnému sotva kdo propůjčí, a veliká
většina občanetva nedá sobě více cos podobného líbiti.
Pravda jest dále, že význam „Podvys. Listů“ i v celém
okrese valně klesl již při vzniku strany agrární a dnes
jiš pražádné váby v něm nemá, jak z malého náklada
listu jest patrno. Že novinářská otázka dává zde
mnobým osobám dosti bolení blavy a to pro roze
rvané poměry osobní, nepolitické, jest samozřejmo;
a to tím spíše, ježto se blíží volbyokresnís — obecní.

Různé zprávy.
Oslava Čecha ve — Vídmi. Čechovéví

deňští jsou se všech stran tísnění, jim nedopřáno ani
toho, co divochům — odpíráno jim právo'jazyka ma

vzpomněli na Čecha, rodáka Plzeňského Josefa Škodu,
slavného lékaře, professora vídeňské university, který
ovšem Vídeň elávou pokryl a jehož vedením získala si
lékařská fakulta vídeňská jména světového, Oslavovali
stoleté narozeniny slavného Čecha, který na svém
místě nezapomínal, že jest Čechem. Současně s Vídní
byla památka jeho oslavována v Plzni, kamž se ajel
výkvět čes. lókařeké vědy.

V táboře pokrokářů okazojese čímdále
více ta jejich „vyšší morálka“, No, ti by nás vzdě
lali! Macbar bájí Herbena hrubými nadávkami vrba
nými v tvář výkonnému výbora, Masaryk chce si a
držeti popalarita u obou svářících se bratří, hladí oba,
nadržoje Herbenovi, ale své heslo „pryč a tajnůstkář=
stvím“ trochu divně ve strsně vlastní praktikuje, AL.
Hajn o něm napsal, že převrací pravdu na ruby, vy
čítá Macharovi, že se soukromými dopisy činí totéš,
co dříve na jiných kár“' | loví o jeho šťavnatých
vadávkách, dále o podlých intrikách a nestydatých
lžích, jimiž Herbenova strana stíhá výkonný výbor;
ohražuje se protí podezření Herbenovců, že by chtěl
na troskách „Časn“ vésti v Prase denník sám, atd.
Macbar zase „pokrokovým“ soajcům Herbena doka
zuje, že citovali z dopisu jebo jednu větu polovičatě,
takže se pravý její smysl skomolil, Dělá Herbenovi
ochranný korkový pás. A pak jsmo měli čokati, že
tito lidé zachovají nepoň trocha spravedlností — k tá
boru katolickému! ——Teď Masaryk jest potabován
k výslechu c. k. úřadem pro jakými politický přečio
ze dnů listopadových, No, kdyby úřad Masaryka ná
hodoa odsoudil k nějakému maličkémo trestu, pak by
mizící jeho gloriola zas aspoň trochu zazářila, Po
nezdařeném bájení Hilgnera, po marném vymýšlení
nových nábožensko-mravních zásad by se stal aspoň
— „mučedníkem“; a po tom touží,

Katolické dělnické sdraření mapo
stupu. Všeodborovésdražení křesťanskéhodělnictva,
jež má úetředí v Hradci Králové, dík poctivé a ni
sištné práci, utěšeně se vzmáhá. Čím dál více se pro
jevaje pravda, če katolictvo české jest dřímajícím
obrem, který, až se docela probudí, překvapí jistě
celou řada křiklounů. Pracoje se klidně, ale vytrvale.
Nyní jiš toto mladé sdružouí připravuje se k vydá
vání laciného, zcela nezávislého praktického týdenníko,
v němš místo strannických bádek bude pracováno
k praktickému povznesení a posile pracujícího lidu.

aby tomuto podnikuvěnována mesi kraby katoli
okými co nejširší pozornost. Kašdý, kdo jakýmkoli
způsobem našemu sdružení příseň svoji projeví, síská
8i sásluby nemalé. Katoličtí dělníci, pryč s malo
Mmyslností! Máte nyní již avoji vlastní domácnost!
Jen ae k ní bez básně hromadněhlaste a přičiňajte
te všemožně,aby se stále úspěšněji šířila|

Naše zpozdilest. Kdokdo u nás býváob
šťastněn cenníkem nabízejícím růsné zboží „výborné“
jakosti s čistých rakou z Vídně, Haliče, Uher atd.,
jakobychom ve vlastech svých neměli svědomitých
výrobců a obchodníků, kteří by nám podobné sboši
mohli dodati. Ovšem přílišná Jáce a pak te chvála
v cenníku zmato leckterébo našince, že zapomene na
heslo „Svůj k svóémo“ a obrátí se do cistny. Ale psk
to překvapení, když objednané sboží, obyčejně na do
bírku došlé, v pravé hodnotě avidíte. Následojí mrsnté
s obyčejně bezvýsledné reklamace. Toho sklsmání zu
slouží si každý takový podporovatel židovských a ma
darských firem. Krátce, jsme to Kabícil Cblabíme se
vlastenectvím, ale nezoáme sui podstaty jebo, když
Podporujeme císinu nám nepřátelskou. Kdy konečně
problédneme?

Pro Taschkovy párky. Potrestáníčeských
vojínů o. a k. pěšího plaku č. 28. za to, že odmítli
poboštění z rokon odrodilce, hěm. starosty Čes, Bu
dějovie Taschka, rozviřilo všecku Českou veřejnost.
Na interpelaci čes, poslanců u říšekého miuletra vo
jenství 28. list. dáno jim v odpověď, že o potrestání
vojáků pro odmítnutí večeře nemůže býti ani řečí.
Poddůstojníci a jednotlivé šarže potrestáni jediné proto,
že dle předpisů neoznámili úmysl mažetva nepřijmouti
večeře vsetníkovi, kdežto mužstvo propadlo trest,
ješto se jednotliví vojíni při aféře té provinili brabým
nadáváním. Ministr zemské obrany však ne dotez posl.
Klofáče v opaku k říš. ministru vojenství problásil,
že vojáci byli potrestáni, poněvadž odmítnatí bylo
urážkou a potupou pro zákonně uznanou korporaci,
což sluší vyložiti přímo jsko politickou demonstraci.
Na to čeští poslanci, aniš se zabývali obsabem toboto
problášení, v němš ve vojáci vybízejí nřijímati dary
a to od lidí, jimiž byli pobanéni a potupeni, táží se
v interpelaci ministra zemské obrany, je-li ochoten vy
světliti hluboký, přímo zarážející rozdíl mezi oběma
problášeními. Z tohoto rozpora snadno lze usouditi,
proč se na české vojíny apeslo potrestání.

Z Národní rady české. Upozorňojese
veškorá Česká veřejnost, zejména pak české obchod
nictvo a živnostnictvo vůbec, aby také při styku sú
řady celními vytrvale a důsledně žádalo české tisko
pisy a -stálým mlčelivým přijímáním tiskopisů ně
meckých nepotvrzovalo domuěnku, jakoby rovné
právo češtiny a němčiny v důležitém tomto odvětví
eprávy státní prováděno býti nemusilo a jakoby
živnostnictvo České bylo lhostejno k orážlivému adr
šování přežitků z dob německého obsolutismu,

V zájmu českých výrobců a české práce se dopora
čuje, aby veřejné České ústavy školní i závody odborné
přestaly svoje potřeby pro laboratoře a ústavy vč
decké, dále pak také výrobky skleněné pro pracovny
svoje odebírati od firem zahraničních, především
a říše německé, jelikož za stejných, ano příhodnějších
podmínek možno objednávky činiti a výrobců českých
a domácích vůbec,

Z praxe rakouského práva trest
míhe. — O zabavení. — Jestliše buď a obviněného,
nebo při výkonu domovní problídky anebo konečně
nahodilým způsobem byly nalezeny věci, kteréž pro
vyšetřování daného případu mobou býti důležité a
držitel je dobrovolně vydá, buďtež do zvláštního se
zpamu tapsápy a u souda uschovány, neb aapoň do
soudního opatrování vzaty, t. j. dočasnému soudnímu
dozoru podrobeny. Nevydá-l: jich držitel dobrovolně
anebo dokonce zdráhá-li se je vydati, buďtož mu za
baveny. O zabavení tedy mluvíme, když soud z vlastní
své moci a eoad | proti vůli držitele sjedná si mož
nost volného nakládání a věcí. Každý bez rozdílu —
až na výjimky níže uvedené — jest povínen takové
věci, svláště listiny, na požádání vydati, Zdráhá-li
se tak nčiniti, ač boď doznal, že onn věc má nebo
o tom byl usvědčen, a nelze-li toto věc domovní
prohlídkou jemu odejmouti, může, není-li sákonem
sproštěu povinnosti vydati svědectví, býti přidržen
k vydání věci pokotou až do sta koran a adráhá-li
se i na dále, může býti k tomu v důležitějších pří
padech 1 přinacen vězením až do 6ti neděl. Máme
tedy dvě důležité výjimky: s) Podezřelý, o němž se

může býti nikdy dooucován pokutami nebo vězením,
aby ji vydal, Může mu býti toliko při domovní pro
hlídce zabavene, byla-li nalezena. b) Kromě pode
sřelého nemohou býti donacovány k vydání věci pro
treatní vyšetřování důležité osoby, které jsou vákonem
osvobozeny od povinnosti svědecké. Osoby ty jsou:
1. dacbovní, kteří by měli vydati svědectví o tom,
co jim bylo svěřeno pod pečetí mlčenlivosti úřadu
dochovního; 2. úředníci státní, když by svým svě
dectvím porošili úřední tajemství, pokud této povin
nosti nejsou aproštění; 3. blízcí příbasní obviněného;
4. obbájcové o tom, co jim obviněný jako obbájcům
svěřil; Ď, všichni ti, kdož mají právo odepříti výpc
věď vůbec neb neodpověděti na některou otázku proto,
že by jim to způsobilo bezprostřední a značnou škoda
na jmění, aneb že by to bylo buď jim nebo osobám
v odst. 8. avedeným k banbě. Od povinnosti vydatí
věc osvoboseny jsou dále osoby, které nepodléhají
oivilním soudům trestním,

K pomti římské. Některés minolýchvý
prav do Říma v ohledu technickém nenepokojily, te

vyvolaly i rozhořšenost. Jednou s hlavních příčin
vůak byla, še účastníci (příliš pozdě, někdy tekořka*

v den odjezdu se přihlásili a tudíž potřebné disposiceučiněny býti nemohly. Dovolujeme si na teto okolnost
fedem uposorniti. Pont do Říma Zemskou Jednotou

něšetva projektovaná vsbudila radostný ohlas v krasích katolických v Čechách i na Moravě, Jakkoli se
zdé, že doba poutí ještě je vzdáléná, [připomínáme

tr všem, kdoš pouti ae súčastnítí hodlají, aby vohůtě ustanovené avé přihlášky firmě Čeněk Šalo a
spol., Praha-I[., Havlíčková ul., leskavě učinili. Po
vypršení lhůty t <
na všech místech podle počtu došlých přihlášek učiní
dieposice. Je patrno, de by každý, kdo by včas «
nepřiblácil, nejen v ohledu technickém značně práce
s obtíše rozmnodoval, nýbrš i sám sobů škodil, jsa!
potom vázán zaplatiti obnos vyšší. Lhůta ku přiblá
šení za nišší ceny vyprší v polovici ledna příštíhoroku,

Proti meštovicím. Provedenými pokus
bylozjištěno, žei ty nejhorší neštovice“smísía ho.
rečka ihned pomine, dá-li se nemocnému ušíratí medu
s vodou. Tento prostředek byl n j
v Německu vyzkoušen. 7 59nemocných vojíneoh

Nevé damě. Ministerstvo obchoda chystá
prý svýšení poštovního porta. Poštovné za jednoduché
psaní zvýší prý se o 2 b, za pohlednici o I h, atd.
Tohoto příjmu užije prý se na ubražení platů pro
poštovní sřízence, ač z dosavadního užitku, jejž pošta
a telegraf skytají, daly by se snadno tyto zvýšené
platy ubraditi. Ovšem ze zvýšeného poštovného vzešly
by atáta nové miliony na — kanony.

Jak jsme důslední ! Vdobrépamětijest
ještě rozhořčení, které ae loni vzneslo nad Českou

apořitelnou v Praze, která, ač se povznesla z českých
peněz a dosnd jími jest zahrnována, přece vede al
v duchu německém, nám Čechům ne právě přátelském.
Pamatuje si snad leckdo, jek proto loni mnozí z vla
stenecké ztrnulosti probnzení depory avé vyzvedli si
s německé této spořitelny, aby vložili je do českých
rukou, Byla to věru radost, fe konečně našinci po
čali aplatňovati heslo „Svůj k avéma“; a noviny
pěly chvalozpěvy, jak Česká spořitelna musela klopit
miliony Českých vkladů. A najednou vlastenecké naše
žurnály 8 k town ještě přední katolické neostýchají
se tutéž německou „Českou spořitelnu“ bráti v ochranu,
podporajíce ji celostránkovými inserty, aby naši čeští
lidé, zvlášť chodobnější a dóti honem brnulí své úspory
do této spořitelny, která ze samé lásky k českému
bližnímu zavádí dle Yzora amerického zařízení, ješ
sloužiti má ku povznesení a podpoře smyslu pro 8po=
řivost, totiž vydávání pokladniček ka vkladním kníž
kám spořitelním. Tak naše české katolické noviny
pocbopojí své vlastenecké poslání: Jednou čtenáře své
vybízejí, aby se postavili na vlastní noby, Němce
ničím nepodporovali a najelnou je vhánějí do ně
meckého náruči, Takové novinaření jest tabáním za
nos,

Nový „Smil Flaška z Pardubie“
ohlásil se v Baxových „Radikálních listech“ ze dno
9. t. m. Joho báseň „Váda zvířat“ síce má někde vý
razy staročesky obbroublé, ale obsah se nám líbil.
Uveřejňujeme ji zde celou.

Vypukla v říší zvířat velká váda. —
Sešln se náhle tajná soudní rada,
Ferina Lišák, kancléř pokladu,
dle četných věrohodných dokladů
prý spáchal nové velké neplechoty;
a proto nutno vyndati mu boty.
Již dávno chodily naň obžaloby,
že dravostí svou páše mnohé sloby,
zvlášť v kurnících prý hrozně hospodaří
a říši zvěře darmo a lidstvem ováří;
teď však i v účtech měl prý nesprávnosti,
a celá říše měla bo už dosti.
A proto Medvěd, Velbloud, Býk a Vlk
za přítomnosti samého Lva krále
so uspesli ho nešetřiti dále,
by spupný jeho štěkot na všdy zmlk.
Zvlášť Vik se enašil zničiti ho scela,
věc podezřelé pozadí však měla:
Vik za psa přestrojen dřív lidem sloušil,
že po vůdčím však postavení toušil,
ve vhodné chvíli přešed v říši zvěře,
sám k pokladu chtěl přijít sa kancléře.
A zdařilo se mo, še Lišák vskutku
byl z říše vypovězen po rozsudku.

ned odeslán mu výpovědný list.
By vítězstvím však byl si zcela jist,
Vik na Lva krále obrátil ae slovy:
„Teď po právu se stalo Lidákovi,
je svámo však, še on, ač často hřešil,
přec stálo trojí milosti ee těšil,
a zcela jistě očekávat dá se,
že bude ae tě dovolávat zase ...
Tu nevrle a zlobně zamračov,
jej přerušil však Jeho Milost Lev:
„Ne, nikoli, já prohlalaji slavně,
žo s Lišákem jsem scela hotov mravně,
mne zneužívat nesmí k dílu všemo,
já první postavím se proti němud.“
VIk přes to ještě obáral se srahy,
obtěl zajistit se také u armády,
a Tigrovi, jenž v cizích džuogiío bonil,
list napeal, by jej na svou stranu sklonil.
Jak Tigr, generál, o soudu zvěděl,
bned po vojensku rázně odpověděl:
Co se šibalem ještě sa caviky?

Ja přerušil jsem s ním uš všecky styky.“
A Lišák pilně hotovil se k boji;
svlék' nejdřív chytře bíjon řízu svoji,
ohtěl slzami si ziskat přízeň davu,
i popel nasypal na chytrou hleva,
po kajícnicku oblékl so v žšíni
8 Ožavřel se na čas vo své síní. ,
Věsk prohlásil: „Mám sice trochu viny
a pokání chci konat sa své "ny;



neš soud byl příliš kratý proti němu,
já k valnému se odrolávém oněmu.“
éž pozaal dobře sa minulé léta,

00 smůle příseň mocných tobo světa,
a králi psal: „Slyš pamo milostivý,
sond vynesl nad' mnou ortel křívý.
Já dle uvých sil jsem vesdy sloužil státa
a vědy ce kjaněl Tvéma majestátu, 
však krab ten, který štro mne jako lítý,
ten podkopávé princip autority;
mne sdaří-li se zničit jeho slobě,
věf, obrátí se také proti Tobě |“
Tés Tigrovi peal rychle do ciziny:
pyěř, pane můj, še naní na mně viny,
Já hory přešel bych a přeplal moře,
bych k nobém se Ti vrhl u pokoře
a z tlamy Tvojí slyšel sladké vytí —
rač ke mpnényní milostivým býti |“
A satím všude v celé říši zvěře

„se herořilu jenom 0 „sffaiřo“.
Jak dobře Lišék tušil, jeho slsy
na soucit davu působily brsy.
Op prvý psal ma se zámořských lesů:
„Svou sympatií, pane, vstříc Ti nesu —
i upřímně fi radím, gebuď bload
a kašli na krále i celý soud!
Přijď mezi opy, vesele se žije
bez mravních předsudků. Ať šije ansrchie|“
1 po venkově jitřily ae masy
s proti soudu zněly zvěře hlasy:
„00 s říše naší bez Lišáka bude?
on dobrou radu věděl vědy a všude
a měl-li vinu, měla býti skryte,
mad všecka mravnost je nám bumanite.“
-Však zatím nelenil i tábor drahý;
na halíř ačetli Lišákovy dluhy,
anes' doktor Křeček v přehled jeho činy

a ohon hroznéjeho viny.„Hle, ktersk stloustl, mrcha, při své práci,
zvěř nejlepší se pro něj zakrvácí,
stoap deficit už na čtvrt milionu.“
Však proti Lišáku byl marný boj,
a eocných hlav se zmocnil nepokoj, —
vždyť vůje občanů i v říši svěře
se někdy i přes suverény béře. —
Vik marně teď s0 dovolával krále,
ten mínění své směnil nenadále
A odpovídal: „V radě byl jsem sice,
však nepamatují te na nič více,
Vím, list že nějaký byl tehdy psán,
však myslil jsem, že nebyl odeslán,
vím, proti Lišáku že někdo hřímal,
však nevím co, nejspíš jsem při tom dřímal ....
A na to kladu zvláště důraz hlavní:
můj poměr k Lišáku byl vědy jen mravní;
enad jakés nedorozumění bylo,
však zatím se mi všecko vysvětlilo,
a dávno jsem jiš vřelé přání cboral,
by soud svůj nález prostě revokoval.“
A s děnnglí cisích Tigr generál
list vřelý rychle Lišákori psal:
pÁť cokoli se stane, bratře milý,
já po boku Ti stojím v kašdé ohvíli,
i kdyby hanbu vpálili Ti v čelo,
já pro Tebe dám dusi svon i tělo.
Však nestrachuj se ničeho, můj drahý,
já moci svojí sdrtím Tvoje vrahy,
bestie mravní bez kultury, citu,
jež nechápají naší humanitu.“
I Velbloud, který v soudní radě seděl,
teď zadními ae vrátky spasit hleděl
a veřejnosti cele prohlašoval:
„Já proto jen jsem ortel odhlasoval,
by dostala s věc předjiné forum,
je nutno vědycky dbáti na dekoram.

£ v zadě Lišáka jsem bránit chtěl,
však Medvěd, Býk s Vlk mne ukříčel.
Já proto svého úřadu se vadávám

„a votum evoje slavně odvolávám.“
:Hned chápe Lišák novou situaci
a. stará kuráž rychle se mu vrací;

avlék' dreně šíní, setřel popel s hlavy,
na zadní nohy bojovně se staví,
své soky trhá a ve vhodnou dobu
„sám na sró soudce vznáší obžalobu.
Jak na povel teď zo všech částí říše
„svěř sympatické adressy mu píše,
Poal starý Osel kdesi z jišních Čech
mu vřelý projev jménem Oslů všech,

| Beran jménem veškerého bravu,
i z Brna psalo koňstvo sa Morava,
"všech tenor byl: dbát sluší jenom citu,
'vmal mravnost Čert, jen dršme hamanitu,
„A konec? — Soudci: Medvěd, Býk i s Vlkem
„vou neobratnost zaplatili krkem.

Volné kapitoly o speřemí. Tentonásev
Beze nejvýše Časová a pro každého důležitá knížka
Ad. Baráta, která vyšla jako posledníčíslo ročníku IX.

Časových Úrah“. Velice praktické pokyny její zajisté
budou každému vítány. Stran 30. Cena pouse 8 hal.
Při hromadných objednávkách snačná slova,

(Zauáno.)

IKollegové!
Pokládáme za svou povinnost, abychom proje

vili nejopřímnější díky Vámvšem poslochačům české
university Karlo-Ferdinandovy, kteří jste se veřejně
sastali při instalaci, dne Ď. t. m., Jebo Magnificence,
rektora Dr. Vřešťála, professora theolog. fakulty.
Tek dali jste důkaz, še vášíte sl akademické svobody
a uelekáte se bezpříkladného terrora —příslušníků
Jisté strany, jejichš snahou jest napodobiti buršácké
mravy a ubíjoti každý jim protivný názor, což mosí
vzbazovati bons a odpor v každém slašuém člověku,
"dbalémcti naší staroslavné university a celého národa.

Poslnchačí české thoolog. fakulty v Praze.

(Zasláno.)
Ucíivá prosba

ke všem rodákům chrudimským
a všem příznivcům a

klášterního chrámu Páně v Chrudimi!

kapucínakého v Chrodimi, které připadá na r. 1906.,
opraven byl klášterní chrám Páně, krásně vymalován
i oltáře opraveny, což vyšadovalo velkého nákladu.
„Chrám klášterní nemá však žádného vlastního jmění
a též i klášter nemohl by toho podniknouti, proto
jest odkázán jenom na milodary šlechetných dobro
dinců. Že vnitřní výzdoba toboto chrámu Páněvyža
dovala velkého nákladu, nenpře nikdo, kdo chrám
tento v nové kráse a úpravě viděl. Protož obrací se
správa klášterní a uctivou prosbou na Vás, v Kristu
„milovaní rodáci Chradimětí, a na všecky příznivce s

nosti k tomnto záslošnému dílu nějakým dárkem při
epěli, aby takto spojenými silami toto dílo dokonáno

nesklamalio |

Milodary šlechetných dobrodinců badoa kvito
vány v „Čes. Východn“, leč by si toho někdo nepřál.

V Chradimi, v prosinci 1906,

"dání Řapauáke
(Zasláno)

Já vlastnoručně pode Petronila Vimmrová,
Jmanžejka Čeňka Vimnira, mědťínna= Dašic, odvolérám
v plném znění bezpodstatnoů urážku důstojného pana
L. Hory, faráře v Dašicích, v nepřítomnosti jebo
mnou dne 9. listopada 1906 v Hoatovicích učiněnou;
vděčně přijímám, že na moji snažaou prosbu opustil
od dalšího mne soudního stíbání a slibuji, že veške
rých urášek jeho osoby i celého duchovního starn a
nemístných poznámek na sr. náboženství se v budonc
nosti zdržím a vystříbám! Na důkaz pravdy stůjš zde
můj vlastnorační podpis a podpie i pečeť obecního
úřada v Dašicích.

V Dašicfch, dne 12. prosince 1905,

Petronila Vimmrová, m. p.
Josef Vosáhlo, m. p.,

policejní radní.

MUDr. L. Liebich, m. p.,

radní. LS

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové dne 9, prosince 1905, 1

bl půsnice K 13-560—1480,ita K11-20 —13'60, ječme
Be K 10-60—11:00, prosa K00-00—00-00, vikve K 1800
—00*00, hrscbu K 25:00—0000, ovsa K 6:00—8680,
čočky K 44:00—0000, jabel K 25:00—00'00, krup K
36-00—00:00, bramborů K 2-40—0:00, jetelového se
mene červeného K 100'00—102:00, jetelového semene
bílého K 00-00—00:00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 3400—36'00, Iněného semene K 17:60 —00:00, 100
kg žitných otrab K 12:00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 1050—00'00, © kg másla čerstvého K 32:34—000,
1 kg sádla vepřovéhoK 1-92—0'00, 1 kg tvarohu K
©43—0000, 1 vejce K 0-08—0*00, 1 kopa zelí K 800
—2000, 1 kopa cerele K 000—000, 1 kopa kapasty
K 2:00—400, 1 hl cibule K 8-00—880, 1 kopa drob.
zeleniny K 1:00—6*00, 1 pytel mrkve K 140—1-80,
1 kopa oelere K 0-00—0:00, 1 bl jablek K 10'00—
2600, 1 hl brošek K 000—0:00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 9. prosince 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 836, žita
399, ječmene 1131, ovea 382, prosa 0, vikve z0,
hracha 10, čočky 3, jahel 28, krnp 7, jetel. semínka
55, Iněn. sem. 0, máku 2 — 2.) Zeleniny: selí
95 kop, petržele 00 kop, kapasty 60 kop, cibnle
30 hl, drobné zeleniny 200 kop, mrkve 70 pytlů,

+

2) 8 vomy se žebřípami a malý
vosík.

3) Secí stroj od Melichara.
4) Žentour. mlátička a řezačka.
5) Mlýmek čisticí velký,
6) Několikoro pluků (Albion),

bran, pospěchů atd., vše zá
novní; posléze prodá se postupně
12 knsů hovězího dobytka,
mezi nimi 3 tažní volové.

Kde to vše jest na-prodej, sdělí na po- 
žádání z ochoty administrace t. 1.

C.a k. dvorní dodavatel.
Závad doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
shotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené paschaly příslušně

Vypravené, rianele, vše v libovolné velikosti anejlepší jakosti.
Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné

ceny dle ujednání!

M době advenéná
veškeré druhy sloupků voskových a Ipolovoako
vých rozmanitých tvarů ak Vanocům
svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícinky k nim, třínožk
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vá
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druby
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

Jo Pilnáček
v Hradc. Králové.

Továrna založena roku 1816.

a novoroční?

©Klatovsképrádlo!©
Dámsképrádlovlast.výroby.

o|



Nejužitečnější|
vánoční dary

| jsou
ISINGEROVY

šicí stroje.

(Singer 0.akciová
HRADEC KRÁLO

:vy

Fr. Beran,
kožešník v Hradci Král.,

Svatojanské náměstí číslo 170.,
odporoučí veškeré

zboží kožešsnické
vlastní výroby

a chová stále na skladě v bobatém výběru ru
kávniky, dámské nejmodernější golie, nánož
niky, čepice, kožichy nejrormanitějších druhů
a cen, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále hojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i slaměných, jakož i vlasových
klobooků. Hojvý výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor temto
spadajícího zboží. Zakázky na venek vyřizují 86

co nejpečlivěji a uejkulantněji.
Ošetřování kožichů přes léto přijímá se sa levný

poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizujíza

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.ee
m N - o
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koli časopise oznámené

knihy a hudebniny,
hodící se za

+dárky +
vánoční
mé stále na skladě a k dodání jich

uctivě se doporučuje

mkkzpociní«antikrariat
Bohdana

elichara, 
v Hradci Králové.

(Býv. závod Poaspílilův, založ. r. 1808.)
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Koupiti je lze ve
všech krámech,

kteréjsou
tímto znakemi-LE ITC a"60eml A V k cSe

opatřeny.

strojeu
—

Innu Řikký,
o. k. dvorní dodavatel

v Hradci Králové
„doporučuje veškeré moderní vkusně zho

tovenéoděvy, zvláště

zimniky Derby
v značně snížených cenách.

Modnílátky
onaobjednávky.

(P. T. p. zákazníkům stálého postavení výhodné
platební podmínky.)

E

Telefon č. 10. Telefon filialky ve Vídní:
ě. 5584.

Účet poštovní spořitelny č. 864.988.

Všeobecná

v Hradci Králové
(Blislka ve VÍDNI VL, Gotreidemarkt 18)

přijímá vklady na knížky od.
K L— počínaje. : ,

Vklady za obvyklých podmínek uložené úrokůjeLo
a vklady protě 9Otidenní výpovědi uložené úrokuje

0 Em- 5"b-wm |
óde dne vložení do dne vybrání. o

Daň důchodkovou platí banka se svého.Půjčky poskytuje úvěru
hodným osobám všech stavů za pod
mínek výhodných; velmi výbodné
splátky jsou přípustny.

Eskont směnek obcohod=
ních za obvyklé sazby. :

Zálohy na cenné papírya skvosty.
Přijímá zakázky bursovní pro všechny bursy.j Prodává veškeré cenné

koliv provise. +Prodej losů na měsíčn:
splátky za velmivýhodnýchpodmínek.

Eromessy ku všemtahům.

Varhany>
© a harmonia

veškerých soustav ladí a opravuje

Wáclav Poláček,
stavitel varhan a hormonií v Rychnově

mad Kněšnou.
Varhany starších soustav přestavují na pneuma-

tické, Též obstarávám ladění plam.

Veškeré práce vykonávám co nejlépe a levně.

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—..
PRE“ Založeno roku 1868.

bursovní. —

čísel losů. — Safesové schránky. — álohy na uložené zboží.



Příloha
Besídka

Kuželník v Kocourkově.
Vspomínka ze starých časů.

V kocourkovské jediné jen restauraci
chtěli mít kuželník. Slyšeli kdesi cosi o ku
želníko, ale nikdy bo neviděli. Kocoorkovský
stavitel — takto tesař a první rada — Úvu
líček — vzal si na starost stavbu kuželníku.
Ve 14 dnech byl kaželník botov. Téměř půl
zahrady na to padlo. Dlouhý byl dost, kuželky
nebylo téměř vidět — u šířka byla na dobré
8 metry naší míry —tenkrát o metrech nebylo
ještě ani zdání — aby prý nebyly tak snadno
„pudly.“ Kuželek měli také 9 a jakých! Cou
líček bral na ně míra ze svého Šestiletého
Tondy! A jak byly postaveny ! Byly tak řídko,
že páni koconrkovští kluci mohli mezi nimi
dělati kotrmelce. Nad kuželkami byla střecha,
aby kuželky nezmokly — kdyby pršelo; o
hosty nebylo pranic postaráno, ti. mobli
mokoont.

Den první produkce!
Celý Kocourkov se sešel, aby viděl a

skusil neobvyklou u noviděnou dosud zábavu.
Bylo v radě usneseno, že první den každý bez
rozdílu může si „bodit“. Koulí bylo dost, míru
si vzali ze řepy.

Pan '/„mistr počal kouleti první. Naplivl
si na race, chtěl to zkoušet nejdříve levou,
ala že se mu jaksi nezdálo, vzal kouli do ruky
pravé a vší silou hodil. U katí mu praskla
kšanda, ale toho si ani nevšiml. Kole šťastně
doběhla! Díra!

„Starosta má díru“, křičeli kluci. Prvul
rada Coulíček byl Šťastnější; udělal od pudla 1.
Drobý rada adělal opět díru. A nyní šly hody
jako o překot. Odkouleli všichni radové —
ani nevím, kolik jich tam bylo — a pak ob

« čanstvo drahé dle stáří. Půl vsi odkonlelo —
většina ani tam nedohodila — a teprve byly
dole tři. Dva stavitelové — ovšem beze zkoušek
— odkulovali po jakémsi žlabu, který měl na
hražovati moderní žlábek. Na ten žlab padlo
něco prken z pěti starých smrků z obecního.
lesa! Koule šťastně došly hráčům do rukou, '

!

'

protože kocourkovská mládež je statně popo
háněla. Po tříbodinné „dřině“ padla konečně
poslední kuželka, zvláště když Tonda Coulíčků i
pomáhal jim „padat“. !

Stavěči postavili znovo, a hrálo se opět|
do vykoulení všech. Jiné hry kocourkovští sou- ;
sedé ještě neznali. Za celé odpůldne stavěli !
hoši třikrát. Byli dle toho také honorováni— |
nedostali nic.

A na takovém kuželníku koulelo se tak
dlouho — až z té dřiny dostal druhý rada
souchotiny. Pak jim kdosi poradil, aby z toho
kuželníka udělali čtyři — dva a dva proti
sobě — což se taky stalo|

Kdy se v našich Lhotách pije ©
kořalka?

Když se slaví křtiny — to je často.
Když je pohřeb — a to je také často.
Když se pracuje v poli — to je po */, roku. |
Když je špatně od žaludku — to nebývá zřídka.
Když je tučný oběd — aby to žaludek dříve

ztrávil.
Když jdou dělníci do práce — to bývá každý den, ©
Když odbije 10. — aby se dělník posílil.
Když je svačina — sice by to nebyla svačina. ;
Když se pije litkop — ku zdaru koupě a |

prodeje. |Když se slaví svatba — aby bylo dost veselo,
Když je žena v šestinedělí — protože pivo:

nesmí. |
Když slance pálí — kořalka schladí. |

!

Když mrzne — kořalka hřeje.
Když vení kuráž — aby byla.
Když se jde okolo žida — aby nenadával.
Když je plno trampot — aby 8e zahnaly. |
Když potká štěstí — aby se oslavilo.
Když 8e ráno vstane — aby žaladek něco měl.,

usnalo. i
Když jsou zabíjačky — aby nebylo po „tlustém“

špatně.
Když bolí v životě — aby to přestalo.
Když je zpívání před pohřbem — aby se „du

šička“ zapila.
Když je kdo uřícen — aby se neschvátil.
Když se dere peří — aby dračky neusnaly.
Když není na pivo — na kořalku se přece

sežene.
Když přijde host — který pivo nerad.
Když se elaví avátek — aby to moc nestálo.
Kdyš se jde na hon — aby bylo lépe vidět

Da mušku.
A když je chuť — a ta je skoro pořád. Vb.

Literatura.
Animismus neboli Půrod a rozvoj náboženství

ze ctění duší, předkův a duchů. Kritický příspěvek
ke srovnávací vědě náboženské od dr. Al. Borcherta.
Ceské vydání Vojt. Vávry. Vzdělavací knihovny katol.
av. 37, Seš. 1 —65. za 226 K. Za apieu vyovítá důkaz,
že náboženství nelze hledati v ku ta duší, přodkův u
duchů, če animiemas není primenem náboženství. Ná
kladem V. Kotrby + Praze,

Nékladem družstva „Vlast“v Praze. Vy
chovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť školství.
Řídí dr. R Horský. Rně. XX, čís. 23. Vychází dva

Jan Has a jeho doba. Napsal Z. Bretěnajdr. Za 40 h.
Hasitatví ve světle pravdy čís. 1, roč. JIL Vychází
čtyřikrát do roka za roč. předpl. 1 K. Vydává Tis
ková Liga v Praze

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Obravový
zpravodaj. Roč. I[., čís. 78, a 79, Řídi J. Hejret. Vy
chází dvakrát týdně, číslo za 10 h. - Boj za všeob.
rovné hlasov. právo v Praze. Ve dnech 10. října, 5.,
8. a 28. listopadu 1905. Se 47 obrázky. Časových
brožar čís. 1. Vycházejí čtyřikrát do roba.

Nákladem J R. Vilímka.
manna RadaII. Seě, 27, Hostinný
— V říši stříbrného Iva. Csstopisný román dra. K.
Maye. Seš. 81 za 30h. — Originelní seznam knib
vo velmi pěkné úpravě, Za 40 hal.

Nový Život. Měsíčník pro omění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává K. Dostál-Latinov v Prostějově.
Roč. 10, čís. 11. a 12, Roč. předpl. 10 K.

Eva“. Měsíčník pro vzdělání čes. žen a dívek.
Roč. I., čís. 11. a 12. Vedou B. Konařík a dr. A,
Kolísek. R-č. předpl. s K přijímá administrace v Pro
stějově,

Serafinské Květy.
slovanských. Pořádá P. Jan Rubrioger. [Roč. V., čís.
8. Roč. předpl. 2 K přijímá administrace v Olomouci

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Ka
zatel. Homiletický čtvrtletník Řídí Metbod Zavoral.
R č. XIII, čís. 1. Roč. předpl. 7 K. — Slezská Kro.
nika. Roč. 16., av. JI —IV za 2:40 K. Svazek tento
obssbuje: Vik Krampotů. Povídka. Napsal Slavičínský
— Sratondek. Povídka Napsal E A Salinas Ve pro
spěch Matice Osvěty lidové v Těšíně. — Čeština na

Účinek obou ústavů na obrození naše v Olomoucia
na Moravě. Napsal Jos. Bartocha. Za 1 K.

Informatorium moderní ženy. KnihovnyRoz
bledů sv. 82. Ženámčeským napsala K. Novšímalová.
Kniba každé ženě velmi poučná. Nakladatel Jos.Pelc
v Praze. Za 150 K.

Obzor. Zábavně-poučný čtrnáctidenník, Řídí VI.
Šťastný. Roč. 28. čís. 23. Roč. předpl. 4 K přijímáadministrace v Brně,

Náš Domov. Zábavně-pončný obrázkový měsíč

.

i

i

|

j

:

4 K zasílá se administraci v Olomouci.

pro Morava a Slezsko. Řídí B. Holman. Roč. I, Seš.
6. pojednává o tržních a obchod. poměrech na Mor.
za 16. atol., o daních přímých, o přiráškách, o spo
lečnostech se závazkem omezeným, atd. Vychází v Brně
měsíčně za roč. předpl. 6 K.

Velká vzorná čes. kuchařka. Úprava všech
drahů pokrmů a nápojů. Upravila B. Jermářová, III.

vydání. Seš. 25.—27. po 82 h, Nákladem I. L. Kobrav Praze.

úkladem Družstva Máje v Praze. Týdenník
Máj. Řídí F. Herites. Roč. IV., čís. 13. Čtvrtletní

ředplatné 2:50 K. — Divadelní list Máje. Řídí dr.
3. Borecký a L. Novák. Roč. II., čís. 8. Roč. předpl.
6 K. — Noviny mládeže. Pořádají V. Štech a dr.
Kronbaner. Vycházejí každého druhého pátku. Číslo
za 10 b.

Krása našeho domova. Věstník „Svazu čes.
okrašlovacích spolků v království Českém“. Řídí J.
Klíma. Roč. II, čís. 1. Časopis tento velmi přispívá

Roč. předpl. 4 K za 10 čísel přijímá administrace na
Král. Vinohradech, Moravská tř. 1117.

X Královéhradecká

ALOIS výroba
M americkýchex.

wp- cotfadových

harmonií
odporačuje nástroje vlastní výroby, elegantní

zvuku

v cenách nejlevnějších.
vyměňují.

Správky a ladění se rychle a levně vyřídí.

|

KDO

krásný obraz
neb jiný umělecký předmět, které, jako
zrcadla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkám výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J08. KLEDLICHA
——v Hradci Králové. ——

Též veškeré

zboží papírnické, umělecké dopisnice,
k alba, hry, kalendáře atd.> kassotty,

DOOOKKOIOCMOXOOOKK

Nakladatel I. L KOBER v Praze
Vodičkova ulice.

Jediné svého druhu dílo.

Truhlářství
stavební a nábytkové.

Příruční kmiha praktického truhlářství.

Za přispění zkušených odborníků napsal
KI. Skramlík. — S mnoha sty vyobrazení.
Vychází v sešitech po 30 kr. Předplatné

na 10 sešitů 3 zl.

X

4

První výroba

véžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řivích a četných ji ých věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučue se
k vyhetovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jasnost výborná,

' : 4 jest doporučitelným
Hezký obličej kjevemvšemsrdeim,
který matka příroda svým miláčkům no cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou plet může ai však — díky
pokroku v kosmetice - dnešuí dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředků upo
třebí. Ku dosažení cíle slouží

Grolichoromýdlo<GZ
z lučníchbylo B

květin, kůži osvěžující a oživající.
stane se bujným, hezkým a plným po

Vlas poušití Grolichovamýdlar lučníchbylin,
čistěné denně Grolichovým mýdlem

Zuby jnfmiz lučních bylin zůstanou silnými a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

W Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Díx, drog., F, Viktorin, material.; v Po=
Uci n. Met. A. Pohlová, droguerie; w Movém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Boh.
Imlaufová, vdova; w Dobrušce Al. Kňourek,
droguista; v Golčově Jenikově J. Thoň, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista;v Josefově Lud.larolímek,drogrista;v ništi n. Orl. J. Plný,droguista;v Opočně
Jose: Středa, obchodník.



we-Odprodávám
neobyčejně levně

pokudzásobastačí k nastávajícímu vámoč
mím období, krásné,důkladné dámské látky

na kostymy a šaty.
šených levných cenách.

a Ee
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

PETRA BUŠKÁ SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a

čozbářský“ pro práce kostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier,

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
9 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.

O“ c B

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Oaáď na požádání zašle.

Důvěry hodným násilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843.

MTU UNLYANTON

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškadly, faráře ve Výprachtioleh) E

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod

všech: kostelních paramentů,£
praporů a kovového máčiní.

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

ur udŠDDd00 ré"OVOBONOD00 8.000000000, [nm

imývěrjubejatujadějen hačnka
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ZlatámedaillePardubice

ČIXCBIXCEIX]CBIXCBDXCBDX

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř 

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třida

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslušebného

re stříbra, bronou a js
ných kovů

vše ellněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba | amožňuje
veškeré objednávky co naj
levněji vyhditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené 80 atvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj můše

sevykání četnýmipochralnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje še tedy k za
koupení a opravě kalichů,

M. monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na 8v. oleje,

lamp, Inceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
dlákálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce,
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Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

zemských.vw

Cetná usnání 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 eplátky bez zvýšení cen!

XGB3 XCODKGBDXC923X 683

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jindřicha | sboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor ten spadajících,

Technická kancelář nalézá se v Ji
řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.
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Půjčaji za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů.,
Upozorňuji zvláště na avůj bobatš sásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.

Jednou s důvěrou zkuste a posuďte přírodní 5 kg.
franko dobírkou všude.

avsVa a 16—. Cenníkysdarma.
Pochralné dopisy a celé říše.

zelená, vichut. K 1150, 12-50,

Fr. Jelínek, Slatiňany č. 32.Čechy.

pražená vljem. K 14—, 15—

(J. Sylvaterův synovec, ná
2 danKryšpín,

stupce)
W odberný umělockýzávod

hi NÍ proač sat malbu oken kostelních
ň k B , PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 20
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačaje se

ku dodání oken hrámovýchod nejjednoduššího aš k bo,

tému figuralnímu provedení a
Bce 6se delemnýmirámy, sk

Á Veškeré rozpočty, akizey i odborné
Ň K2- rada bexplatně, všÍ závaznosti
EL Z ku definitivníobjednávce.

©- Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání."m
Založeno roku 1896.

$ SZ B
Továrnarosrasr
na zpracování ovoce, |

pálenka koňaku a výroba lUkérů

Mí Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

rumy a punše, Wkéry, sladké ovocnévíno, bíléi červené,vino borůvkové (medici- |
Dalní),vína sladká a vino čumivé (dampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na nj a při takovéajakosti velmi levný ko

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí

státnía diplomemslatémedatle,a ne
Vzorky zdarma a Iranke,

BURN
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-Cavaleria rusticana.
(14) Socialisté jsou na koni; od té doby,

co prosadili konstitoci v Rasko, která ovšem
byla by přišla také bez nich, nemyslí ani ti
naší jinak, než že jsvu páuy situuce a Že začue
nyní ten socialistický stát Belamy.

A není také divu; vláda, která ještě před
několika týdny zaujímala odmítavé stanovisko
proti všeobecnému hlasovacímu práva, slibuje
předložiti co nevidět jeho návrh k zákono
dárnéma projednání; obecní zastupitelstva,
v nichž před rokem nesměl by se nikdo a něčím
podobným vytasiti, ochotně přejímají protekto
rát pro manifestace ve prospěch tohoto práva;

poslanci kteří až posud zpěčovali se návrh« fenpřijmonti za svůj, slibují mu svou pomce
— věra to by socialisté nesměli býti lidmi,
aby je to nenaplnilo sebevědomím. A ono 8e
to sebevědomí také dostavilo. „Teď by dovedl
býti každý socialistoa“, povídal onehdy jeden
takový před knězem, „když jsme my to všecko
vybojovali.“ Chudák spletl si manifestaci s ho
tovou událostí. Tak daleko šlo to sebevědomí
v pohoutých listopadových dnech, — ovšemže
jen jednotlivců — že uráželi ty stavy, jež
8 nimi manifestovali, jako by. se jim chtěli
vymetíti zu výsměv, který si sem tak někdo
t přehoaných a nemožných požadavků sociální
demokracie udělal. Cavaleria rusticana.

Bláhoví| Je tu strana, jež spravedlivé
požadavky sociální demokracie od jakživa měla
ve svém programu, jíž její náboženské zásady
ukládají povinnost bájiti občanskou rovnost
před zákonem, ule internacionála vypověděla
straně té boj, protože boj ten židé chtěli a
byli s to, jej pezězi podporovati a zaplatiti.
Když událostmi v wusku a Uhrách otázka
rovného blasování stala se i u nás časovou,
byla to strana křesťansko-sociální a katolická
vůbec, jež se pro ni ihned vyslovila jako ji
vždy hájila, socialisté nemyslí však jinak, než
že ji a ostatní třídy k toma donutili. „Dnes
by chtěl býti každý socialiston“, jako by to
pojednou byla zvláštní čest a jako by k tomu
bylo třeba zvláštní kvalifikace! Nikdo rozumný
nepovažoval dělníka za tvora nižšího, nikdo
rozamný tím stavem nepohrdal, neboť z něho
vyšli muži vysoce zasioužilí a postavení, ale
nikdo rozumný nevidí v dělnictvu stav, který
opanaje někdy svět. Což to těm venkovským

FEUILLETON.
Z,modlitby Páně.

Napsal Josef Váňa.

Baď vůle Tvá jako vnebi,tak | na zemi!
Byl zasmušilý večer v měsíci září,
Student Sýkora seděl v domě otcovském

s nakloněnou hlavou.
Táhlo mu to v ní, jako na podzim táhnou

mraky z rozbouřeného západu a hučelo mu to
v ní, jako když vichr zalehne ve skuliny zchátralé
budovy.

A duší jeho lomcoval smutek a srdce svfral
bol, jakoby nějaká neviditelná ruka nemilosrdné
mu tam rozdírala nové a nové rány.

Měl právě po maturitě a nyní se měl roz
hodnouti pro životní povolání. Kdyby byl bohat,
výsknulby si, ale takto...

Student seděl u stolu samoten. Rodiče jeho
leželi už na nedaleké posteli.

»Tak, Jeníčku, rozmysli se už přece! To víš,
že tě nenutím, sle to víš, stél jsi mne už dostia...— —e

Starý Sýkora se náhle zakuckal, jako kdyby
mu byl někdo najednou hrdlo sevřel, A v očích
zaleskly se mu slzy; dále nemuhbl.

»To víš, že tě nenutím ... .« zakuckal ještě
jednou po chvilce,

»Vím, tatínku, vím... „«
A student věděl velmi dobře. Slyšel už

tuhle řeč otcovu nejednou, sle tisíckráte, Věděl,
že otec už touhou zrovna zmírá po okamžiku,

—— —

uocialistům nemohoa ti jejich řečnící a vůdci
vysvětliti, aby nedělali věc eociální demokracie
směšnou a pověděli jim pravdu? — „Vláda
nechce všeobecné hlasovací právo ze strachu
před námi, ale že vyčerpala svůj celý program
smiřovací a neví nyní kady kam; poněvadž
státní koleso vypovídá službu, nezbývá vládě
nic jiného, než změniti celé ovzduší saěmovny,
t. j. povolati do ní a sesfliti ji — živly takc
vými, jimž běží více o otásky národohospodář
ské, než národnostní a to jsme my živly li
dové, dělníci a rolníci,“

„Cojim nemohou ti jejich vůdci říci: „slo
vanským stranám, jež jsou pro rovné hlaso
vací právo, nejedná se o nás socialisty, nýbrž
v první řadě o povalení starého uespravedli
vého volebního řádu, jenž je největším bal
vanem na cestě k rovnoprávnosti rakouských
národů a jenž nebude odvalen jinak — tak
totiž ty slovanské strany doufají — než všec
becným rovným hlasovacím právem, jež je ze
všech možných hlasovagích změn nejčaso
vějším! !“

Měli jim vůdci jejich též říci, že katc
lické strany nejsou pro pšeobecné rovné hle
sovací právo ze strachu před ioternacionálou,
nýbrž aby jim nemohl gvětvyčísti, že něco
jiného učí a vyznávají a něco jiného v občan
ském životě chtějí!|

Měli našim venkovským socialistům říci
jich vůdci bez obalu: „Nedomafvejte se, žeti,
kteří s námi dne 28. listopadu šli za naším ru
dým praporem, půjdou 8 uámi i jindy! Ne
klamte se lichou nadějí, že všickni ti budon
ode dneška 8 námi hlasovati a že my stanemu
se stranou va radě říšské ve Vidai nejvilnejší
a že budeme moci dělati ve státě, co budeme
chtíti! Máme-li dnes pět poslanců, můžeme
jich míti, prorazíme-li všeobecné hlasování,
po případě 50, ale nás 50 nebude tam platiti víc,
než jiných 50, t. j. navrbneme-li něco, co mě
šťáckým a selským třídám bude po choti, zí
skáme snad pro to většinu, ale třídy ty srazí
se proti nám ihned, budeme-li chtíti uplatniti
jen jeden bod z programu Marxova, budeme-li
jim na př. chtít vzíti to jejich náhoženství nebo
sestátniti ten jejich soukromý únajetek“ Tak
jim to měli ti jejich vůdcové vysvětliti; byli
by jim pověděli pravdu, uspadnuí 5y sami sobě
práci na říšské radě, jež je očekává, neživili by
lid lichými sliby a přeludy a dodali by věci
sociulistické vážnosti; takto však učinili ji —

až uvidí na krku syna svého běloskvoucí kolárek
a na štíhlém těle jeho černou, řasnatou kleriku a
že tedy slova jeho nejdou mu od srdce...

Věděl však také, že to už příliš mnoho na
otcovy mozoly, aby jej měl ještě dále ve studiích
vydržovati. Nebyl jediný, po ném krčilo se v koutku
světničky na chudém lůžku ještě pět bratrů a
sester.

Student se zachvěl a položil hlavu na ruce,
jakoby ji ani unésti nemoh).

Má se státi knězem... |
Hluboký vzdech vydral se mu z prsou, jako

by ho někdo vraždil. . . Byl tak mlád, ničeho
dosud v životě neužil, než trochu těch knih a
toho stálého vysedání ve školách. Jiní jeho kole
gové pobavili se aspoň o prázdninách, on na to
neměl... Byl rád, když mu matka k večeřipři
lepšila brnéček mléka, že nemusil jísti suchý
brambor jako sourozenci . . . Dívku sice měl, již
miloval největší silou svého citlivého srdce, žila
ve městě, ale neopovážil se ani sám sobě k tomu
se přiznati, neřku-li snad k dívence té se přiblížiti.
Nedovedl by s nf ani mluviti a pak styděl se,
byl tak chud.. .. — —

Má se státi knězem ...

Má ještě čtyři léta svého mladého života býti
vězněn ve zdech semináře a pak... — —

Student se znovu zachvěl. Před zraky jebo
duše objevil se budoucí jeho život jako otevřená
kniha.

Tichá, smutná kaplanka . . . Pokojík v za
strčeném koutě... Čtyři chladné zdi zírají naň
den ze dne, stále stejně .. . Ve dne plahočí se
po venkovskýchškoléch a večer...

Nikdo naň nepromluví, nikdo jej nepotěší,

Ročník XL/msevty se počítají levně,
Obmova vychází v pátek v poledne.

——————

ovšem že jen jednotlivci, — jakých je všude
— směšnou.

Ve Francii a Německu mají všeobecné
hlasování půl století, ale sociulistickáho státu
se tam nedodělali.

Myslím, že jsme měli vzíti k manifestacím
dne 28.listopadu, když jsme manifestovati chtěli,
také své prapory; za rudým praporem sociali
stickým vypadali ti zástupci naší samosprávy
ne dosti vážně. V socialistech živili jsme zby
tečné sny a nepronikavé lidi jsme potnátli, že
nevěděli, na čem byní vlastně jsou, nemmyslíce
jinak, než že celý svět dostal pojednou ze
socialistů vítr. Takových chyb jsme ostatně
nadělali již dříva víc, zvláště v době, kdy po
měry v pracujících třídách slušně volaly po
natných opravách, my občanské strany všuk
duchu času neporozaměly a nechaly to tak
daloko dojíti, že lid již nežádá, jako před 20
lety, ale diktuje a vynucení hrozí. To, co je
uzákoněno dnes ve prospěch pracojících tříd,
moblo se státi zákonem již tenkráte, i nebylo
třeba, tak dlouho živiti tu třídní zášť a dívatí
se na rostoucí organisaci. V spořáduné ob
čauské společnosti má každý člověk právo na
existenční minimum, na to totiž, aby měl kde
přespati, čím se odíti, aby měl čím se na
sytiti; co jde nad to, je v jistém smyslu luxus,
jejž si opatřiti může, kdo má k tomu schop
nosti těla i ducha a kdo se přičiní; byly však
časy, že lidé neměli ani toho minimum a to
i při práci. Nedivme se, že to působilo zlou
krev a že se ozývají hlasy: „my od vás nyní
již ničeho nežádáme, my si to vynutíme!“
Kdyby byl dal car v ledau, u čemu byl do
nucen v listopada, mohl na tom býti lépe on
i jeho říše. Běh světa nezastavíme, nezarazíme
ani proadů času a ty jsou — lidové. Čím
dříve poskytne se socialistům příležitost, aby
se zůčastnili na vedení věcí veřejných, tím
dříve se přesvědčí, že jejich Lassal a Marx
nebyli lidé vážní, že se to hezky kritisuje a
na ulici demonstruje, ale těžko se na zákonech
pracuje. Proto pasťtu jich tam nejméně pa
desát, ať nevyčítají ostatním třídám, že se zá
kony vydávají pouze proti nim; za padesát
let zmizí mooho ze starého programu inter
vacionály a zůstane tam jen to, co je dobré a
moudré a nebude to nikdo jiný, kdo zabije
sociální demokracii, než sociální demokracie
sata. Občanská společnost vidí, že se inter
nacionále nejedná v první řadě © blaho lidu

nikomu si. postesknouti nemůže. Zoufalé chvile:
hluchých samot šklesí se naň cynicky ze všech
koutů jako rozevřený jícen krvelačné saně...

Krásná létá mládí uplynou mu v odříkání a
sebezáporu ... A v mlatlistvé, snivé duši často
rozvíří se boj, a závist a nespokojenost a rozer
vanost budou drásati jeho srdce, až oko jeho spo
čine na šťastnějších druzích 2 gymnasia ..

Má se státi knézem ...
Tak mlád, tak silen, tak dychtiv žíti a uží

vati a má se dobrovolně odsouditi k pozvolnému
umírání.. . Tak mlád, a už svět má býti pro
něho úpině ztracen a on úplně pro svět ...

A studentovi vynořila se najednou v paměti
ona andělská dívka, k níž nesly se jeho touhy a
sny, vynořila se tam v celé své svůdnosti a kráse.
Vždycky se mu zdálo, že bez ní nebude moci
býti ani na světě...

A nyní má všechny ty touhy, všechny ty
sny opojené duše své zničiti, má je zmařiti, zpře
trbati, má všecku lidskost nitra svého udusiti

Má býti knězem...
Bude snad astrádati do smrti nejprvé jako

nuzný kaplan a potom jako chudý farář někde
v zapadlé vesnici . . „ Bude to špatná odplata za
jeho obětavý krok.

Možno však, že usměje se naň štěstí, že bude
míti odplaceno statky vezdejšími, než tu zas páliti
jej bude osten nespokojenosti a závisti drubů méně
šťastnějších .. . — —Ón..1

A student se otřásl, jako by byl naň kost
livec sáhnul.

Má býti knězem...
Zástupy poštvaného lidu budou se nešetrn
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nepovažyjí.jza dosti „avědomělé“ a nepracovali
by ve svých tiskárnách v den, kdy v jiných
tiskárnách rozbíjeji stroje. Terorisací pro goci

ální stát nezískají nikoho, DAepak,,„otevrou očitěm, kdož posud neviděli. Budou-li moudří
vůdcové internacionály, budou k tomu praco
vati, aby eblížení, jež se dne 28. listopadu mezi
80c. demokracií a ostatními občanskými a ná
rodními živly stalo, nevzalo za své; vypnstí
se svého programu věci nemožné a nemoudré,
jako. je odstranění náboženství a odpor proti
jednotlivým, hlavně katolickým vyznáním a
budou hledati svou opora a základuu v ná
rodě, v němž žijí. Kdyby tisíckrát dokazovali,
že jsou internacionální, nikdo jim to věřiti
pebnde a zdvořilé fráze nentiší nikdy, co vře
mezi Vídní a Prahou, mezi dr. Adlerem a praž
ekým odborem. Dnešní proudy jsou lidové, ale
diktovati jim nebude moci nikdo — ani soci
ální demokracie.

Nové proudy mezi universitním
studentstvem.

(3) Věra zvláštním způsobem dokázala
„pokroková“ čásť universitního studentstva,
jak vyniká svojí „vyšší vzdělaností, snášelivo
stí a uhlazeností“ nad „násílnické -klerikály.“
Mladí pánové se odhodlali 5. prosince t. r.
k výzoamnému „pokrokovéma čina“, ku kte
rému nebylo nijak potřebí zvláštního talentu
ani velikých obtíží. Oblíbili si vznešené, sná
Šelivé heslo: „Fakulta bohoslovecká se musí
křikem vyloučiti z university. Učiuí se rázný
počátek pří inetallaci kněžského rektora uni
versitního dra Vřešťála.“ Pokrokoví studenti
dostavili se k installaci rozhodně u větším
počtu, než v jakém se dostavojí do přednášek,
Po řeči odstupujícího rektora dra Storcha začalo
se povykovati: „Ven! Aťzbyno klerikalismus|
Hanba!“ Pak se ozývalo pískání, křik stoapal;
když pak dr. Vřešťal počal řečniti, pokřikovali
pokrokoví stadenti na něho posměšnými, ní
zkými a potapnými slovy, křik 8e měnil v hu
lákání, v pravý řev, když pedelové, profesoři
a rektor odcházeli. Křičelo se: „Hanba kleri
kalismu! Pryč s flanďáky!“

Kdyby tak přišli do toho stanu věd a
vyšší vzdělanosti obyvatelé Nového Zélandu
nebo Iudiáni, byli by otvírali oči; byli by
řekli, že muziku tak ušlechtilou nesvedli ani
jejich praotcové. Stuřičký professor dr. Kade
řávek, děkan theologické fakulty, řekl demon
strujícím pokrokovcům: „My vám děkujeme,
pánové! Tohle není vás důstojné jednání“.
Ale studenti, aby mu dokázali, že se chovají
důstojně, ječeli mo do očí: „Af zhyne kleri
kalismus“.

Následovalo ještě sprosté napadání těch
stadujících, kteří konali úlohu pořadatelů.

V předešlém čísle »Obnovy“ nechali jsme
mluviti o tom „pokrokovém“ činu jednoho
pražského akademika, který se ozval ve jména
mnohých. Nyní však přičiňujeme poznámky
vlastní; bylo by Škoda pouštěti takový výjev

otírati o jeho dobré jméno, budou špiniti jeho
dobrou pověst, budou po ném házeti blátem,
budou ho svým největším nepřítelem prohla
šovati.

A slyšel už v duchu ty sprosté nadávky so

ciální demokracie, četl v duchu již ty Jži, pomluvy,
potupy, sprostoty, nízkosti, jež mu surový tisk ve
tvar metati bude; slyšel, jak rozkácený lid bude
naň v šílené zuřivosti fvati: »Pryč s flanďakem. „J«

»Tmař, zpátečník, ohlupovatel lidu, lenoch i<
to budou názvy nejjemnější,

Student mávnul rukou, jakoby příšerné má
toby odpuditi catěl.

Ma byti knězem ... .?!
Lid snad za to nemůže, je štván od židov

ského velkokapitalu. Snad procitne, až uvidí jeho
upřímnou szahu, az mu inteligcati vyloží, že.

Ha, intelligenti! Mnondy ještě horší, než
sprostá, nevzdělaná luza . , „III

A student Sýkora se trpce usmál.
Viděl v duchu tak mnohé ty intelligenty,

Viděl jich celou smečku, jak. valejí se v kalu a
blátě nemorality jako nečisté krysy a hlásají ještě
v nestydatosti své, že chteji narod umravniti.

Viděl, jak špinavými svými rypáky bezohledně
trnají sutanu kneze každéno i toho nejčistšího,
viděl, jak střikají jedovatými slinami po každém

jeho 'slové, viděl, jak svym nečntým ohonem otravují prosty, nemyslící lid..
A tato smečka podvratných krys cenila na

něho zuby, chechtala se s dabelskou jízlivostí jeho
zanicení pro dobro a pravdu a pošklebovala se
jeho šlechetnému zápalu přsvésů lid ku blahu a
ku spáse těla i duše... — — m

A ti z nich, kteří měli nejvíce špíny za nehty,
ti nejvíce mu láteřili, že vyssává lid; ti, kteří byli

hodký h,
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stava, D dj hlooné misto dlouhé rozpravyPirlo jk: Kdo čerpá své vědomosti
o katolické.vie hlavně ze opisů Masarykových,
z Práva lidu a z pamfletů socialistických, ten
vůbec nemá práva mluviti o tom, zda jest ka
tolické bohosloví vědou.
předem odmítá důkladné přečtení katolických
obranných článků proti socialistickým Ižím,
který se nechá balamotiti Masarykovými směš
nými protimluvy, který zcela bezmyšlenkovitě
přisvědčuje ©fanatickým prolbanostem proti
katolickým a jenž se napoučaje o naší víře
z pramene původního, totiž = náboženské Li
teratary katolické,nemá práva bovořitio tom,
čemu nijak nerozumí: Kdo vlastně je proti
vědě, zda kutolictvo či naše evangelictvo a
sociální demokracie, o tom jste se mohli pou
čiti dávno, jen kdybyste chtěli opravdu svo
bodně a důkladně přemýšlet a kdybyste se ne
učili bezmyšlenkovitě papouškovati po našich
fanatických odpůrcích. Mohli byste si na př.
dobře všimnouti toho, že evangelický tisk
posud hájí podvodnou podvrženina Lžipogiovu
jako spis skutečného svědka upálení Hasova,
ačkoli myslící katolictvo ba i dr. Kalousek do
kázali již dávno, že to jest nešikovný prote
stantský pokus převraceti pravdu. Dokázalo se
již dávno, že protikatolické pamflety sociali
stické jsou 8 části snůškoa prolhanosti a s části
dokonce drzými podvrženinami (jako „řeč
Strossmayera“, „řeč generála Jesuitů“, atd.)
A směšné fráze Masarykovy byly podrobeny
od myslících katolíků s několika stran tak
důkladné a věcné kritice, že proti ní Masary
kovské žarnály ani nehlesly; zkrátka nemoly.
Ale pokrokové studeutstvo, které v theorii
tolik se rozpaloje pro svobodné myšlení, pro
volné a nestranné bádání, raději tleskalo zcela
bezmyšlenkovitě ubohým Masarykovým proti
mlavům, než by 86 nestranně zamyslelo nad
promyšlenou obranoa katolickou. A tito lidé,
kteří pohodlně nechávají mysliti za sebe lidi
jiné, zdvibají povyk proti katolickému boho
sloví, odvažnjí se církví vytýkati dogmata (vě
roučné články). Osvojili ei nejpošatilejší dog
mata pokrokářská, jichž se houževnatě drží
proti všemu volání lidí rozamnějších; a při
tom chtějí mocí merino dokazovati, že právě
pro „zkostnatělá dogmata“ bohosloví vědou
není a že tato dogmata překážejí svobodnému
myšlení. Kéž byste, pánové, dovedli přemýšleti
tolik nestranně a rozumně jako přemýšlejí bo
hoslovci při studiu svých věd! Právě při bo
hosloveckých přednáškách seznamuje se s pře
vrácenými názory málo myslících protikuto
lických filosofů starších i moderních, aby se
přesvědčil, jak málo přemýšlejícími lidmi byli
ti, kteří chtěli mysliti až přiliš svobodně.

Není bezohlednějších dogmatiků nad fu
natické dogmatiky pokrokářské a zvláště 80
cialistické. Jedním z jejich dogmat jest, že
církev katolická vůbec pro svá degmata pokrok

živi z halířů krvavými mozoly vydřených a ubo
bým sirotkům darovaných, ti nejvíce metali mu
ve tvář urážky, že nemá s chudými slitování...

Ti, kteří nejvíce národ za nos vodili a po
všem dobrém slintali, ti stavěli bo na pranýř jako
ohlupovatele lidu a ti, kteří si vespolek nadávali
»moralistní bestiee, ti umělými sofismaty a pod
posvátnou gloriolou básníka v posměch uváděli
každé jeho slovo povzbuzující lid, aby se varoval
hříchu a nepravosti . ..

Má býti knězem .. .?1
Student Sýkora viděl před sebou jako bez

braný kněz celou smečku hblodavých takových
krys, které pod jménem osvěty, pokroku a rea
lismu otravují národ a svým jedovatým ohonem
ubíjejí všechen stud a všechnu mravnost v nevin
ných a prostých duších lidu. . . Moralistní bestiel

Srdce Sýkorovo sevřelose úzkostí...
»Mám vstoupiti v řady těch, kteří jsou nyní

každému kamenem úrazu a terčem nadávek a po
směchu . . .?| Mám býti knězem... „?!la

»Ne, neučiním tak[ Nač v peklo vstupovati
za živa... .?lk

V tom otec na posteli spící zakašlal.
Sýkora se zachvél, jakoby mu byl mráz

kostmi projel a pozdvihnul hlavu.
»A což otec, což matka, což ostatní souro

zenci. . .?! Chceš je ožebračiti nadobro, chceš

tymozolné a krví podlité ruce otce a matkyzchromiti na čisto. . „Pls
A studentovi vybrkly najednou slzy a začal

hořce plakati. Uštvaná duše jebo rozlítostnila sc
k neutišení,

V tom zdálo se mu, jako by byla avětničkou
zaplanula jakasi megická záře,

Dvéře se potichu otevřely a přes práh vstu

lcíhokn

šolivě.sety s pa
towyšlétě obatě, týte říkali, vý socialističt stadenti,

, osnášelivě“ , pořínali katolícikirého soajelsty? I kdyby akový
vil nesmysl na nesmysl,

protestovali, kdyby byl ukřičen.

Vy že máte nějaký smysl pro svobodu
vůbec? Nyní dle židovských a s nimi spojených
socialistických žurnálů tvrdíte, že bohoaslo
vecká fakolta nemá býti součástí uníversity.
Jakmile by však fakaita před vašimi silnými
brdly couvala, jakmile by se prohlásila za
ústav soukromý, šli byste dále; starali byste

se B aby.2 M4 ústavbylvůbeczničen.Jen se vue Přímně,bez rozpaků! A
chcete-li popírati, žetakové násilnické choutky
máte, připomene vým, jak jste se chovali,
když katolíci za vlastní peníze zřizovali kato
lické dívčí gymnasinm na Král. Vinohradech.
Němé tváři jest v Praze dopřáno svobody
více, než jakou jste chtěli dopřsti svým po
krevencům katolickým. Nejvášni vější boj jste
prováděli proti katolictva proto, že se odvá
žilo zříditi si vlastaí středoškolskou domácnost.
A kdyby zákony státní neposkytovaly ochran
těm, kteří toto gymuasinm zřizovali, kdož
co by všecko proti nim pokrokářská inkvisice
napáchala!

Dovolte, pánové, po násilnických výstu
pech v universitní aule nemáte vůbec práva
nazývati sa svobodomyslaými. Dle vašeho ná
zora může se na universitě proti církvi Štváti
dle libosti, ale církev nemá práva, aby na
téže universitě proti polhaným vypadům se
bájila; ta má ponechati volné pole žalobcům,
ale jako obviněná před týž soudní tribunál ani
dostaviti se nesmí. Stadající, kteří se učí na
ústavě založeném Aaznova zřízeném za katc
lické peníze, odvažají se „»žvděčnosti“ tvrditi,
že církev pokrok vědy ani podporovati nemůže.
Žádný komisní policajt svobodu člověka tak
neobmezuje, jako obmezuje katolickou svobodu
policie pokrakového studentstva.

eprve ji podrobila
ečníka uřva. Co

Volné listy.
(Rozhled po' šoučasných poměrech sociálních).

(12) Houtí za všeobecným hlasovacím
právem a všechny 8 ním spojené události ve
svých příčinácha ve svém průběhu json zdrojem
vzácného poačení. Projevuje se tu všeobecný
duševní stav iadividuí, jeaž vyplývá z ideí,
jsoacích v oběhu. Proběhly idee tyto a oděly
se v rozličné skutky v různých zemích a ná
rodech a jistá jejich všeobecnost nutí vážného
pozorovatele dobrati se o nich určitého soodu
a zavjatí vůči nim určité hledisko, Hrozně
by se mýlil ten, kdo by se domníval, že toto
rozpoložení duší jest jenom stavem přechod
Dým, že jest dočasnou krisí, která pomine.
Takového míuční jsvu na příklad ti, kdož
nedávno v panské sněmovně odporučovali vládě
pevnostav čas.potřebyužitíprostředkůtřeba

—=
povala velebná postava, Hlavu měla ovinutu trno=
vou korunou, na rukou, na nobou a v srdci blu
boké, zející rány, z očí zíral jí bol a smutek a
tvář měla stopenu v pot úzkosti smrtelné,

A postava ta blížila se k studentovi blíž a
blíže.

„ »Otče,ne má, nýbrž Tvá vůle se staň, .l«
zaznělo náhleslabounce noční tišinou a studentovi
se zdálo, jakoby nějská hudba se náhle rozezvu
čela světničkou.

Sýkora ani nedýchal.
»>Pojďza mnou..

melodií podruhé.
A bluboké, zkrvavené oko postavy té upřelo

se silou magickou ve tvář roziítostoěného mladíka
a táhlo ho k sobě jako svit měsíční somnam
bulistu...

"Pojď za mnou .. .!« zaznělo tiše ještě
jednou a postava náble zmizela.

»Půjdu za Tebou . ..! — Otče, buď vůle

„(« zaznělo nebeskou

Tvá .. „le vzkřikoul hlasitě student.
Starý Sýkora se výkřikem tím na posteli

probudil,
»Dítě, ty jsi ještě vzhůru . . .? Jdi už přece

spatl«
»Už jdu, tatínku, už jdu... Půjda za Ním

. Budu knězem... „la

o *«

Ríno, když student vstal, vzel papír a psal
žádost o přijetí do semináře,

»Otče, buď vůle Tvá... .« zašeptal, když
psaní bodil po chvilce do schránky poštovní,
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i násilných. A nejsou dalekood pravdy, kdož
v bromadění vojska v Čecbách spatřují tápavý
pokus vyhověti přání a radě v panské emě
movně proneseným, ač ovšem i jinak Jisto
est, že jest tu namířen hrot i proti českému
idu, jeně požadavek všeobecného práva ener

gioky spojil s požadavky po národní všestranné
šprávedinosti Ostatně nelze popírati, že vo
jenská moc jest pedagogickým pokynem pro
násilníky, kteří při velikých lidových demon
stracích popouštějí úzdu svým nezřízeným
choutkém a ničivým pudům. Napomene také
vojenská moc pořadatele demonstrací a prů
vodů k větší bdělosti a kázni, bez nichž vážná
a veliká druhdy myšlenka může býti pokálena
a sesrměšněna formou, v níž jest masamí lido
vými vyjadřována.

nedávno vyslovili jsme názor, že
složení společnosti lidské a sociální spravedl
nosti jest úměrné právo hlasovací všeobecné
a nikoli rovné. Rovnost před zákonem jest
pro rovné hlasovací právo slabým důvodem
proto, že tu jest závažnější skotečnost sociální
perovnosti. Naše národní společnost pro rovné
blasovací právo se rozehřála, že vidí v usku
tečnění jeho národní úspěchy. Jestliže však
svorným úsilím Němcův a vlády bude nepřá
teleká država ve staré nespravedlnosti obno
vena, pak bude zjevno, že české usilování o
rovné hlasovací právo národostně nic nezískalo
a sociálně rozmnožilo nebezpečenství převrat
ných duchů, připravujících společenskou revo
luci. Nemůže se nikdy zahostiti sociální mír tam,
kde účelné zásady, které mají spravovati řád
společoosti, tak v příkrém odpora jsou s my
šleukami sociální demokracie o původu člo
věka, o jeho povolání a zákonech jeho pozem
ského života. A hlavní článek filosofie soci
alistické jest, že člověk jest pouhé zvíře,
neboť povstal z opice, a účel a zákon jeho
života jest na světě co největší hmotné blaho:
tedy strohý materialisem v příčinách, průběhu
a koncích. AC se nikdo nemýlí, takové projevy
nejsou skutky lhostejnými: počínají vésti život
již v přítomnosti a chtějí býti ředitelem jeho
v budonenu.

Zasady filosofie socialistické na život
nemohoa nikdy blahodárně působit, neboť jsou
to zásady nebezpečné. Působí-li na mravy
spisovatel svými knihami, jak by nepůsobily
zásady oficiálně a organisovaně přijaté? Kdyby
byl život rozmarnon hroa a člověk kdyby mohl
jej pozorovat jako snílek sleduje let oblaků,
pak by ovšem všechna dogmata, od kohokoli
v každém čase vyslovena, byla docela lhostejna.
Ale zásadní myšlenky každého učení směřují
předem k výsledka praktickéma, hmotnému

-a oftěnému.
Člověk jest zvíře, jest pomíjejícím stínem,

jest hmyzem, strojem, jenž, co koná, musí ko
pati. Mohoo-li takové socialistické články víry
Borganieovati novou zdravou společnost a
mohou-li v té společnosti na podkladě takových
zásad vyrůstati natné společenské vlastnosti,
jako jeou pracovitost, rozšafoost, trpělivost,
opatrná dobrota a mnobé jiné? Nikoli, společ
nost lidská koná věci veliké a žije v soulada
jen tebdy, když člověk ví, že jest na světě
skutečností nejvyšší, že dobro a zlo nejsou

pooné zdání, nýbrž věci positivní, že duchidský je nesmrtelný, zkrátka když člověk
třímá všechno to, co ho povznáší nad vládu
a panství hmoty. Řekučte lidem, že nic nezna
tmenají. A očivili-li jste tak, pronesli jste
slovo velmi nebezpečné. Dobrý pořádek v ma
sách lidových není prázdným slovem, vřavy
a krev převratných dob jsou toho výmluvným
dokladem. Dobrý pořádek však nelze uvésti a
ve společnosti udržeti socialistickou morálkou,
jež jest morálkou sobeckého zájmu a pouhým
počítáním. To povídá dosti jasně přímá logika

říčin a následků. Nechť se socialisté chlubí
jak chtějí, že uspořádají vzorně společnost
lidskou, tolik jest jisto, že filosofie jejich jest
E£"“toma číli prostředkem příno vrašedným.

jemne v nejietotách,“ pravda, a žijeme ve

společnosti prsdnilé jež ua všechny stranytápá a samostatné si chte razit cestu — ale
učení socialistické peotévře bránu do slibova
"hého ráje, protožejest to učení, založené na
róaterialismina odpor proti náboženství
Kristova. ja 7

Ale odstraňovati vliv náboženslví na
život, jest velikým Wřadem.Když lidé v Iodii
věřili, še jsou narožení jeddl z hlavy, druzí
s ramen, jiní z nohou Brabmy, svého božstva,
ustavili společnost lidí rozdělenou v kastý,

řikázali jedněm dědičnou práci duševní,
Jivým vojenství, jiným orbou, jiným práce

služebné a odsoadili se k nehybnosti, která
trvá posud. Když však sv. apoštolé problásili
světu, že všichni lidé jsou 6yny božími a bra
třími, všecbna učení zákonodárcův a mudrců
starověkých, která stanovila existenci dvou

přirozeností u lidí, Přede a otroků, nebylas to, aby zabránila zrušéní otroctví a tedy
docela opačný řád ve společnosti. Kdo boří
náboženství, boří také základy apolečnosti a
nových nemůže vystavět.

Sociální demokracie vymáhá všeobecné
rovné blasovací právo 60 sřetelem ke svým
strannickým cílům, vzhledem k svému doktri
nářství k dogmatům. Ota chce zmocniti se celé
společnosti, o tom není spora a sami příslašnici
strany toho nezapírají. Těmito výhledy a
pravděpodobnostmi však nemůžeme se nechat
strhnouti k tomu, abychom zásadně vystapo
vali proti všeobetnému rovnému právu voleb
nímu. Naše úloha záleží v důkladném připra
vování se k budoucím eventaslitám. Všeobecné
a rovné hlasovací právo stalo 80 již vedoncí
bílou velikých hnutí, zachvátilo přívalem

lidové vroboj popadjo inteligenta i dělníka,a bylo by sbytečnou'd škodlivou obětí mravní,
spojovati se 8 jeho nepřáteli. Heslo to jest Již
jedoou na pochodu světem, jest velikou vlnou
v moři života, valí se šivelně ku předu ke
svému uskutečnění a nelze ji zadržeti. Přes to,
še jest vyhlašováno za lék pro všebny nemoci
sociální a pro národnostní třenice, ani nejge
niálnějšímu jeho zastanci nepodaří se dokázati,
že jde tu o něco více, než o velikolepý pokus
nadějných potach a citových vzrušení. Lidstvo
podriká tu velikou zkoušku, kterou podnik
nouti musí, puzeno jsouc v pohyb ovedenými
vnitřními silami, a budoucnost ukáže, co jest
prospěchu skryto ve všeobecném rovném právu
hlasovacím. Když zkouška ee nezdaří, bade
prováděna oprava, jako se dálo s jinými po
kusy člověčenstva. Co do politických poměrů
u nás v Rakousku v otázce té nejedná se již
o pochybojící zd a li, nýbrž na čilém přetřesu

provedeno. Němci již se oklidnili, neboť mají
zajisté jistý slib, že jejich národnostní država
bude uchráněna. Gautech sám opakoval něko
likrát myšlenku, že mosf býti brán zřetel na
kalturní výsnam a jiné zvláštnosti, což bylo
přátelským mrknatím na Němce. Neaplyne
tedy mnoho vody a poznáme, co znamená
demokratisace volebních řádů, jak se chlubně
psalo, pro slovanský živel v této říši.

Hlavní slovo vedla a demonstrace pro
všeobecné právo vznítila sociální demokracie, jež
jest stranou nejvzorněji sorganisovanon. Tato
strana jediná ví, co chce a my katolíci také
víme, jak by se nám vedlo, kdyby všeobecným
právem strana tato společnost ovládla. Jest tedy
úkolom naším, jak již řečeno, abychom se
připravoveli a určovali svou cestu do příštích
dob. O tom budoucně.

Obrana.
(8) Jest bohosloví vědom? Lidé,

ktéří znají stadjam náboženství jen z obecné
školy nebo s gymůasls, důvažují se tvrditi, že
studiu:o bobosloví vůbec vědou není. Dovolte,
pánové, na gymnasiu nebo na obecné Škole
nezbylo katechetovi mnoho času k vědeckým
rozpravám, k učeným filosofickým vývodům o
článcích naší víry. Kdyby měl kněz probrati
všecky útoky namířené proti jedidému článku
víry u poukázati aspoň na všecky hlavní obran
né odpovědi myslitelů katolických, tu by nebyl
za rok hotov ani se třemi články víry. Na
gymnasiu jste měli vůbec málo časn pochopiti,

theologie. Lépe byste to pochopili n4 theolo
gické fakultě; ale tam vy nestudujete.

Proto vám povím aspoň něco. V semináři
učí se posluchači hebrejštině. Není-li učení se
tomuto jazyku vědoa, pak by také nebylo
vědou účení se jazykům jiným. Zde se učí po
sluchači paedagogice, pravidlům, jak si vésti
v dochovní správě, zákonům církevním i svět
ským, výkladu Písma ev., seznají se Se Soci
úlními poměry národa israelského, 8 dějinami
církevními, učí se filosofii. Každému z těchto

ředmětů „duovány zvláštní hodiny. A tyto
Fodměty že nejsou vědou? O tom přece meži

Přicházíme k předmětům, pro něž vý
bradně ním předhazujete, žé bohosloví vědou
není; jest to katolická mravouka a dogmatika.
I kdybyste rozhodli, že tyto předměty vědou
nejsou, mnefte dle hořejších řádek přisvědčiti,
že se pěstuje na fakoltě tbeologické vědy dost.
Ale my pravíme nadto, že i mravouka 1 věro
oka jsou" vědámi a'to vědami velikými, vzne
šenými. Kdybyste zoali' tybé vědy 'tak, jak je
známe my, řekli byste: 'i tyto vědy stále 60
vyvíjejí, j sdemají myslitelé křesťanští velmi
mooho půdy k volnému přemýšlení; k novým
objevům.'Mnoho otázek věroučných a mrávo
učných čekásvého konečného rozluštění, jakkoli
o nich píší katoličtí filosofové již celou řadu
staletí. A jděme ještě dále: i stadium přesně
a určitě vyslovených článků víry jest vědon.
Neučí se theolog toliko tomu, kterým článkům
pevně věřiti musí, ale učí se i tomu, jak a
proč jim věřiti má; poučuje ge zároveň ©
těch myšlenkách, které z tábora protikato
lického proti dogmatům vysloveny byly a Be
znává, že ani nejbystřejší protikatoličtí filoso
fové nedovedli avésti věoné a podstatné ná
mitky proti dogmatům naším.

Odpůrce nám však i po tomto vyavětlení
řekne: „To jest sice hezké, ale vy se přece
musíte držeti zkostnatělých, ztrnulých dogmit
navšdycky;jaktmilejest jednou' dogmavyslo
veno, nesmí žádný katolicky smýšlející člověk
odporovati“. Na to odpovídáme takto: „Každá
věda má vésti naposledy k jistotě, k praktické
pevnosti. Věda nemá býti sportem, hříčkoa
pro pobavení, motýlkem etále přeletujícím)
má poskytnooti pevnou základna. Kdo ei my-lí,
že spasí ovět různé třebas sebe lepší domněnky,
které se mohou měniti rok od roku, ten 86
velice mýlí a vědu znehodnocuje. Lepší jest
pevná jistota než akademické spory sebe pe
střejší a vzletnější. Kdyby de žádalo, aby tbe
ologická věda řekla, že každý článek víry
nutno podrobovati stálé kontrole a že tedy
všecky naše věroučné články jsou nejisté, pak
by tbevlog musil opakovati věčně: „Já vím,
že nic nevím“.

Ostatně dějiny dokázaly hezky zřejmě,
že by ae avi nejbystřejší filosofové neshodli
bez Božího zjevení, odevzdaného k opatrování
církvi, "jaké jsou -vlastnosti Boží, jak dlnžno
Boba otíti a jaký jest náš poslední cíl. Ta
bylo nutno, aby Se ozvala autorita povýšená
nad autoritu lidskou a dala přesné poučení;
a rovněž tak bylo nutno, aby zde byla stále
inatitace, která toto Boží zjevení, dogmata
Kristova, stále neporušená zachovávala. Jsou-li
naše dogmata „ztroulá, zkostnatělá“, proč na
př. pečlivý, stále horlivý Masaryk nevynalezl
nových, lepších? A kdybyi nová dogmata
proslovil, kolik z lidí pokrokových by ma na
slovo věřilo? Odpootání od zdravých, pravdi
vých dogmat znamenalo by avésti naprostou
nejistotu náboženskou mezi národy, znamenalo
by bořiti budova theologické vědy celé věky
budovanou.

Jestliže by na př. věda medicioská nebo
technická po celá staletí neodkryla žádné ne
popěrné pravdy, lidstva prakticky potřebné,
na níž by se dalo budovati dále, pak by to
vůbec žádné vědy nebyly; bylo by to všecko
povídání pro ukrácení dlouhé chvíle. Že by si
každý nejraději ustrojil v náboženství na př.
řád mravní sám, který by odpovídal jeho chati,
náklonnosti, ano i tonze převrácené, rádi vě
říme. Ale pevný řád církve katolické rozka
zuje, zdržaje přesně, jako zdržoje přesná věda
lékařská od nemírného pití i toho, který by si
přál, aby lékaři nestřídmé pití schvalovali.
Věda theologická i při svých dogmatech jest
vědou velikou, jako jest jí jiná věda, která
vyzkoaumala přesné zákony, jimž odporovati
nemožno, ale na jejichž základě možno postu
povati dále.

(8) Dogmata fakulty bohoslovecké
a dogmata jimde. „Pokrokový“ právník, na
němž se žádá blavně nadření paragrafů před
staletími sepsaných, jež se Často pro novou
dobu nehodí, looská k vůli hmotnému zaopa
tření předepsanou látka se věf hortfvostí; co
tady má před seboa dogmat, s nimiž — kdyby
chtěl přemýšleti — často soahlasiti nemůže.
A přece se učí pilně, aby — se stal jednou
strážcem těchto paragrafů a dle nich rozsn
zovél. Bohoslovec neučí se ani setině tolika
dogmat, kolika se musí učiti právník, A hle —
právníka příliš nekormoutí, co všecko mosí
v praktickém životě dle paragrafů dělati; zato
však zdvihá veliký pokřik proti dogmatům
katolickým, aniž by se řádně chtěl přesvědčiti,
že tato dogmata jsou zcela správná a že roz
uma neodporují.

Pomíjejíce dogmata jiných fakult, všim
neme si jednoho příkladu. Naprosto jest doká
záno, že země točí se kolem slunce. To jest
taky vědecké dogma „zcela ztrnulé, zkostna
tělé“, na němž se nic měniti nedá. A překáží
snad toto vědecké dogma dalšímu bádání o po
měru selance k naší zemi? Nikoliv, právě
správné bádání podporuje ; staví je na bezpečný
základ. A zrovna tak jest to 8 dogmaty kato
lickými; tato dogmata nedusí volný vzlet my
šlenky, ale udávají správný směr, kterým se
dále bráti máme.

My víme jasně, komu jsme uvěřili. Máme
dogmata, že Bůh jest nejvýš svatý, spravedlivý,
že odměňoje ctnostné lidi; musíme jako kato
líci věřiti pevně, že se nemá lbáti, krásti, že
mají přestati pomlávy, potapy, že máme pro
kazovati skutky milosrdenství, že jest potřebí
rodičům projevovati úcta atd. Tyhle zásady,
milí pánové, my nikdy nezměníme ; ty zůstanou
povždy naším vodítkem. Ony se ani změniti
nedají. Při tom však poubá forma dobrých
skutků dá se dle potřeby místa a časuČasto
měniti. A stále postupající theologická věda
radí, jakým způsobem máme takové neochvějné
sásady prakticky prováděti. ©

Tbeologická fakulta prý nemá býti son
částkou university, ale — právnická fakulta
jest prý takovou součástkon právem již ode
dávoa! Jen ta věda, která ve všem dá se pod
Hditi kontrole lidského rozumu, jest vědou
skutečnou! Pánové, povězme si upřímnéelovo,
ale hodod upřímné! Pěstujete v praksi na oni
vereitě skutečně takovou vědu, na jakoo pří



útocích proti katolické universitě myslíte?
Největší čásť universitních etadentů prostě
vydře to, co jim jest potřebí k státní zkoušce

a to ještě polovičatě ; většina z nich již se těšína okamžik, kdy tau celou vědu bade míti
za sebou a kdy přestane oamáhatí blava. Valná
část studentstva upiversitoího navštěvuje před
nášky universitních professorů velice nedbale;
a právě při těch přednáškách by se naučili
pokrokoví studenti mysliti nejvíce, poněvadž
šivé slovo professorů je skutečnou vědou.
Zato však právě věční studenti, kteří prak
tickým životem fakticky dokazojí nechuť i
k obora vědy jim nejvlastnější, mají času dost,
aby beze všeho blubšího stodia pronášeli ortel
nad „nevědeckou“ fakultou theologickou. Inu
— radikální fráze jest pohodlnější než věda
nejzajímavější. Ale hotovon lží, zúmyslnou lží
jest tvrzení, že církev vzhledem k svým dog
matům vědecký pokrok ani podporovati ne
může. O tom několik poznámek příště.

(3)Nejmodernější způsob boje proti
seciální demokraeli. V pohnutých dnech
listopadových dával jeden kněz socialistům na
úhradu vydání se schůzí spojeného — 200 K.
No, somička dost pěkná. Socialisté začali pře
mýšlet, co jim prospěje víc: zda vyzrazení, že
jim bylo dáváno výpalné, aby dali knězi pokoj,
či přijmutí penéz. Na konec sa rozhodli pro
zraditi nabízení kněžského daru; až „Právo
lidu“ napíše, že socialisté „úplatka“ uepřijali,
to prospěje straně víc, než jedna stovka. Kdyby
byl kněz nabízel tisícovku nebo dobře placený
stálý insert, byli by se rozbodli jinak. O ži
dovských kapitalistech, kteří sociální demo
kracii platí jako morovatí, „Právo lidu“ se ne
zmiňuje; ale o pomocné ruce kněžské psalo
hned. dokazujíc vítězně neúplatnost soudruhů.

Teď se jenom naskytá otázka, zda ten
kněz někdy dal celou stovka těm lidem, kteří
dv sostela chodí a katol. náboženství si váží.
Kdyby kněží všude podporovali zdravý obranný
rach katolický, uemusili by tolik přemýšleti,
mají-li dáti výpalné svým nepřátelům. Což jsme
jiš tak daleko došli, což tak uboze katol. lid
uvědomujeme, že se mosíme bájiti podstrko
-váním peněz úhlavním svým nepřátelům? Což
na stálé prolhanosti sociální demokracie nedo
vedeme dáti odpověď přímou? Místo podplá
cení poučajme lid socialistickými lžemi bala
macenýbezbázněo pravdě,No—ještěštěstí,
že náš prostý katolický lid má lepší logiku,
že přemýšlí samostatně o nutné sebeobravě
líp, než některý — strážce na Sioně. Ostatně
pevně doufáme, že taková nejmodernější obra
na církve, takový obzvláštní důkaz lásky k
tupitelům církve stal se od kněze jenom na
místě jednom. Ale stal se bohužel přece.

Politický přehled.
Brány říšské rady se zase uzavřely a bar.

Gautech z nich vyšel jako vítéz. Čo chtěl, to
mu poslanci odhlasovali. Schválen prozatimní
rozpočet na první polovici r. 1906 a zatímní
obchodní smlouva rakousko- uherská. Schváleno
také několik pilných návrhů, zvlášť Kittelův,
kterým se vláda vybízí, aby v zájmu země
děletva co nejdříve předložila osnovy zákonů
na zlepšení postavení roloictva, I ve sně

omovně panské schválen prozatímní rozpočet,
prozatímní smlouva obchodní s Italií a zákon
o podpoře obchodního loďstva. Suěmovna po
slanecká sejde se ke konci ledna, — Zástopcové
konservativního velkostatku na Moravě sami
se přihlásili, že na sněma zemském chtějí míti
8 poslanci čes, lidu společnou parlamentární
(komisi.

Dne 19. t. m. sešel se říšský sněm uherský,
ale byl hned zase odrvčen za odporu spojené
koalice. Vyjednávání o kompromis 8 koalicí

Jest tedy zase zmařeno. Přes to navazuje se
vyjednávání na jiných stranách. Uherská vláda
podává právě veřejnosti svůj návrh volební
opravy na základě všeobecného práva hlaso
vacího. Volební právo má míti každý A4letý

uherský občan, který umí číst a psát. Volba
jest přímá a tajná. Počet poslanců jest uezmě
něný. Voličů maďarských bylo by 619%.,dříve
56. Dosud bylo voličů děluíků 40.000, příště
jich bude 800.000. — Obchodníci a průmyslníci
uherští vyzývají vládu, aby krise byla smír
ným způsobem rozřešena. — Fejérváry podal
s celým kabinetem žádost za propuštěnou.

Ve Francii jest jiš vinou vlády neobsa
zeno 17 biskopských sídel.

Černá Hora nedělním zasedáním nově
zvolené skupštiny (černohorského © sněmu)
vstoupila v řadu států ústavních.

emonstrající loďstvo mocností, když
Tarecko svolilo k zavedení finauční kontroly
-v Macedonii, opustilo obsazené ostrovy; tot
první krok k osvobození obyvatelstva křesť.
v zemi této od jha toreckého.

Ukázalo se zase, že správy německé, které
líčí události v Rusku, jsou velmi přehnané.

vPoury ve vojsku 8e sice objevují, ale nejsoutak rozlehlé. Na apokojení mužstva nařizuje se

carským rozkazem lepší etrava a zvýšení platů
pro mužstvo všech druhů zbraně, též se má
mužstvu dostati teplé přikrývky, ložního prádlu
a mýdla. Na venkově řádí dál tlupy buřičské.
Mnozí velkostatkáři se usnesli, když vláda jim
nemůže poskytnouti ochrany, že si ji sami
opatří, ale že zastaví všeliké dávky pro stát.

Zprávy místní a z kraje.
Doplňovací volby de odhadní ko

mise pro osobní daň = příjmů odhadníhookresu HradecKrálové konají se: pro II volební sbor
3 ledna 1906, pro III volební cbor 4. ledna 1906,
vždy od 9 hod. dopol. do 12 hod. poledof. Každý
oprávaěný volič II. voleb. sbora může roliti 1 člena
a 1 zástupce, III. voleb sboru 2 členy a 2 zástupce.
Volba konati se bude v síni čís. 4. c. k. berního re
ferátu v Hradci Králové (steré Radolfinam) a bude
j: říditi c. k. finanční tajemník J. Čečil. Zvolen může
býti každý, komu byla v roce 1905 předepsána osobní
daň z příjmů u zaneson jest do seznamu voličů; a
ten bude se považovatř za zrolenéh , kdo obdrži re
latívná nejvíce hlarňů < Volby konají se hlasovacími
lístky u sice zvlášť pro -členy kounise a zvlášťpro jich
sástupce. Oprávnění voliči mají ládaě podepsané hla
sovací lístky boď osobně aneb prostřednictvím legitim.
zístupce v hodinách evrchu uvedených jmenovanému
volebnímu komisal zároveň s voleb. legitimací ode
vzdati aneb řádně podepsané listky hlasovací i s vo
lební legitimací před tímto časem poštoo do svrchu
uvedeného místa volebního pod adresou jmenovaného
volebního komisaře zaslati. — Nedostatečné frankované
aneb nefrankované zásilky a blasovacími lístky ne
budou přijaty. Konečně se podotýká, že z nynější ko
mise vylosování byli a opět zvoleni býti mobon pp.:
ve II. sboru: KarelRichter,obchodníka majiteldoma
v Hradci Králové; ve III. sbora: Frautišek Hlávka,
klempíř a majitel domu v Hradci Králové, Ferd. Flum,
cukrář v Necbanicích; dále vylosovánibyli následající
náhredníci: ve II. sbora: Josef Macák, c. k. skladník
tabáko v Hradci Králové; ve III. sboru F. V, Fá
borský, obchodník a majitel doma v Třebechovicích,
Josef Vermuža, hospodářský aprávec ve Světí.

Dopisujte česky, přijímejte jem
české mabídky! Pp. obchodníky,soukromalkya
každého, kdo chce a míní bájiti požadavek českého
obchodnictva i celého národa t. j. českou korespon
denci od našich cizích dodavatelů, vybízime, aby se
přihlásili a p. H. Richtra, předsedyobch. gremia
v Hradci Král. (proti hotelu „Merkur“) o patřičné
k tomu účela letáky, které se přikládají k dopiaům.
Hleď každý, abys nechyběl mezi účastoíky akce téta
a pomohl také v této významné a těžké práci; u
skatečnění toho má ne jiš příštím novým rokem £. j.
roku 1906 splniti. Jeme zvědaví, jak ae židovatvo za
chová k tomuto požadavku, bade-li totiž též česky
dopisovat.

Úřední řečleracliské obce v Hradci
Králové jest německá © Tak ce táže„Osvěta
lidu“, uveřejňajíc stesk kostelníka zdejší synagsgy p.
Barbiera, který oi stěžuje, že musil za 66 krejcarů
denního plata dlonbá léta zastávati kostelnickou službu,
že mu byl vykázán těsný být jako komora otd. Prý
na jeho žádost za zvýšení plata obdržel od ieraelské
obce vyřízení: „Sie sind frech.“ Snad se osve také
isruelská obec sama a pak se dovímu, co ua všem
pravdy. Nás blavně zajímá otázka „Osvěty lida“,
která jest připojena k onomu německému vyřízení.
My k otásce té připojujeme otázka novou: „Osvěto
lida“, tak se tážeš toprvo teď? Což dosud neznáš ná
rodnostní ©smýšlení svých židovských odběratelů
v Hradci Králové? Jsi a nimi tolik spřízněna, můžeš
věděti přece něco o jejich veřejném něměení, můžeš
snad věděti, jaké Časopisy wimo tebe a „Ůus“ zdojší
židé odbírají. Bohemie, Tagblatt, Nene Freie Presse
— a jak se všecky ty oěmecko-židovské noviny jme
nají — odbírají se zde volice horlivě. Odečteme-li
Politiko, dochází do Hradce víc novin německých
než českých. A víš, kdo ty velé balíky německo-ži
dovských novin platí a odbírá? A Jidé takovou du
chovní stravou sycení že by měli přilnouti láskou
k tomu národa, z jebož peněz se jim dobře žije?
Vždyť bys mohla dobře věděti, jak se obojetně chovali
židé, když měli voliti společně a vlasteneckými ob
cbodníky sdejšími do obcbodní komory, A žádný „vla
stenecký“ žid zdejší ti nepoukázal na takové nepří
stojnosti, abys je nestranně zkritisovala? Ino, židé
drží dohromady, milojí se navsájem víc než ti Češi
a tak 30 ze nolidar.ty mlčí. Zato však 1 proti vlaste
neckému katolíkovi hned vytáhnou do boje jeho po
krevenci liberálové třebas i s pomlovami,

Volby do obchodní a šívnostemské
komory liberecké skončilyse opětněve všech
eborech vítězetvím kandidátů německých. Z české
strany počínali si v některých obcích při shledá
vání volebních lístků velmi horlivě, někde však

všade konali svou vlasteneckou povinnost, věru
museli by i Němci s námi počítat. — Z okresu
královéhradeckého odevzdáno při této 'volbě
celkem 2.244 hlasů.

Šlechetný dáree. PanKarelHubáček,

zdejší lékárník, daroval na uctění pemákky sesnaléhosyna Karle podpůrnému fonda chudýchdáků sdejšího
c. k. gymnasia 50 koran.

Poslední léč. Jakolétapředešlé,taki r na
stávajícím období masopnstním r. 1906 pořádá se jiš

páté v širším okolí Hradce známá sábava „Poslední
éč.“ K zábavě této získal výbor pořadatelský mimo

úplný orchestr budby o. a k.při pluku d. 43. (os0bním řísením p. kapelníka) také sl. Blaťácké kvarteto

a některé přední eíly divadla sadračených měst čes.
severovýchodu. Program této léče předčí předešlé.
Vedle uměleckého pošítka neskytá se ovšem i nyní
příležitost pobavití wetaucem Tato Poslední léč koná
se 10. února 1906 v Hradci Králové ve dvoraně
Adalbertina.

Ve schůzi městeké rady králové
hradecké dne 19 prosince usnesono: Správě
obecné kuchyně v Bradci Králo.é udělen byl obvyklý
příspěvek ua vánočky pro chudé, — Žádost šivoo
stenského společenstva řezníků a uzevářů za pořízení
lednice v jatkách postoupí se p. zvěrolékaři k vyjá
dření.— Svoleníc. k. okresníhohejtmanstvíkopravé
a pořízení nových bulebních nástrojů pro kostel sv,
Pavla v Pouchově intimuje se farnítmu úřadn v Pcu
cbové. — Oznámení c. k. staničního velitelství, že c.
k. ministerstvo vojenství avolilo k odbyření zbývající
Části rampy u kavalíru č, 34 « podmínkoo, že ohec
sřídí svým nákladem novou fumpa pro koňský bodj,
postoopí se technické kanceláři ka zprávě. — Schválen
byl návrh chudinského odboru na udělení požitků z na
dace Jančar vské. — Vzato bylo na vědomí povolení
c. k. okr. bejtm, k užívání továrny v domě p. Artora
Siogra, n nábřeží Františta J.efa, -— Uděleno bylo
povolení k obývání novostavby na parc. č. 10 v bloku
U. p. Jos. Komárkovi a novostavby na parc. č. 4
v bloka E. p. Josefu Nevyhoštěnéma náležející, —
Vybíráví písku, ledu a všech užitků fek oa rok 1908
provede se v režii obce. — Žádosti evang. rcf, far
ního úřadu v Černilově za zplanování pozemku ukut
peného pro stavbu kostela ge vyboví. — Schválena
byla správa technické kacceláře va vyčistění kostela
sv. Ducha v režii obce. — Technické kanceláři G
důchodu se uloží, sby ve smyslu usnosení mést. sa
stapitelstra ze dne 15. prosince 1905 disposice stran
obecního ioventáře předsevzaly.

Komcert Lva Zelenky-Leranda, vir
tuoss oa barfa, byl pěkuým uměleckým požitkem,.
Virtuos repre-entoval se jako nepřekonatelný nástopce
mistra Kličky. Brovorním procítěným přednesem dc
kázal, že královský nástroj posud uúení na podiu pře
žitkem a žo umělecká bru nu barfo svou krásou vy
datně scupeří a předními koncertními nástroji. | Ně
kolik soluvých čísel zabrál na bousle mladý Ame ičan
p. Harry Gillmaan. Muvbo obecenstva dostavilo se ze
zvědavosti, jak te americká virtuvsita vyniká; vždyť
měl hráti — umělec cizí. Ale u poslachačů odborníků
dostavilo se zklamání. Zračnější některý zdejší amatér
by dovedl zcela dobře závoditi — € americkým vir
taoserm. Že při skončení číslu ozýval se veliký tleskot
— zvláště naší mládeže, to nás ovšem uepřekvapilo.
Va dvoraně Klicperově tleská se mobotně vždycky;
ale také nás a jiné odborné znalce ty orace nikterak
nedovedly pomást!, Slečna která zpívala místo oblá
Šené pěvkyně sl. Šmídové, poatela k sobě zájem
značný; leč jisto jest, že až nadějný hlas svůj lépe
vyškolí, získá pochvaluještě větší. Pana Lva Zelenkovi
Loraudovi vzdáváme dík za přednes skutečné omělecký
a přejeme mu mooho sdaru na delší omělecké pvnti.

Bozhlavý jezdec straší netolikov indián
ské knížce, ale někdy i u nás v Hradci. Ve čtvrtek
o půl čtvrté hnal we jeden občan na motocyklu se
Svatojanského náměstí ke Grand-hotela tak horlivě,
jsko by dělal skoušku k zápase s Vondřichem. Dolů
po ulici se to sice jelo velice vesele, ale ta nešťastná
zatáčka do Jiříkovy třídy! Při leta tolik odvážném
působil na zatáčce fysický zákon o odatředivosti tak
vydatně, že si pro jeho umíněnost nevěděli rady ani
motooykl ani jeho pát. Zkrátka rychlá a přesná sa
táčka ae nevydařila. Bezblavý jezdec vjel nohy
koním zapřaženým do kočáru zrovna před Grand-bo
telem, kde musil učiniti nemilou zastávka a odpočinul

údivný výkřik, koně se vzepjali; bylo velké štěstí, še
při nich utál jejich majitel; jinak by byli zkoušeli,
zda také tak rychle umějí hnáti jako ten motocyklista.
A teď so sypaly výčitky na blava motocyklistova se
všech strao. Ten se bránil velice výmluvně; prý jel
„podle předpisn“. No — roskazaje-li předpis, aby
se tak rychle « kopce jelo, víckrát ani na obyčejný
bicykl nesednu. Meri rosvaděné strany vmísili se dva
policisté, dělali ai velice mrsuté poznámky, klidnou
jiš dvojkolko nechali zatím blíž „Merkaru“ a odráž
ného pasažéra přivedli ukázat pánům vyšším. A tak
0 cesta tolik rychlého jezdcepřece jen hodně zdráela.

Panorama Národní Jodnoty Severe
české v bývalém klášteře za kostelem sv. Ducha
v Hradci Králové od 23. do 30. prosince 1906
vystavuje 50 nádherných obrazů „Řím“. Z obrazů
těch uvádíme: Chrám sv. Petra. Mojšíš v chrámu
sv. Petra. Oblouk Konstantinův. Pvhled na Va
tikán. Palác Tarn . Palác Borghese. Corso.
Fontány Pavlova a Trevi atd. Příští kolekce
„Marokko“.

Vánoce se ohlašují. Úternímrázspůsobil
i na řekách velikou změnu. Kotoučky ledovétříště se
množily, stojaté vody pokrývaly se pevným ledem.
Ve středu i ve čtvrtek padal sněhový poprašek. Ale
pak — déšť. Vánoce přece jen nebudou bílé; jemný
koberec uněbovcý nezvýší poesii Božího hodu,

Úmartí. Minulý týden zemřeli v Hradci Kr.
p. Kopp, obchodník,a pí Hynková, oba v týž den
a v témž domě. — Na Pražském rředměstí zemřel
p. J. Petříček, majitel závodů uzenářských
v Hradci Králové.

Hospodářský ples. Jak jiš předčasem
osnámenobe pěn É lek absolventůzimního
spodářeké školy kuklenské ples dne 19. ledna 1906
v sále hotelu „Černý kůň“ v Kuklenách pod protekto
rátem p. Josefa Loučného, statkáře v Říbsku. — Po
svánky k tomuto plesu byly jiš během uplynulého
týdne rozeslány a případné reklamace přijímá kaddý



člen zábavního odboru, jskoš i p. Jaroslav Srdínko
ve Svobodných Dvorech, p. Hradec Králové IT.

Z minulosti Hradce Králové. (R-
dinné, hospodářské i společenské poměry poddaných
koncem 18. století.) „Ďne 6. listopadu 1788 při pro
jedoávání pozůstalosti po nebožce Marii pozůstalé
vdově po Matěji Boučkovi, chalopníka v Locbenicích,
uvádí se příjem z+ odprodané rozličné věci 830 A 64
kr. 3 d. a vydání na zaplacení dlobů 191 A. 48 kr.,
zbylo tedy 199 A 16 Zr. 3 d, které připadly nezle
tilým sirotkům Bsačkovým a byly uloženy do sirotčí
pokladny Dle léto pořádnosti prodáván byl 1 strych
dita sa 8 zl. 21 kr., 1 strych ječmene za 2 zl. 30 kr,
1 stryoh vikkve sa 2 sl. 39 kr., 1 cent sena za 56 kr
Platilo se: od vósání I c-nta sena 1?/, kr., mlatci
denně 156 kr., ze mědenec 2 fi, za nová kamna do
cholapy 6 fl, poslovi za cestu z Lochenic do Třebo
ch:vlc 7 kr, od přivezení 17 centů sena z Lochenic
do Hradce 2 A, rychtáři, starším obecním a konšelům
při spisování inventáře a při drašbě denně po +0 kr.
(Sedm osob účtoralo 45:/, dne). Soudní výlohy: za
protokolování návrhu o dědictví kancelář. poplatek
10 kr, za výměr pro rychtáře za příčinou dražby
kancelář. poplatek 10 kr., za uzavření kanceláře 45
kr., za zřízení inventáře 45 kr., při dražbě po 4 dny
návladnímu A 45 kr. 3fl, kancelářskému plsači 4 i,
za účetní komissi a rozdělení dědicůnárjednímu tl,
od protokolování kance. pluaři 10kr., od protokolování
účta do knih 10 kr., od ratifikace dědičných podílů
návladoíma45kr. Nájemnés cbalapyspolus kouskem
role na „močára, ročně (od */,,. 1788 počínaje) 108.,
nájemné ze 4 str. role po 1% zl, 36 kr. 50 A, nájemné
£ louky u „bavrance“ 16 f. 9 kr., nájemné z průbona
3 fl. 311/, kr.“ (Protocollam, fol. 9. a 10.) | (Pokrač.)

Z Čermilova. Naše katolická jednota pořádá
jako obyčejně dne 7. ledna svůj ples.

Z Týalště m. ©. Zdejší katot jednota po
řádala dne 10. t. m. večer zábavu, která přivábila
moožství obecenstva, jež naplnilo zcela rozsáblý sál
Panského doma. Na počátku přednášel p. Aat. Foch
won, redaktor v Hradci Král., způsobem zajímavým
o cestě k blahobytu, načež pěvecký odbor katol. jed
noty třebechovské a místní ochotníci divad. provedli
své výkony. Sbor třebechovský, ač se teprv krátký
čas cvičí, přece za obr. 6"o řízení dp. katechety
třebechovského sezpíval věra velmi pěkně několik
písní národních. A ochotníci místní ve dvou jedno
aktovkách projevili se routinovanými harci, kteří by
i většímu divadlu sloušili ka cti. Údastníci jisté
všichni rozcházeli se s uspokojením.

Do Bychnova m. Km. Pane kapiane No
vobradský, vidíte, jak jste se stal najednou popu
lárním — bez viastního přičinění. Řekli jsme Vám již
jednou osobně, abyste néco sám oapsal proti svým
pomlouvačům, ale Vy, že máte mnoho jiné pilné práce.
Věřímo. Tedy se Vás ajal jiný, který na pokrokové
přemety několika lidí déle se chladně dívati nemohl.
Ale Vás teď problašuje „Podhořan“ za dopisovatele
nadeho. Na — neslouší Vám to k necti. Článek na
šeho dopisovatele tal do šivého, jak patrno. Poněvadě
těžko cu věcného proti nému dá ae namítnoati, ob
obází se jako okolohorké kaše a Tůrafrází jen se
sype. A jek obratně! Poslyšte: „To se rozhoduě nesmí
doroliti, aby takový 1Btiletý(!)kaplánektato nrášel.“
Mho! Slovatué učený pan C.mr měří moudrost člo
věka oa coule, na lóta ji měřiti nedovede. Jste to
chlapík, pane kaplane, še jste měl po mataritě už
+ roku je enáctém véka svého! Jelikož jste byl již
r. 1902 vysvěcen na kněze a před tím čtyry roky
v semináři stadoval, spočítejte si, kdy jste vlastně
mataroval, když Vám p. Čímr počítá teď 18 let.
Na — a jak my v Hradci víme, vykonal jeto skonšku
maturitní s vyznamenáním. Spojíme-li tedy výpočet
p. Cimra e vlastními skušenostmi, musíme tvrditi, že
jste rozhodně zázračnější mož než nejučonější pokro
kový stadent. Zatím uvedli jeme v Širší známost jen
jednu moudrost pana Cimra; na ustatní ei poavítíme
příště. Přitom prosíme našeho pana dopisovatele, aby
jen dopisoval do „Obnovy“ horlivě dále. Pročistí ro
-dobře vsduch. — Redakce „Obnovy“.

Prospěšnost sirotčích rad | dokazuje
přítomný dopis, jenž nás došel s Vápna. Veliké pře
kvapení způsobilo v naší osadě zatčení manželů K.
Co učinili? Měli v opatrování malého chlapce, ně
mého, velmi elabomyelnóbo, padoucnicí stiženého, jehož
obec, jako svého příslněníke, až z jihu Uher přivésti
ai masila. — Jakým pak způsobem tohoto ubošáčka
„opatrovali“, o tom v posledním Čase nepěkné bistorie
se rypravovaly. Dobrovolně utvořená „sirotčí rada“,
která se chtěla o tom, co pod pokličkou se tatlalo,
osobně přesvědčiti, byla od manšelů K. nemilostivě
přijata. Když nepochodile „sirotčí rada“, ačinil v da
tyčném domku návětěva p. četnický závodčí, jenž ob

„jevil bnaený obraz: chlapec byl přechováván v chlívku,
ve stava velmi zbědovaném. Ubohý hoch byl ze svého

„kratého vézení ibned vysvobozen, zato však jeho
„opatrovníci“ nastoupili ihned cestu k c. k. okresníma

-souda. — Zdaž, případně pokod manželé K. vinni
jsou, rozhodne nestranně příslnšný soud, ačdenské
„tudičky“ při draní peří se dloubých večerů neblabon
tu věc jiš dříve svuditi budou. — Tento pol tování
hodný případ podává důkaz, že ani oa „sdravém“
venkově není vše zdrávo, jakoš i o tom, jek včasný

-byl úvodník v posledním čísle „Obnovy“ o sirotčích
radách, který na náš přínad tak přilóbá,jakoby úmy
elně pro něho byl objednán.

Z Jaroměřska. Vpardubské„Osvětělidu“
„uveřejnil nějaký ferina z Jaroměřeka hamoristický
-článek o volbě jednoho člena do okresní školní rady
Královédvorské. Jaroměřeký frasista jest velice De

spokojen, že nebyl gvolen „jedinýpokrkový a schopný"člověk s královédvorského venkova“ V. Monzars B.
Třemešné, nýbrš p. Jan Petera, rychtář s B. Tře

"mešné, a to 28 hlasy. Dracet osm starostů okresu
jaroměřského a královédvorského nedalo se smásti ani
sgitací p. Kratochvila, ovangelíka s Jezbin, kterého
v předběžné schůsi v Jaroměři 10. pros. konané sa

„dlena okr. školní rady navrhl p. starosta holohlavský.

„Ačkoli den před volbou, 12. prosince,„ejonal pro p.'Kratochvila i p. okresní tejemník a jeadil po oboloh,
-obdršel p. Kratochvil jen 6 blasů a p. V. Mansar

jeden hlas. — A kdo to všecko dle dopisovatele
„0sr. 1“ zavinil? — Nikdo jiný — nešli králové
dvorský děkan Beran. Tento klerikál oapjal prý
„všecky síly, dal starostům zekonenont černý chléb
klerikáloí agitece a tito v cbomoutě p. děkana B.
pěkně táhli, — a výtvar jejich práce jest ke cti a
slávě boží rychtář z B Třemešné — Jan Petera.“ —
Tak napsnla „U. I.“ dne 16. prosince I. P. 1906, A
jsk šikovně prý to ten klerikál B. nastrčil, vyavětloje
„0 1" takto: „Klerikál Boran drší v otěžích uvých
něžného Kaisra z B Třemešné, ten nastrčil za kaodi
dáte p. Peteru a počítali následovně: Pan Petera má
dobré jméno jako člověk lepší, modernější — a to
jméno že rád prodá. Jan Petera přijal obrok z kleri
kájního šlabo a za assistence ršech zpátečnických
šivlů byl zvolen. Zase jeden člověk sám sebe zahrabal.
Škoda p. Petery — že umřel čarnou amrtí. — Volba
dle komaoda z králové Ivorského děkanství provedená
vrhla stín na náš veukov. — Dvacet osm starostů
okresu jaroměřstého a královédrorského veze se —
po klerice (a nechce táhnout rozlámanou kára p Kra
tochvila z Jezbin)! — Vyskytnou li se mezi námi
dobří lidé selští proroci (jako na př. Manzar a Kra
tochvil), vlastní lidé je ukamenojí. — Tma padá vědy
víc a více.“ — Tak běduje jaroměřský epolopracovník
„Osv. 1.“ — K tomu připomínáme. Poměry v okresu
jaroměřském jsou nám dobře známy. Pan Kratochvil
ve zdejším okresu úlohu svou již dohrál a sám seba
na vědy pochovsl — bezkarakterností. Marné jest
jebo namáhání. Okresní starosta p. Kotlant velice by
si uškodil, kdyby snad s ním styky nějaké navázal.
Pan Kratochvil na vždy se zahbrabal. Toma nikdo více
nepomůže.

Přepadem. Doe 16. t. m. večer abíral se
z hostince z Libišic k Čeřova tamější rolník p. Jan
Záveský; v poli pak byl od neznámého muže přepaden,
ranou do blavy k semi sražen a o všechny peníze
oloupen. Po uprchlém lapiči patrá četnictvo. Stav ne
mocného je dosti povášlivý.

Ze Dvořiště. Všeobecně vážený náš pan
sterosta Jan Chmelař. stižen by! v těchto dnech
velkou nehodou. Ač sám svou čsleď vědy k opatrnosti
nabádal, přece vlastní svou neopatrností upadl do
velkého neštěstí. Při mlácení mazal v jízdě mláticí
stroj, při čemš mu byla ozubenými kolečky zachycena
pravá raka a v zápěstí utržena. Pro jeho známou
dobrota vzbudilo toto neštěstí v celém okolí u kaž
dého upřímnou soustrast,

Z Kutné Hory. Spolekdámský,mající ve
svém štítě dobročinnost k mládegi, započal svoji novou
výroční činnost. Bude opět vařiti jako leta minulá
polévky pro chudou mládež školní s i jinak se o tyto
malé starati. — Zpěvácký spolek „Tyl“ je nejnověji
kamenem úraza nějaké veličině neznámé, která se
v kolínském plátku o něm nectně vyjadřuje, zakon
čajíc své povídání návrhem, který ji charakterieuje.
Myslíme, še na povídání tohoto druhu nejlepší odpo
vědí jest — mlčení. S kritiky tohoto genru nelze po
lemicovati, s těmi jo uvjlepší se rovnati po Kolínsku
(viz opěranou bůl).

Z Kutné Hory. V místním katol. spolku
av. Vojtěcha přednáší doe 26. pros. o 2. hod. odp.
p. J. Astr z Hradce Králové o starobním a inva
lidním pojišťování dělnictva,

Pořad márodních koled křesťan
ských v chrámu Matky Boží na Náměti
v Kutné Hoře. I. Dne 24. prosincet, r. o půl
noční mši avaté: a) „Z našich hor“, dadácká měe ná
rodní pro emíšený sbor (dětské hlasy, tenor a bas) o
průvodu varban a orchestra. b) Gradnale: „Dodáček
u Ježíška“ koleda v dacha národ. koled pro jeden
hlas a oboe o prův. varhen. c) Offertoriam: „Obyvatelé
zemí korany sv. Václava před jeslemi.“ (Čech. Moravan a
Slezan) Terčetto o průvoda varban. — II. Dne %6.
prosince t. r. o osmé hod. ranní (na Hod Boží): Staro
horská mše národní: „Matky Boží“, pro dva ženské
(dětské) hlasy a mužský sbor unisono s prův. varban.
III. Na koleda (na den sv. Štěpána) dne 26. prosince
t. r. o 8. hod. ranní: Národní koledy: a) Paatýři
jdoucí k Betlému.“ b) Ptáčková a žáčkové před je
slemi.“ ©) „Půlnoc v Betlémě“ atd.

Z Proseče. Vmístnostechsv.-Josefakéjednoty
katol. jinochů a mužů v Proseči pořádá se v pondělí
due 35. prosince 1905 vánoční bra dětská: Badečské
jesličky od Dra Karla Amerlinga; v hudbu uvedli
Horák a Hejtmánek. Začátek o 5. hodině odpolední.

Z Portoltie. Hasičeký sbor náš pořádal po
tři neděle adventní vzdělávací večírky členům i h.
stům přístopné, při kterých přednášel starosta sboru
a místní farář dp. V. Šafránek. Pan farář, ač „má
osada rozlehlou a tím práci dosti obtížnou, snaží se
i přednáškami lid péči jeho avěřený o časových otáz
kách poučovati, jej vmdělávati, jak vidno z látky
k přednáškám těm volené a sice: 1. O Janu Amosu
Komenském. — 2. O tisku vůbec a o tisku dobrém
a špatném zvláště. — 8. O církvi a vzdělanosti. — 4.
Žs čestno jest býti pravým českým hasičem. — 5. 0
nahodilých vadách atříkaček a jich odstranění. — 6. O
veřejném vystapování sborů hasičských. Potěšitelným
sjevem při těchto večírkách bylo zvláště to, že jinoši,
budoucí to sousedé a členové sboru, hojnou účastí na
jevo deli pravé pochopení a touha po dalším sebe
vsdělání, což i pan přednášející uznal a jim za to při
závěrečné promlavě své poděkoval. Takováto práce na
povznešení spolabližních jest ovšem leckdys trpká,
často podvratnými činiteli mařena. Práce tato sice
drobná, ale nejvýš potřebná, přinesla by mnobý uši
tek nejen sborům, ale i církví a vlasti naší. — Náš
abor hasičský nemoha se jinak odvděčiti svému pří
snivci, volá: Bůh zaplať a posilnijej, by ještě dlouho
sdárně mezi námi raoovah na prospěch náš, přes
všechny překážky mu působené odtěch, od nichě tobo
nejméně zasluhuje.

Z Hlinska. V 14. čísle soc. demokrat. „Vý
ohodočeského Obzora“ napadení byli někteří občané
s Hlinska, kteří dne 28. listopadu nestávkovali. Mosi
jinými jest tam jmenován i místopředseda křest. social.
vzdělávacího spolku „Svornost“ novopečený (prý) mistr

zámečnický p. Sedláček. Mimochodem řečenojé p;Sedláček mistrem zámečníckým uš přes 15 roků, bylo

by tedy zajímavo věděti,- jak dlouho to „pečení“v po
čestné redakci „V. O“ trvá. Jost pravda, te p 8.
dláček s dělníky dne 28. list, pracoval, ale ne snad
z nějakého vzdoru, nýbrž v domaoční, že atávkojí jen
v továrnách, jebo aspoň a celou řada jiných mistrů
v našem městě, kteří rovněš pracovali, nikdo nežádal,
aby práce nechali. Kdyby ho byl o to někdo slašně
požádal, byl by také nepracoval. To také řekl té lé
tací patrole, která až na večer k němo přišla, šádajíc,
aby práce nechal. A mezitím, co s mlavčím patroly
klidně rozprávěl, počali 15tiletí „bratří“ a „občani“
mu provolávati hanba! Za to dostalo ne jim vzbledem
k jejich počínání přiměřeného ne sice, jak píší. aví
téní, nýbrž vyprovození. Že odchod jejich z dílny p.
Sedláčka nebyl slavný, tobo důkazem jsou různé lži
v dotčené zprávě „V. O.“, kterými chtějí u lidf po
měrů zdejších neznalých p. Sedláčka anížiti. Tak píší
lživě a vyzývají c. k okres. hejtmanství o intervenci,
že prý p. Sedláček má 5 učedníků a žádného pomoc
níka, ule každý může se přesvědčiti, že má 2 pomoc.
níky a 2 učedníky Snad se slavná redakce „V. 0.“
spletla ve firmě a měla na mysli jipého mistra zá
mečnického, který však — protože hraje barvou trochu
do červena — dostal pardon; na ta by mohla míti
pravdu. — Proslýchá ae, že social. demokraté vHlinsku
si pořídí přístroj s Rentgenovými papraky, kterým
budou zkoumati žaludky učedníků| Jen pozor, pánové,
aby to nobyla největší blamáž pro tak moobého social.
demokratického bubaře — zaměstnavatele. — Rovněž
lží jest, že když prý mož. nic nemohli avósti, že vy
slali do boje ženské. Doma byla utařičká tchýné p.
Sedláčka, do které jeden národní umravněnec pro její
slova: „Proč mu zakezujete pracovati? On má Četnou
rodinu, musf dělati, aby jí měl codát jísti“, — vrazil
tak, že až zavrávorala. Ostatně budiž konstatováno,
še vůdce a řečník té patroly p. Jeřábek sám letos na
1. máje pracoval, a když dostal od strany písemní
důtku, vymlouval se v hostinci p. Frant. Sedláčka, že
potřeboval peníze, že musil pracovati. Ostatně ve Vídní
dne 28. list, byl klid ve všsch tiskárnách, jen v soc.
demokr., kde se tiskne „Arbeitersoitang“, se pracovalo.
Jou, není nad sociálně demokratickou důslednost. Po
sociál. demokratech za týden přiharcovali s podobnou
zprávou z Hlinska v „LidovýchPro dech“ národní
dělníci. Většinou opakovali tytéž lži, jako uociál. de
mokraté, Při tom nazývají v „národní“ květomlově
švakra p. Sedláčka p. Šustra usmoleným ševcem. Za
jímavo jest, že p. Šustr při poslední stávce obovníků
ve Skutči ještě s jedním zdejším mistrem vybírali
příspěvky pro stávkající národní dělníky ve Skutči a
ač několikráte p. Šastr urgiroval kvitování eebraných
80 K u předsedy zdejších národních, bylo mu řečeno,
že to pro různé práce nyní ani není možno. A ejble!
K pošpinění p. Šastra v „Lid. Proudech“ měli místa
a času dosti, ale ke kvitování příspěvků nikoliv. A
ještě něco, co naše národní nejlépe cbarakterisuje.
Dotčené číslo „L, P.“, ve kterém byli p. Sedláčeka p.
Šastr napadeni, prodával, ač věděl,že jsou tam patrné
lži, vlastní synovec obou zmíněných mistrů p. Bouška,
takto snad jednatel mladé národní organisace, který
už zapomněl na to, co dobrodiní mu obu strýcové
prokázali. Ale co na tom, p. Bouška si známé přísloví
„Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem“ jedno
daše obrátil, a dle tohoto obráceného přísloví jednal.
— Jen tek dále, páni národní, a brzo každému elu
šnějšímu člověka se vaše počínání zhnosí.

Rozmanitosti.
Upozornění. Příští číslo „Obnovy“ vy

dáno bude v sobotu 30. t. m.

Plsatel „Volmých listů“ měl pravda,
že jest potřebí, aby „Kříž a Marie“ byly reformo
vány dle obsahu. Považme, co jsme mobli míti již
za těch dvanáct let uvědomělého katolického lido, a
takto musíme začít od počátku. Nežli vyšlo první
číslo před dvanácti léty, bylo na celé kolo slibováno,
co všechno Časopis bade obsahovat a že to bude
„la croi*. — A pak ze věcho zůstaly jen prázdné
sliby. Nelze jinak říci, tady se dvanáct let opravda
promrhalo, bříšně se promrbalo, Kde pak máme drubý
katolický Časopis, jenž měl příležitost tak so rozšířiti?
Jsem toho uázora, aby se „Meč“ a „Kříž“ spojily pod
určitým názvem o podávaly nutné vědomosti, aby se
skutečně mohlo říci, že to jest Časopis avědomující,
Divím se také, že na výzvu p. pisatele „Volných
listů“ přiblásil se jen jeden kněz, v následujícím
čísle „Obnovy“ již nikdo. A jest to věc přece důle
žitá, která kdyby se piminala mlčením, mohla by
svědčiti proti kněžetvu, že jest již úplně ocbablé a
nevšímavé vážných potřeb, Vyzývám tedy kněze, kteří
rozamí době, aby se o věci vyjádřili a aby ji nene
chal' „snonti. Nechť si ovědomí všichni kněží, že
nastávají všeobecným blasovacím právem nové doby a
nová seskupenísil sociálních ; nechťsi každýkněz připo
mene, že sociální demokraté hodou se chtít všade protla
čitia že proti nim nutně musíme se ozbrojit. Mlovte
tedy, bratři, a jednejte, ať se o nás všech může říci,
že nejsme ledejací bačkoráci, uýbrž uvědomělí pastýři
svého stádce a dinní pracovuíci. —k.

K organisaci katolického student
stva, Jeden p. professor nám píše: V minulém číslo
t. I. otiskli jste hlas volající po ústředí katolického
studentstva. Když už jste začali, popřejte místa i
těmto řádkům a zaveďte o věcí diskaesi. Výhod
takového ústředního sdružení katolických akademiků

jsou zajisté nepopíratelay: Vědyť nejen že by v aěmposluchači vysokých škol sami nabyli utvrzení a
posilnění svého náboženského přesvědčení, ale že i
Šinnost pokrokářského studentstva byla by tím častečně
paralysována; akózalo by se, še mluví-li stadentetvo
proti náboženství, vystapuje-li proti knědstva (rosu
měj vědy: katolickému), není to studentetvo veškero,
nýbrš pouze část jeho. Kdyby tau byl fádný student
ský spolek, založený na základech katolických, sřídly
by poněkud řady studentstva pokrokářského; vědyť
muosí akademikové zaujali by stenovisko pozorovací



a vyčkávací,dakkoli by nepracovali posítivně a námi,přece ro šli by sí dosti často, dělati statiety
několikapokrokéřům, obdařeným dobrou vyřídilkou.
Vystapovat veřejnějako katolický stadent není u nás
věcí snadnou; při roámé „svobodomyolnosti“ ostatních
akademiků je k tomu potřebí trochu odvahy; aloe
toyslím, že by ae jich našel přece slušný počet, sajisté
alespoň tolik, aby spolek mohl vejíti v život a pošíti
ticboa, klidnou práci. Co nám k tomu achází? Obtíše
vidím na dvou stranách: v nedostatku řádné organi
sace českých katolíků vůbec a v Praze zvlášť, a
v nedostatku listu pro zájmy stadentské, — Účinky
neblahé roztříštěnosti v katolickém táboře pocifojeme
trpce všichni na všech stranách: v pol.tice, literatuře,
ve spolcích i v životě studentském. Chtějte, prosím,
aby nniversitní posluchač nadchl se pro zásadykato
lické, aby atal se jich sastsncem a hlasatelem, když
vlastně není tu strany, která by důstojně tyto zásady
repraesentovala; to, co tu je, jsoa pouhé frakce,
které místo aby si sfejmě pracovaly do rukou, jdou
mlčky vedle sebe, ne-li proti sobě; jestiže mnoho
dospělých katolíků stojí opodál katolického bnatí,
mimo tyto frakce, a nevědí, ke koma asepřiklonit,
komu uvěřit, kterak chcete, aby pojal k takové straně
důvěra universitní student? Jak jinak by ovšem bylo,
kdyby všichni katolíci v Praze i na venkově, stojící
ve frakcích i mimo ně, kdyby všichni sešli se
jeden, svorný prapor se snamením kříše a okásali
světu, že chtějí pod tímto společným praporem hájiti
kříže Kristova! Takovým jednáním vynatili by si
opravdovou úctu a vážnost nejen u ostatního národa,
nýbršiustudentstva, nadějenároda.Vidouce před sebou
řady starých bojovníků za sásady katolické, -s tím
větší odvahou a chutí seskupili by se i universitní

sluchači stejně smýšlející ve sdružení katolické.
á-li dnes studentstvo vůbec svůj odbor v Národní

radě, moblo by pak i studentstvo katolické sříditi si
svůj odbor ve společné radě českých katolíků. Proza
tím jsem přesvědčen,že merno organisovati katolické
studentstvo, kdyš nejsme zorganieování sami, marno
volati stadentetvo ke svorné práci, když svornost jen
ci slibujeme,ale reslisovati ji odkládámeaž sa uherský,
měsíc. — Drabou nezbytnou podmínkou jest časopis
který by byl věnován výbradně otázkám studentetva'
hlavně vysokoškolského. Obsab jeho jednak by vzdělé
vel s pracoval positivně ve vlastních řadách, jednak
jednání pokrokářekého studentstva a jeho časopisů
uváděl by na pravou míra, byl by listem apologsti
ckým. Ovšem jest tu otázka, kterak jej financovati.
Nejsem optimistou, abych věřil, že bude jej bráti
tolik studentů, aby nebyl passirní. Nikoliv, vím, že
vlastních studentských odběratelů by měl málo; ale
což není oprada nikoho, kdo by ve prospěch věci
katolického studentstva přinesl oběť několika korun,
aby list tak důležitý mohl existovati? Hle, jak styděti
bychom se musili předjinými! Malý národ bratrakých
Slovinců může se pochlabiti takovým listem: již
dvanáctý rok vychází „Zora, glasilo katoliško narod
něga dijaštva“, teď každý měsíc o 16 str. za 8 K,
pro studenty za 2 K. Počítejte, pp. katoličt( naklada
telé, kolik by muselo vycházet výtiskův, aby něco
podobného nekutečnilo sei u nás! A nenašlo by se tolik
opravdových předplatitelů? Zdá se to cestou převrá
cenou, chtít list pro studenty, kteří by ho nebrali
anebo jen nepatrně, ale ten právě musí organisaci
systematicky razit cesta. Před několika lety snažilo
se několik jednotlivců sískati k tomu „Museum“, ča
sopie bohoslovců československých, ale věc měla ve
liké potíže a nezdařila se.—Jaký by byl asi program
katolického spolku s odkud by asi | čerpati své
členy, neznačíme budoúcně. "—abd.““

Z dívčího gymnasia na Král. Víme
hradech. Školské sestry IH řádu sv, Františka
uskatečnily myšlénka dosabo velikého — saložily české
dívčí gymnasiam na Král. Vinobradech, jehož prvá
třída právě byla otevřenu. Tím řád tento podává nej
pádnější důkas, že též vzdělání, jakého moderní gy
mnasinm poskytuje, lze krásně harmonicky aloučiti
s ideami načebo Božského zakladatele křesťanství,
sároveň pak chce řád tento avět ženský, jehož snahy
osvětové razí si v nové době ve všech světa dílech
dráby doposud jen mažům volné, dovésti na nezdolném
podkladu ethiky křesťanské k branám učení nejvyššího
— studia onivezsitnímu. — Kdo zná oceniti dosah
a význam podniku tohoto zvláště v nynější době tak
rozervané, nemůže než 8 radostí vítati a podporovati
čin tek šlechetný. Bezpečně tadíž očekáváme, že všichni,
kdož jsoo křesťanského emýšlení, v krubu svém i evých
přátel podnik tento zo všech ai! badoa podporovati.
— Při gymnasiu zřízen jest zároveň vsorný pensaionát
nejen pro žákyně gymnasia mimo Prahu bydlící, ale
také pro ony dívky, jež vudělati se chtějí ve všech
směrech a oborech, v jakých si pp. rodiče přejí a
v jakých toho nová doba vyžadaje na př.: ve frančině,
němčině slovem i písmem na základě mateřštiny, ve
bře, na klavír, varhany, housle, citeru, theorii hudební,
spěvu sborovém i solovém, v čití prádle a všech
druzích nejjemnějších — ozdobných i praktických
ručních pracích. — Z pensionátu možno též navštěvo
vati kterókoliv Školy v Praze a předměstích a možno
v něm — sa vedení zkušených sil — téš soukromě
se připravovati k složení přijímací skovšky do II

třídy gymnauje, ješ příštím školním rokem hyde ote
vřeua. Též nadaným žákyním, jež by chtály dome sou
kromě se připravovati k složení této zkoušky do třídy
II., dostane se na pofádání úležitých pokynů. Může
todiž každý pečlivý otec, kašdá ovědomité matka
s největším klidem srdce avěřiti svůj nejdražší
poklad své dítě — ústavu na takovýchto základech
sařízenému. Když nepřátelé naši, nepřátelé pravého
pokroku, vyvíjejí takovou energii slovem, tiskem I
činem, útoků neslýchaných se dopouštějíce ve prospěch
věci špatné, oč větší energii jest ukázati nám v zá
pase za véc tak ominentně dobrou a záslužnou| —
Doporačujeme tadíž důležitý a šlechetný podnik; tento
všem lidem dobré vůle k podpoře ve všech uměréch

cd nejáčtnnějtí,

Veliká obliba, které se těší Kathroinerova
sladová kóra Kneippova v oslém ovětě, dává podnět
k tomu, še se sále činí pokusy, koneumentům pa
dělky vnatiti. Věsk tyto nemohou nikdy pravou
Kathreinerovu sladovoa káva Kneipporu nabraditi,
která jedině má svým zvláštním vyrobením obuťfa
vůni kávy srnkové. K uvarování se předškodou třeba
při nákopa výslovně žádati uzavřené původní balíčky
se jménem „Katbreiner“, jak ukasuje naše dnešní
příloha s vyobrasením, na kterou zvlášť uposorňujeme.

Vzoraí mašli peslanci. V právěminulém
sesedání říšské rady nekonali sase naši poslanci svou
povinnost a to zvlášť tehdy, kdy sněmovna jednala o
pilnosti návrbu, jejš podaly všechny České strany a
jeož ce týká prašských událostí. Jednalo se přece o
událost, která měla snačný dosah a k vůli níž vsní
cena byla všechna naše veřejnost. A když poslanci
měli obhájit český lid — chyběli. Tak měla vláda
ovšem snadnou práci a odpovídala, jak chtěla. Ztobo
důvodu ozývají se v samé mladočeské straně hlasy
volající po sjezdu, na němě by se odsoudili oni po
slaaci, kteří nekonejí ové povinnosti a českou pověst
jen poškozují. A voličové měli by se také leckdye pře
svědčiti, jak si počíná ten, jejž svolili svým sástapcem.

Podpora drobných úspor. Městskéspo
řitelna pračská (oetoliko tedy v německých rakou se
nalézající „Česká opořitelna“) zavádí k vůli podpoře
drobných úspor zvláštní sběrny e vXpositary, Venkovské
spořitelny mobly by sřizovati a úspěchem sepoň sběrny.
Poslední číslo našich „Časových Úvah“ přišlo jeko na
zavolanon. Název jeho jest: „Volné kapitoly v spo
Fivosti.“ V této brožoře jest popolároí výklad, jakým
způsobem by se daly sběruy sařizovati. Spísek pro
dává se po 8 baléřích u adoiiňstrace *;Časových
Úvah“ v Hradci Králové. :

Z praxe rakouského práva trest
mího. Zakon vyžaduje, aby ten, u učhož se věc
nacbází, tuto nejprvé na požádání dobrovolně vydal
a teprve zdrábá-li se tak očipiši, má býti použito
prostředků donncovacích (pokuty a vězení). Upozorniti
sluší, že těchto přostředků můle se použiti jen tehdy,
když baď tep, kdo věc ona mé, skutečně se k tomu
doznal anebo byl o tom osvědčen. Pouhé podesření
nestačí. Naleznou-li se při domovní nebo osobní pro
hlídce věci, z kterých Ise aouditi, že spáchán byl ně
jský jiný čin trestný, než pro který se problídka
koná, buďtež takové věci — ač má-li se opem čin
atíbati s povinnosti úřední — zabaveny, budiž však
o tom avláštní protokol sepsán a ibned státnímu z0
stapiteletví zaslán. Neučiní-li státní zástupce návrh,
aby bylo zavedeno trestní řízení, boďtež zabavené
věci bez prodlení vráceny. O každém sabavení vůbec
sepíše se protokol, kde ao věci zabavené soznamenají,
načež se baď ponechají v držení osoby posavadní se
sávaskom, že jich nezmění, nezničí neb nescizí (soudní
opatrování), nebo se k souda odvezou, kdež so na
svlaštním místě auchovají anebo konečně se dají v n
schování a opatrování nějaké osobě, která pak soudu
račí, še se na věcech těch nijské znlěný nepřovedou.
Zabavením přechází disposice svěcí na soud. Zaba
vení trvá, dokud jest věci pro účel řízení trestatho
třeba. Nebyl-li ten, komu věc byla sabavena, jejím
vlaslníkem nebo neměl-li tuto véc na základě něja
kého poměrů soukfómo-práviliho "anebo konečně je-li
to zvláštními předpisý předepsáno, taloží id s'nf buď
dle předpisů trestníbo práva a řádu anebo dle sá
kona, na jebož záuladě byla prohlášena sa propadlou.
Jinak vrátí se věc ona osobě, kteró byla zabavona.
(Dle dr. K. Mareše.)

Mtuvostné nové pohlednice vánočnívy
dals Ústřední Matice Školská a rozesílají se sa ho
tové tem, kdoš se o ně přihlásí. Také k novéma roku
jeou připraveny vkusné umělecké pohlednice od nej
přednějších českých mistrů. Pohlednice tyto prodá
vají se po 12 hal., což jest zajisté cena vzhledem
k účelu pohlednic těchto mírná. České obecenstvo dává
přednost matičním pohlednicím před lacinými výrobky
asimi, kterými se jenom podporuje průmysl našich
nepřátel. Kdo své přátele poctíti chce, poušije zajisté
jenom gratalačních lfstků Ústřední Matice Školské.

Národeí kolek a doba vámoční.
(Z Národní rady české). Má-li se sařízsní národního
kulka státi vydatným finančním základem váenárodního
stízení českého, jest nezbytně- fedidou | podmínkou
všeobeuné a bezvýjimočné zavedení věnde vůbec, kde
koli tak možno. A ta naskytá se v nastávající době
vánočoí opětně řada případů, kde možno národní
kolek jako nepatrnou národní dávku každého upřím
ného Čechazžavésti. Především ee posílá v době vá
noční všude statisíce různých dárků a ta budiš každá
zásilka opatřens nejméně xhaléřovým národním kol
kem, přilepeným na vhodném místě mimo stranu
adresení Dale posílají se četná blahopřání a tu staniš

se samozřejmýmp že kašdéblahopřáníčeského člověka vůbec u přílešitosti této i každé jiné
salepeno má býti jako všenárodní značkou, národním
kolkem, a to v případech dopravy poštovní i doručení
osobního. Taktéž při potvrsování zaplacených účtů
masf zobecněti všude baldování na národním kolka.
Rovněž icelá ředa zábav, divadelních představení,
koncertů atd. vybízí přímo k opatření vstupenek ná
rodním kolkem. Ve všsch případech těchto budiž však
zároveň také dbáno, aby kešdý narodní kolek byl
vědycky po přilepení ihned obliterován čili zrušen, a
to baď přetištěn resítkem nebo přepsán.

(Zaaláno.)
Vysvětlení k mé opravě v č. 109. „Osvěty lidu“.

Vedle své obrany v „Obnově“ uveřejněné zaslal jeom
opravu redakci „O. 1.“, která ji tek6"ák: kadegorické
mé vyzvání uveřejnila v č. 100, *Jost to v podetetě
tab oprava, o které redakce „O. 1“ probladovala, še
Ji neuveřejní. Redaktor Hajn totřš problédl taktický ma
névr v súoyelně stylisované větě,kritivující kvoli zecí
pokrokových lidí a proto Gdepřelpro tenfo pasene ave

fejniti opravu, nejse zékonem povinenotiskovati po
lemika proti sobě samému. Větatato sněle: „Lidé
mně budou blahořečití, če získal jsem ví studiem

tolik výdomostí, abych mobl non pleva od srma,pravdu od IM aabych mohl potítliti Yoztshůjícíse po
lovičatost“. Větě této neschásí „věčnost sni slušnost“,
ale je polemikou, již redaktor uveřejníti nemusí. To
jsem očekával sesvými důvěrníky, jimš jsem dal ově
řiti orůj vlastnoruční podpis na opravě a proto vy
nechav smíněný pasece, seslal jsem obratem oprava
v legální formě, kterou „Osvěta | lidu“ | přinésti
ovšem musila. Tím ověem „Osvěta lidu“ smařila
dojem svého vychlonbání a pokazila téš dětinskou
radost některému mému otiteli v „Bílém Prapora“,
jené předčasně mně vyslovoval soustrast nad nezna
lostí prý: tiskového zákona a litoval pokrokový tábor,
že jsem ma svou opravoa ublíšil. Mobl bych mysí
vrátit; neznámému ctiteli jeho vlídný projev přecitli
vělé daše, ale nevedu ze sásady žádné osobní pole
miky, jsa Ihostejným k posudkůmjíslivých lidí. Za
bájil jsem apor s pokrokovým táborem pro zásadní
stanovisko a také s věcných důvodů jsem boj tento
probojoval, jsa přesvědčen,že ides náboženská, kteron.
zastávám, je hodna boje, obreny ano i osobních obětí..

Dr. Fr. Reyt.

Výkas darů na Adalbertinum.
Z vikariátu jičínského darovali:

20 K: p. vikář Sehnal v Bělohradě, p. far.Vomoči)v Pace. <- - -< * + *
10 K: p. děkan Dittrich v Jičíně, p. far.

Říha v Lovíně,p. far. Lašv Lomnici,p.
(far. Balcar v Lušenech, p. far. Boakal

v Pecce < 2 2 4 0

6 K: p. kaplan Salfický v Pace- .
6 K: p. kaplan Borghart, p. kaplan Šim

berský, p. prof. Přibyl, p. prof. Kovařík,
. prof. Fayks, p. katech. Synáček, p.

Fatech. Černý. všichni v Jičíně, p. duch.
správce Gabriel v Kartouzích, p. far. Broš
v Železnici, p. far. Malý ve St. Pace,
p. far. Groh v Badimi, p. kaplan Plichta
v Bělobradě —- . . -< + + 2

s K: p. Baborovský, duch. správce v Kartonzích-< -© + + -44
2 K: p. far. Weise v Chotči, p. far. Do

. bnálek v Libštátě, p. far. Mrštík v N.
Vsi, p. far. Vaněk v Popovicích, p. far.
Okrouhblický v Boboasích, p. keplen

Dvořákv Lomnici,p.kaplan Šternberskýv Lužanech, p. kaplan Novotnýv Pecce,
p. katech. Dr. Šetina v Bělohradě . 16 K

o
Celkem 177 K

40 K

Ť-Š 2

“o K

3K

Z vikariátu vrchlabekého darovali:

12 K: p. far, Pacholík v Roztokách . 12K
11 K: p. far. Votočka v Roketnici nK
4 K: p. far. Sedláček v Kalné —.. . 4K
2 K 48: p. vikář Proscbwitserv Niederhofa<-©©44406 3EB
2 K: p. děkan Techartner ve Vrchlabí,
p. far. Pener v Jablonci, p. děkan Bet
tlach v Jilemnici, p. far. Kousal ve
Mříčné, p. far. Kavan v Poniklé, p. far.
Ebl ve Schwarzenthale . . . . . . 12 K

1 K: p. far. Šimek v Dolní Branné, p.
far. Stejskal ve Vítkovicich, p. far. Říb
ve Studenci . ©. . < < +- <.. BK

Celkem 44 K 48

Z vikariátu rychnovského darovali:

v K: p. vikář Kleprlík v Rychnově . . 10 K
6 K: p. far. Hvězda ve Vamberku . . 6K
4 K: p. far. Audrlický v Černikovicích,
p. far. Král v Oujerdě, p far. Šrámek
v Neb. Rybné,p. fer. Jenářek v

. far. Fink v Kronstadtu, p. prof. San
Gera v Rychnově 2. KE

2 K: p. děkan Blecha v Solnici, p. far.
Kabánek v Javornici, p. b. notář Ro
sínek na Skalce, p. far. Jelínek v Kan
waldě, p. kaplan Kračmar v Kronstadtě 10 K

Celkem 49 K

200 K: p. kone.rada,prof. Čápv Litomyšli 200 K
100 K: p. děkan Votočka v Roketnici. . 100 K
59 K 90: p.'far. Jánský v Uherska . . 590K
56 K 50 h: p.Sobotka,dach.správcev ne

mocnici v Pardubucich . . .. . 58 KBO
50 K: Anonymas z Hradce Kr.. . . . 550K
16 K: p. far. Kabeš ve Slatině, p. kaplen

Volenec v Církvici —.. . . - . . 338K

(O
Celkem 497 K 40

hořejších 49 K
P 4 K 40

121 K
dříve stvrzených 2977 K 70

Úhrnen 8246 K 88.

"Tržní zprávy.
V Bradoci Králové, dne 16. prosince 1905. t

bl pbenice K 18'00—18 40, tita K 10:90—12-20, ječme
ne K 950—10-80, prosa K 580—6-80, vikve K 13:0
č=00-00, hrachu K 20:00—35 00, ovsa K 6-80—6-800

K 4400—4800, jahel K34*00—2500, krap K,
20-00—36-00, bramborů K 32-40—000, jetelového se
mene čĎerveného K 100*00—11000, jetelorého semene
bílého K 00:00—00'00, růšáku K 00:00—00'00,
K 36 00—43'00, lněného semene K 16-40 —00:00, £00

Pokreč.)

kg titofch otrab K 12:00—00'00, 100 kg pěen. otrub
K 10'60—0000, 1 kg másla čerstvého K 3-10—3:80
1ky sádla vepřovéhoK 1:92—0w0,1 kg trarohaK



. Jona. 0 děl 1 be
ik —00-00, 1vajce R 368500, 1opa se
—16:00, 1 kopa cerele K 000—0'00, 1 kopakapusty

-00—4:00, 1 bl ojbule K 8:00—8-80, 1 kopa drob.
síbniny K 1:00—600, 1 pytel mrkve K 1:40—1'80,

1„kops petržele K 0'00—0"00, 1 hl jablek K 10'00—
24:00, 1 hlhrašek K 000—0:00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 16. prosince 1005 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 5411/,, žita

419%/,,ječmene 1828, ovsa 372, prosa 12"/,, vikvo olebracha 8:/,, čočky O, iahel 8, krop 12, jetel. semín
1661/,, Inén. sem. 0, „áku 31/,, — 2.) Zeleniny: solí
40 kop, petršele 00 kop, kapasty 60 [op, cibále
25 bl, drobné zeleniny 120 kop, mrkye 60 pytlů,
brambor 69 hl, cerele 00 kop. -= 3) Ovýjte: jablek
19 hi, hrudek 00 hl, švostek 00 bedek. — 4)Drobného
dobytka: vepřů v kusů, podavinčat 468 kusů, kůslat
0 kusy.

Jane Hoťta

dol-kakao
| obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
| nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější
| Hbé chutl neobyčejně levné.
| Pravé jen se jménemJan Hoff

a s ochrannou známkou »|iva-.
Balíčky po '/« kg za 90 hal.

» se > o BO >
Vinde k dostání.

Nádherný a praktický dárek jost

krásný DAZ
neb jiný umělecký předmět, které, jako

sochy, rámce, kříže atd.
ve velkám výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KIESLICKÁ
——v Hradoi Králové. ——

Též veškeré

zboží papírnické,umělecké dopisnice,
kasnetty, alba, hry, kalendáře atd.

OKODOKOOOKOXDOOKKOOCX

Chomické

cidění a barvení šatů
i jakýchkoliv látek

co nejdokonaleji a levaě provádí ve svém odbor.
ústavu

JAN MACH
aa Nábřežív Hradci Králové důmp. Rosy.

KDOKOOKMKOKOKKAKOKXKMM

Aa a 2 B E „o oitodnů
PO Z, Z, Z Z, Z ZD 20 Z DDOKAODMMDDK

v Čáslavi

ÁDAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě-(
řicích a četných jiných věžových hodin, na Č
městské jatky v Praze atd., odporučuje sc
k vyhotovení všeho drubu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,
3

dary vánoční
odporušuje nížepsaný

| velké obrazy
v způsobu platinovém

(i dle zaslaných fotogratit)při

cenách snížených.

(.a k drorní(© fotograf

J. F. LANGHAN,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramenů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového načimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(filiálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru fraoko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

a novoroční?

©Klatovsképrádlo!©
Dámsképrádlovlast.výroby. ===

4A

©"7079090©909040©

Pryhl BRHBRÍ přithlstt
látek pro domácnost, jakož i dámských apána
látek jest u Tkalcov. výrobmího spolé

čemnstva„Vzájemnost“ v Hronově. daobdržeti partie zboží 30 mt., obsabujícíkaždl
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bař
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzotký a ceřiříík zdarma a franco.

206062

Malinský kření
letošní sklizně

M

zasílá v nejlepší jakosti
« a levně

Jos. Mikulecký,

Krejčík
V PRAZE,

S“ umělecký závod 80
7 © chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křilové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatelny,

spovědnice,eny, konsoly, , lustry,téky atd. dle slohu kostelů,řezané rámcena obrasy,
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.

C.a k. dvorní dodavatel.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
zhotovené. svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené paschaly příslušně
vypravené, triangle, vše v libovolné velikostí a
nejlepší jakosti.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!Mdobě altentiě
veškeré druhy sloupků voskových a Ipolovosko
vých rozmanitých tvarů a

o /h Vanocům
svíčičky na stromek voskové, polovoskové,
kroucené stearinové a parafinové, bílé neb bar
vené a potřebné svícinky k nim, třínožky
zlacené a hojný výběr pěkných okras na vá
noční stromek.

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky steatinové plné 4 duté,

se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky to domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

Jo Pilnáček
v Hradcocr Králové.

Továraa založena roku 1816.



Dikůvzdání.

srdečný svůj dík.

konduktu na se vzal.

řádání pohřebního průvodu.

Telefon č. 10. Telefon filialky ve Vídni
č. 5594.

Účet poštovní spořitelny č. 864.988.

Všeobecná

úvěrní Danka
v Hradci Králové

(filialka vo VÍDNI VI., Getreidemarkt 13)
přijímá vklady na knížky od

K 1.— počínaje.

Vklady za obvyklých podmínek uložené úrokuje

m 4 9. wm
a vklady proti 9Olidenní výpovědi uložené úrokuje5
ode dne vložení do dne vybrání.

Daň důchudkovou platí banka se avého.
Půjčky poskytuje úvěru

bodným osobám všech stavů za pod
mínek výhodných; velmi výhodné
splátky jsou přípustny.Eskont směnek obchod=
ních za obvyklésazby.

Zálohy na cenné papíry
a skvosty.

Přijímá zakázky burgovní pro všechny barsy.Prodává veškeré cenné
papíry dle denního kursu netto bez jaké
koliv provise.Prodej losů na měsíční
splátky za velmivýhodnýchpodmínek.

FPromessy ku všemtahům.
Úřaduje se: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol.

chyní, zařízen.

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ihned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje

pro svobodné pány s komfort.zařízením.

0 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

Varhany>
© a harmonia

veškerých soustav ladí a opravuje

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněžnou.

Varhany starších soustav přestavuji na pneumu
tické. Též obstarávámladění plan

Veškeré práce vykonávám co nejlépe a levně.

z Nejcennějšímdárkem k Ježíškujest kniha.

Veškeré, kdekoli vydané neb v kterém
koli časopise oznámené

knihy a hudebniny,

s dárky +
vánočni
má stále na akladě « k dodání jich

uctivě se doporučuje » “
rvní královéhradecké ao

knihkupectví a antikrarist © GMČSS
ČYBohdana *

Melichara
(© v Hradci Králové.

Z (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

novinek vo skvostných vazbách.

Fr. Beran,
kožešník v Hradci Král,

Svatojanské náměstí číslo 170.,
odporoučí veškeré

zboží kožešnické
vlastní výroby

a chová stále na skladě v bohatém výběru ru
kávníky, dámské nejmodernějšígolie, nánož
níky, čepice, kožichy nejrozmanitějšíchdrnhů
a cep, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále bojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkovýchi slaměných,jakoži vlasových
klobouků. Hojný výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakož i všeho v obor temto
spadajícího zboží. Zakázky na venek vyřizují se

co nejpečlivěji a nejkulantněji.

Ošetřování kožichů přes léto přijímá 5e sa levnýpoplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizuji za

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.

SANÉ-s
a KOCARY

ve velkém výběru,

nejnovější soustavy, nabízí osvěd
čená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradol Králové.

Práce solidní, cena velmi mírná.

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

u Pražského mostu

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.Záložníúvěrníústav1 hud Kráhrí mp oooe—
Vklady na vkladní knižky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní
výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovonhradimézesvého,

Úvěry všeho druhu. — Vadia, kauce. — Eskont směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — Zakázky bursovní. —
Akreditivy. — Koupě aprodej cenných papírů. — Pojišťování proti ztrátě kursovní. —Promesy. Přijímánípapírů do dépót. — Revisečisel logů — Safesové schránky. — Devisy,valuty a mince. — Skladiště spojené vlastní kolejí s3nádražím. úlohy na uložené zboží.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové, — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtenín Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
IV. řádná valná hromada

Všeodborového sdružení křest. dělnictva
pro království České

konati se bude

v neděli dne 7%.ledna 1906 o 1. hodině
edpol. v Hradei Králové (Adalbertinum).

FOŘAD JEDNÁNÍ:

1. Odevzdání plných mocí.
. Zahájení valné hromady.

Čtení a schválení protokolu poaledaí valné
bromady.
Zpráva výroční a pokladní.

. Jednání o časopisu „Práce“.
, Volba starosty.
„ Doplňovací volba 7 členů výboru a 4 ná

hradníků. (Z výbora dle stanoV vystapojí pp.:
dp. Alois Dvořák, F. Hlavatý, J. Joudal, R
Burian, Cel. Lokvenc, V. Bibas a V. Zlesák;
všickni jsou znova volitelní. — Ve výboru
zůstanou dpp. F. Jakl, J. Sahula a pp. A.
Pochmon, V. Myslivec, J. Knstl, J. Katnara
al. Fr. Jakobcová.)

8. Volba dozorčí rady.
9. Volné návrby odboček (dojdou-li 10 dní

řed valnou bromadou).
10. Volnénávrhy.
11. Ukončení schůze.

JRDO04AWW

Představenstvo.

Delegáty k valné hromadě mají vyslati násle
dující odbočky (první číslice značí počet delegátů —
drahá počet hlasů Jim na valné hromadě příslašících):
Čáslav 1 d-1 bh, Hlinsko 1 d—5 b, Hradec Králové
1 d—1 b, Podmoklany a Jindřichův Hradec 1 d—1 h,
Koalice 1 d—2 h, Litomyšl e Polička 1 d—1 b, Náchod
1 d—1 hb, Noró Město 1 d—1 b, Parník s Lhotka
1 d—3 h, Proseč 1 d—2 h, Praha 1 d- 1 hb,Rychnov
1 d—1 hb, Plzeň 1 u—2 h, Sušice 1 d—4 bh, Třebe
chovice 1 d—1 b, Úpice 1 d—z +, Ústí n. Orl. 1d
—2 hb,Týniště n. Orl. 1 d—1 b, Kostelec n. Orl. 1d
—1 bh,Chrudim 1 d—1 b, Krucembark 1 d—2 h, Smi
řice 1 d—1 b, Lomnice n. P. a Semily 1 d—1 h,
Skoteč a Rychmbark 1 d—1 hb,Králové Dvůr 1 d—
1 b, České Budějovice s Hříměždice 1 d—1 h, Liběice
p. Vlt. 1 d—2 b, Nový Dvůr 1 d—1 h. — Vzdálené
odbočky nebo skapiny mohou si zvoliti též některého
člena ústředního představenstva za svého delegáta.

Plenární schůze ústř. výboru
koná se před valnou hromadou v 10 hod. dop.

la zdarem Všeodhorového Sdružení,

Věděli jsme, že dobrá věc, řízena doved
nýma a nezištnýma, rukama zvítěziti musí. A
přece utěšený rozmach sdružení křesťanského
dělnictva, jak se jeví nyní, nás přímo překva
pil. Rosteme znamenitě neblučnou ale vytrvalou
prací. Dělnictvo stále lépe poznává, že pro
spěje mu více rozvážné přemýšlení, a práce
saložená na podkladě křesťanských ideí než
silné křiky a Štvanice sociální demokracie. Děl
nictvo také poznalo, že rázný čín bude lepším
lékem než malomyslné bědování nad hříšným
světem a než poubazování, jak prohbnaně lže
požidovštělý aocialistický tisk o táboře kato
lickém.

Zaznělo mocné heslo: „Pomoz sobě sám
a nebesa ti pomohou! Místo stesků a lomení
rokama pracujme!“ Řady dělníků katolicky
smýšlejících jsou dosud veliké; jen jest po
třebí semknooti je v pevný Šik, je.t potřebí
prakticky jim dokázati, že jsou schopni své
pomoci a že nemusejí žebrati v drobečky o
stolu socialistického. Jest notno dokázati, že
při pilné práci může se katolický dělník opí
rati s úspěchem o vlastní síly; zařiďme si
vlastní domácnost, ukládejme své úspory místo
do kapes, židovských agitátorů do pokladny
vlastní! Uvidíte, jak pěkný se sejde kapitál!
A podpůrný kapitál se ehromaiďuje — ten ka
itál, který by se byl jinak vydal zbůhdarma

ka socialistické Štvanice.
A teď naše domácnost i při skrovných

prostředcích agitačních znamenitě se šíří, tak
že jiné strany mí-to posměchu budou v brzku
zcela vážně počítati s organisovaným děl
nictvem katotickým jako 8 veličinou, jejíž
síla nikterak podněčovati se nedá Potřebí jen
rozvoj urychliti čilejší agitací. Když se měl
přijímati do adražení placený úředník z děl
dických vrstev, tu někteří se obávali, že snad
toto nové placení ztěžka mladé edražení vy
drží. A ejble! Čilou prací úředníkovou dosa
ženo tolik, že sdružení wmádaleko více příjmů
než před tím. Při utěšeném rozkvětu sdružení
bylo hotovou nutností obsaditi místo stálého
úředníka, poněvadž síly jiných při vší oběta
vosti nestačily. A oyní nastává natnost „drahá:

3

musíme čtraáctidenník „Práci“ přeměniti najtýdenník. Kam slovo řečaíkovo nedojde,tamt
nechť aspoň každý týden jest zasláno z ústředí
povzbazojící slovo psané. Pečlivě řízený tý
devník bude uejlepší vláhou na vzrůst sdra
žení našeho. Čím jsou člověku plíce, čím jest
stromu listí, čím jsou křídla ptáku, tím jest
dobrý časopis kterémukoliv spolčení.

Že se sdražení odhodlává k tomuto kroko,
nečiní tak nijak předčasné, ale v ta chvíli,
která mocně volá po neprodleném postaru.
Přemnýšlejme: socialisté vzmohli se již na dva
denníky, týdenníkův i krajinských listů «m.jí
plno. Národní socialisté mají též několik kra
jiuských listů. A my že bychom neudrželi nyní,
při tak utěšeném pokroku aspoň jeden týden
ník ústřední? Tisícihlavé shromáždění by bylo
na posměch, kdyby si nedovedlo udržeti aspoň
týdenní krejcarový list. Každý uvědom?lý kře
sťanský sociál přisvědčí, še takový list bude
nejlepším naším harcovníkem s tlumočníkem
přání celé naší domácnosti. Nač sbírají hlavně
socialisté? Na agit.ci, na rozšiřování svého
tisko; o hmotnou podpora svého členstva sta
rají se daleko méně. Co má socialista za své
veliké placení? Dostane papír potištěný prol
banými potapami katolické církve, papír po
tištěný výzvou, aby platil na agitaci, na ži
dovské revolucionáře, atd. A platí na něj rád.
Zato v našem sdrožení platí se výhradněk vůli
hmotné podpoře zubožených soudruhů. Ale
jakkoli nijak nechceme, aby peníze mozolnou
rakou dělníka sbromažďované byly vyplýtvány
z veliké částigna agitaci, přece jenom probla
Šujeme, že přijvelikém rozvětvení našeho sdru
žení masíme míti literního mluvčího, řádný
časopis.

A při obětovné práci ústředního výbora
půjde to snadno; netřeba žádných velikých pc
něžních obětí. Vynikající odborní pracovníci
jsou získání a — badon psáti do listu zcela
zdarma. List nebude tedy existenčním útulkem
žoroalisty, který by z něho něco měl. Ústřed
nímu výboru sice přibude zoačně mnoho práce,
ale z lásky k věci bude pracovati nezištně
dále. A připlatí-li na vydávání týdenníkn každý
člen sdrožení týdně jeden hbaléř, zajisté tuto
malou oběť pro dobro celku ponese rád. Dá
me-li žebrákovi aspoů jednou týdně skyvu
chleba, učiníme zajisté dobrý skutek; leč zá
služnější čin vykonáme, věnujeme-li ve dvou
týdnech dva baléře na stravu duševní, na tisk
naté poučování Širolých vrstev lidových a
zároveň na Šíření zdravých idel sociálních.

Těší nás, že již nyní, před valnou hrc
madou, která má dáti novému podniku posled
ní stvrzení, docházejí od dělnictva časté pro
jevy borlivého souhlasu. Jakmile bude vydá
vání týdenníka valnou bromadvu schváleno,
máme přes třináct set odběratelů jistých; a
rozmnoží se zajisté řady těchto odběratelů
znamenitě, až list počne pracovati vlastní silou
ve svůj prospěch sám.

Obranných listů katolických jest nyní
počet slušný a nikdo popírati nemůže jejich
důležitost. Leč schází nám dělnický, praktický
týdenník, týdenník takový, který by sdružoval,
organisoval na základě ajasněného programu
sociálního. Po takovém týdenníku již tolik
sociálů křesťanských toužilo! A takový list
v nynější době, jež jest tolik vážná, praktická,
jest pro nás natností. I častějším vydáváním
svého lista dokážeme, že již nejsme oušlapkem
stran jiných a že i na poli žornalistickém dobře
měřiti 8e můžeme Bestranami jinými. Hromadí
se nám látky do časopisu tolik, že již jest na
prosto pemožno aepoň polovici všeho otisko
vati v — čtrnáctidenníku; ten by nám pomalu
sotva stačil na zprávy spolkové, Rozšířené
sdružení nemožno již dále poutati na tak úzký
rámec — čtrnáctidenníku. Natno dýchati vol
něji.

A ještě něco. Nový týdenník — hledíme-li
k jeho úkolu a směra — nijak nebude na
škodu jiným dobrým listům katolickým. List
zcela odborný nebude vaditi našim žornálům
jiným. Naopak: bude harcovníkem katolického
uvědomění a kde 56 pevně udrží, tam vzbudí
vřelý zájem i pro jinou literatara katolickou.
Potřebí pracovati všestranně. Nuže tedy bez
bázoě v před! Promyslili jsme dobře všecko,
uvážili jsme důkladně, co síly naše zmohou.
Nový harcovník 8 pomocí Boží aspíší zdravé
kvašení, bude novou zprahou našeho ruchu.
Zdař Bůh novému týdenoíku!

Sociální rozhled světový.
Na sjezdu trahlářských mistrů ve Vídni

přijat návrh, dle něhož majitel koncesse a ži
vnostenského listu mé právo přijímati a pro
pouštěti pomoeníky.

Proti samostatnému českému cdborovému
sdružení dělnictva sociál. demokratického vy
slovil se převážnou většinou sjezd odborových
organisací Sociál. demokratických ve dnech
9.—11. prosince ve Vídui zasedavší. Tak u
přeno českým dělníkům právo na samosprávný
vývoj. Čeští sociál. demokratičtí předáci ve
hnali svoje stoupence do říšských spolků a
Unií, kamž ovi museli z mozolných dlaní sy
pati poslední groš, aby jejich generálové ži
dovětí bez práce mohli dobře žíti. Teď soc. dem.
předáci čeští nemají nejmenšího práva, aby
z tohoto odkopnutí vytloukali pro svou stranu
kapitál ; na nich vina největší.

V Pojizeří na Železnobrodsko a Semilsku
povstala stávka brusičů, kteří se domáhají
zvýšení platu. Z téže příčiny chystá se stávka
na 4000 textilníků v Hronově a okolí.

Mezi železničními zřízenci na drahách
soukromných pro nesplnění jejich požadavků
trvá dosud kvašení; hrozí se opět službou dle
předpisů.

Rozpočtový výbor posl. sněmovny pro
pracoval již vládní osnovu zákona na sturobní
a invalidní pojištění soukromého úřednictva,
Ale pro dělníky dosud nic.

V Rusku stávky na denním pořádko;
tím mezi dělnictvem bída veliká.

Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«
a sOBNOVUc!

Věstník všeodb. sdružení,
Schůze užšího ústř. výboru 12. prc

simee. Podpora nemoc. udělena F. Macháčkovi
v Třebechovicích (8) 6-14 K, A. Janouškovi
v Proseči (7) 450 K, L. Křiklavovi v Proseči
(7) 450 K, F. Balcurovi v Náchodě (7) 3 K.
— Přijsto 27 nových členů.

Schůze užšího ústř. výborna18. pro
simce. Podporu nemoc. udělena Frt. Červené
v Kunčicích (7) 3 K, L Tampfrovi v J. Hradci
(8) 684 K, F. Audršovi v Rychnově (7) 3 K,
stěhovací podpora A. Absolonovi v Kunčicích
6 K. — Přijato 85 nových členů.

Barsa práce. 26letý pořádný muž svo
bodný hledá místo čeledína na faro.

Upozornéni. Dosud z některýchodboček
a skupin nedostalo se nám zprávy buď poklad
niční nebo o výsledko voleb. Ještě jedonu žá
dáme, by se nám přesně oznámilo, kolik pří
spěvků bylo zasláno do Ustředí, mnobc-li ot
drželi v odbočkách a skupinách podpor 4 kdo
zvolen. Toto nechť jest nám zasláno co nej
dříve. — Každý delegát na ústřední valnou
hromadn ať má plnou moc, kterou při valné
hromadě předloží. — Zapomínají leckdes, že se
hlášení nemoci má díti Ustředí nejdéle do 14
dnů po vzvika nemoci. Taktéž už mnozí nevědí,
že se ženské přijímají poaze do III. třídy.
Vůbec připomínáme, aby si členové badlivěji
všímali spolkového řáda. — Agitujta pro tý
denník „Práci“, který po valné hromadě počne
vycházeti a přispivejte pilně do tohoto svého
časopisu. — Velké obálky a papír i s Armou
dodáváme pouze po 3 hal, počítajíce v toi
poštovné. — Velmi čile počíná si Odbočka
v Hlinsku, která v okolních vesnicích pořádá
schůze za účelem rozšíření všeodb. sdružení.
Tak v jeduom týdpu získala na 26 členů.
Vzhůru do práce i na jiných stranách! Pohled
nice budeme míti co vejdříve. Určete si, kolik
jich kam zaslati.

K agitační čimmost!. Dne8. prosinceko
nána důvěrná echůze v Semilech v hotelu „Slavie“,
kde přednášel br. Jar. Astr z Hradce Králové. Celou
akci k této schůzi vedla horlivá naše pracovnice al.
Jakabcová, jež obětavou činností předatihuje mnohé
muže. Velice trapný dojem zde působilo na cizince,
še takřka ve všech zdejších továrnách se pracovalo
jako v obyčejný den. Čím dále tím více stává se děl
ník otrokem velkokapitálu. Povinností každého křesť,
dělníka jest, by se stal členem křesť odborové orga
nisace, a tek čelil oproti každému nájezdu. Zdař Bůh!
— Zďařilou echůzi měla nově 80 utvořivší odbočka
v Kracemburku dne 10. prosince; na 300 účastníků
dostavilo 80 pouze ns ústní vyzvání. Horlivý pracov
ník předseda br. Jindra zahájil schůzi, avítav všecky
přítomné, zvláště čl ny městekého zustapitelatva i
okolních obcí a udělil slovo br. Jar. Astrovi, který
promluvil o starobním a invalidním pojišťování a o
všeodborovém sdružení. Že mlavil od srdce k srdci,
tomu nasvědčova! burácející potlesk zvlášť na konci,
Po jeho řeči br. Jindra vyzýval k řádné sgitaci. Řada
nových členů nasvědčovala, že i zde rosteme. — Též
pěknou a zdařilou byla schůze důvěrná v Týništi
p. O. dne 17. prosince. Svolavatel p. Hlavatý ovítal
přítomné, načež br. Jar. Astr rozhovořil se o všeobeo
ném práva hlasovacím a odborové organisaci křesťan
ské. I zde si naše edrnžení vede čile za vedení pana
Hlavatého. Zdař Bůb!
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Dopisy,
Oběť práce. Dne 15, t. m. byl na dolechSvatoňovických usmrcen horník Brát z Petrovic. Vše

obecně se praví, že přišel o šivot vinou správy dolů;
dostsl totiž rozkaz pracovati v těch místech, o nichž
se nevědělo, zda li je tam bezpečno; byl zasypán,
obyčejný to úděl každého borníka. Zanechal po sobě
vdova a 7 dítek; 6 dítek chodí do školy. Kdo se po
sterá o siroty? Pobřeb jeho konal se v neděli 17. t.
m. za velkého účastenství lidu. Dp. Emil Novák, kaplan
z Úpice, ve ové pobrobní tklivé řeči trefně vylíčil ú
trapy horníků a napomenul přítomné k vzájemné lásce.
— Tak to u nás na těch dolech chodí, jedno neštěstí
za drahým a epráva dolů uonestará, by nějakým spů
sobem proti tomu čelila. Bezpečnostní ochrana mizerná,
za to však páni vyznají se dobře v pokutování. Štaj
grové zacházejí s borníky jako s otroky; poněvadž te
nikdo nerzchopí, dělají s nimi, co sami chtí. Nože,
bratří bo níci, vzhůru! Pryč s babstrím! Jako jeden
muž vstapme do odborové organisace křesťanaké,v které
nám jediné kyne spása. Ukažme, že právě jako umíme
pracoval. «c.osně, dovedeme se 1 sorganisovati, třebas
si páni myslí, že ten prcstý horník zdepro jiného není
než pro tn dřinu. Jediné mocnou organ'sací vynutíme
si respekt u našich nepřátel, kapitalistů —Zdař Bůb!

Z Hlinska. Odbočka Všeodborov. adražoní
křest dělnictva pro královatví České v Hlinsku pořá
dala v neděli dne 10. t. m. spolkovou schůzi ve Stud
nicích, která se velmi dobře vydařila Účastenství bylo
veliké. Pan Ant Oberrciter, tkadlec z Hlinska, pro
mlavil o tom, čeho se domáhají křesť. sociálové, a 0
všeodborovém sdružení Zdlařilá, přes půl 2. hodiny
trvající přednáška vyslechnota byla se vzornou po
zorností. Pan řečník mluvil způsobem nehledaným,
prostým, ale od ardce k urdci. Zvláště mnoho příkladů
zs skutečného života přednáška jeho kořenilo. Neradi
so občané Svudničtí a členy naší odbočky loučili, stále
opakujíce přání, aby se pod:.bná přednáška co nejdřív
u nich zase konala, — V neděli, dne 17. t. m pro
mluvil týš řečník na veřejné spolkové acbůzi, kterou

pořádal křesť. sociál. vzdělávací spolek „Svornost“
v Hlinaka v blízké obci Haorech. Schůze té :účast
nilo se i několik bujarých jinocbů ze Stadnic. Zde
utkal se v řízné polemice řečník « národním dělníkem
p. Vosmíkem, který se přiblásil k slova, zle plácal
páté přes deváté Opravoval, o čem řečník ani ne
mluvil, a když byl vyzván, aby podal k evéma tvr
zení důkazy, řekl, še vi je zapomuěl doma v kufra.
I tato schůze byla velice zdařilá A výsledek těchto
schůzí ? Ihned se přihlánilo 26 členů k všeodborovému
sdražení. S uznáním budiž konstatováno, že obou
těchto schůzí se zúčastnili a hosty přivítali starostové
zmíněných obcí p. Osmík a p. Petr, davše tím na
jevo, že mají porozumění pro blaho svých spola
občanů. Jep s chatí do schůzí po našem venkově —
dobré půdy ladem ležící jest tam ještě mnobo!

Coděláte křesťanštísvelálovév Lib
štátě, Nové Pace, Lomnici a Semilech? Není o vás
ani slechu. Vzbůrau do práce, organisnjte, bureujte
všecky našince, af co nejdřív i v Podkrkonoší zavlaje
vítězný prapor odborové organisace křesťanské! Agi
tojte nennavně pro naše věsodborové sdružení křes
fanského dělnictva| Nepřítel pracuje a my máme snad
spáti? Nikdy!

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Hor. Jelení. Naše Katol. s0c. jednota
konala v pátek dne 8. prosince dvacátou první řádnou
valnou hromadu. Za předešlý rok bylo přijato 416 K
11 b, vydáno 325 ú 61 hb, zbývá čistých 92 K 60 b.
Výborových schůzí bylo 16, členských tři; na jedné
z nich přednášel dp. Václav Řezníček z Vamberka 0
sv. Cyrila a Metboději. Mimo to pořádán byl ples,
večírek; 2. dubna sehrán kus: „Jakou našel Jakob
metla na zlou Teblu“ a o velikonocích „Dědoušek“.
Spolek súčastnil se korporativně průvodu na Vzkří
šení a o Božím Těle, al. slažeb Božích na Nový rok,
o svátcích velikonočních, na svátek sv. Václava, nví
tání J. B. M. dr. Jos. Doubravy 16. května, Matiční
slavnosti, pořádané obcemi Hor. Jelení, Ostřetín a
Vysoká, táboru českých katol. zemědělců na Košum
berka.—Seatavenaschválenspolkovýřáda jest si jen

p aby se vědy přesné dle tohoto řádujednalo. —de se odebírá 35 výtisků „Meče“; v hostinci, kde má
spolek místnost, jest vyvěšena „Obnova“, „Budoucnost“,
„Naše Listy“ a „Selské Hlasy.“ Do výbora zvoleni
byli pp.: starším A. Rázek, jednatelem J. Chaloupka,
účetním Fr. Vajgl, pokladníky Fr. Drábek a H. Pa
vlíček, knibovním Fr. Vonka, regisenrem divadla Fr.
Moravec, pořadatel: Fr. Polák a pruporečníkam J.
Kubásek; revisory účtů J“ Sedláček a H. Rousek. Jest
věru čas nejvyšší, aby se členové katolických spolků
vzchopili k živější činnosti. Zdař Bůhi

Ze Studence u Jilemamice. Osiřelénaší
katolické jednoty ujal se náš nový duchovní pastýř,
dp. Fr. Říb, přijav ve spolkové schůzi dne 17. t. m.
předsednictví jednoty. Jsme v obcí vesměs samí ka
tolíci, protože pro praktický smysl zdejších občanů
dádný žid mezi námi zbobatnouti nemůže a proto se
zde neudrží. Jakkoliv v obci vesměs katolíci žijí a
ve chrámu Páně dostatečnouměrouje postaránoo da
chovní potřeby, předce založili jsme v obci před lety
spolek katolický ne z toho důvodu, aby se dosavádní
jednota drobila, výbrž abychom spolkový . životem
cvičili se zásady katolické také ve veřejnosti uplatňo
vati. Jakkoliv dosti krátkozrakých lidí neuznává vý
znam katolických spolků lidových, my důležitost jejich
soámo. Po vřelé zahajovací řečí p. faráře Říba ujal
so slova pozvaný řečníkvdp. Dr. Reyl, aby objasnil pod
statu a důvodnost úcty PannyMarie Lurdské. Před
zajímavou svou rozpravou, O níž netřeba šířiti po
cbvalaých slov, vyslovil p. řečník jakošto diecésní
předseda katolických epolků své uspokojení nad tío
potěšitelným zjevem, že katolíci stadenečti semi o Zivot
spolkový se zajímají a ve svém dauchorním správci
nalésají správné pochopení svých tužeb. Horská osada
studenecká mohla by eloušiti mnobým za vzor.

Různé zprávy.
Čeští socláli demokraté na Horavě,

jejichš orgánem jest blavně „Rovnost“, novýsoc.demokr.
denník moravský, na tak gv. mezinárodním říšském
sjesdě odborovém, ve Vídni před týdnem konaném,
vášnivě se bili za centralistickou a germanisační od
borovoa komise: vídeňskou proti snsbám českoslov,
odbor. sdrožení pražského, ješ by se rádo úesmo
etatnilo. Moravští nondrazi počínali ei prý proti če
ským z království hůře, než sami Němci. A „Rovnost“
to sohraluje. Pak že jsou vlastenci!

Úředník mebo dělník V poslanecké
sněmovně winulý týden jediný posl. Skene zastal se
dělnictva slovy: pilnější než projednávání o slepšsní
platů úředoických bylo by rokování o starobním za
opatření dělníků.

(14) Jimdo a m más. Ústředal svaz dvý.
carských jednot katolických tovaryšů odbýval nedávno
ve Wiot-rtboru sr0a. valnou bromadu, na níž se
zúčastuilo 96 jednot. U:tanoven generální tajemník
e pevným platem, jemaž za úkol uloženo navštěvo.
vání jednot, odbývání časových přednášeka exercicií,
zakládání nových odborů a dozor uad zprostředková
ním práce, zvlášť usi opatřováním míst učenníkům,
Poznalo se, že nepostačí mísla pouze zaopatřiti, nýbrž
jak dělufky,tak mistry pod dozorem alržovati a teprv
na základě vlastního uázoru o stížnostech rozbodovati,
Jak viděti, tajemník švýcarského ústředního katolic
kého srazu nebude brát: plat avůj zadarmo. Dále
zajištěno finančně vycházení vlastního lista „Zukonfi“,
„Ale to není všecko“, praví zpráva o schůzi; „nepo
stačí, mladíky pro naše spolky získati, my jim mu
síme dáti, čeho potřebují, t j péči, jež by odpovídala
jich stavu, věku a potřebám.“ Ano, to je to blavní;
nostečí krásná slora; katolický epolkový život vyža
duje skutků a sebeobětování těch, kdo stojí v čele,
Nemají-li ti ua to času, musí ustanoven býti placený
maž, který by sice za peníze, ale z celé dnše věci
sloužil.

« Bučení zaměstnavatele za šaty děl
míků. V továrnách a dílnách, kde dělníci musf se
před i po práci převlékati, jest povinností zaměstna
vatele, aby opatřil vhodnou místnost na převlékání,
v níž by šaty děluíků byly chráněny před zkázou,
krádeží nebo poškozením. Dálníci musel býti také po
zornějšími při umísťování šatů.

Nároky dělníků, kteří vykonávají
zákonem zakázané práce. Vjistémpřípadě
byl navyučený dělník zaměstnán klempířem tim způ
sobem, če ae převlékl za dráteníka a prodával po do
mech plechové zboží, začež dostával celé zaopatřenía
4 K týdně. V jiném případě jistý dělník, který dříve
byl zaměstnán v továrné, vybledával na účet jisté
obchodnice se emíšeným zbožím zákazníky na káva a
cukr, začeš dostával týdně 12 K. Oba dělníci byli
propnátěni bez výpovědi a oba se domáhali žalobou u
Živnostenského soudu, aby jim byla dána nábrada po
ditků za Ibůtu výpovědní. Žaloby byly však odmrštěny.
Důvody byly udápy následující: žalubcové převsali
obstarávání výkonů, které jsou zákonem zakázány
(člének I, S$ 69. a 60. živnostenské novely ze dne
25. listopadu 1902), Uzavřeli amlouvu, jejímž před
mětem jest něco, co není dovoléno a co následkem
tobo neemí býti vykonáváno ($ 878. všeob. obč. zák.).
Taková emlouva jest neplatná. Nemůže býti také Zá
dáno, aby bylo eplaéno, co jest neplatné. Žalobcine
mají žádného práva na dodržování smlouvy s následkem
toho také žádného práva na výpov'ď a dodržování vý
povědní lhůty ($ 17. živnost řádu u článek 61. obch.
zákona) Nemaji-li žalobci nároku na výpověď,nemají
ovšem také žádného nároku na nábrada ušlých požitků
($ 84, živnost. řádu).

Odměnyctnosti ve franeonzské aka
demali. Při letošním rozdílení odměn za hrdinské
ctnosti dostala první cenu řeholnice, milosrdná sestra
Emerentiena, rodem Hartmannova, ješ po úmrtí rodičů
pět jejich dítek jako vlastní matku odchovala, načež
vstoupila do řádu milvsrdných sester a zde plných
86 roků sirotkům eloužila. Druhou odměnou poctěna
byla šička, jež svou deoní mzdou 3 franků odcho
vávala pět sirotečků a k tomu ještě dluby po otci
uplácela. Dále byla odměněna čena z venkova, jež
všecky mrzáčky a nemocné děti v okolí sbírala a je
ošetřovala. Pak i celá ředa ulužebných, ješ u svých

nouze po léta sloušila. Mnohem více odwén dostalo
pe ženám nežli mužům.

Ze statistiky v Rakousku. E. 1900
bylo v Rakousko 214.214 oddavků, r. 1899 bylo
213.751 (ženichů starých 20—24 I. bylo 28.747,
24—80letých 114198, 30- J3óletých30.606, 36—
40letých 14.893, 40—60letých 14.463, 60 - 60letých
7.036, 60—70ietých 3.058; nevěst 16—20letých
31.825, 20—24letých 70.251, 24—30letých 66.166,
30—3óletých 19.869, 35—40letých 9.995, 40—
BOletých 9.659, 50O—60letých 3.099); narodilo
se 960.205 dětí a to 493.471 bochů a 466.734
děvčat, z nichž bylo nemanželských 132224; zem
řelo 658.269 lidí (r. 1899 zemřelo 658 680), a to
největší procento (149) ua taberkale a soncbotiny
a 9309, na zapálení plic. Na 1000 obyv, připadlo
r. 1899 a 1900 oddavků 8 25, narozených (šivoucích)
3706 a 37-31 (mrtvě uarozených 2857 a 27-78),
semřelých26 38 a 2537.

Bílé myši jako ochrámel. Jak známo,
stalo se v Aoglii při skouškách s podmořskými člany
více politování hodných neštěstí. Aby se jim bndoacně
co možná nejvíce předešlo, nařídila admiralita, aby
v kašdé takové lodi byla klec a bílými myšmi, neboť
svířátka tato jsou na stráži; boed se znepokojojí a
pískají, jakmile někde uniká gasolin, Myši vedou se
v knihách jako státní majetek a stát platí na každou
týdně 1 K 20 h na výživu | Aoglická admiralita vě
noje podmořským člunům, kterým prý i Togo děkuje
všechoy své úspěchy, velikou pozornost.om



Veledůstojnému

duchovensívu!

danSlanér
Konviktské ul. paslř spe
ciciné na kostelnínáčiní“ doroluie

1 dopornčiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobc, a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

latenci a jen © ohni slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, 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.ohání kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Chrámové svíce

„prodává
zaručená mešní vina.
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„ Nově zlepšený zákonemchráněný nedostižitelný 

krem na zubý
Mikuláškova

| Libuše.
Cena 25 kr.

K dostání v lékárnách,
drogeriích a voňavkářských

"závodech — W Hradci
' Král. K. Dix, droguista,

Fr. Viktorin, materialista,
' A. Frynta, obchod mydlář.;

w Policin Met. A.Pob
lová, drogaerie; w ov
Městě n. Met Jarosl.
Kracíková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; w De
brušce Al.Kňourek,dro
gulsta; w Gelčově Je
nikově J. Thon, lékár
ník; w Červeném Ko
etelci H. Klatovský, dro

jsta; v Josefově Lud. n
Jarolímek. drog.; v Tý- PENEESRvd 1E ní. O
ništi a. Orl. J. Plný, drogaista; wOpočně Jos.

: Středa, obchodník.
Budiž heslem a snahou každého uvědomělého

Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

Cihlářství.
Přírační kniha pro zařizování a zdokonalování závodů
cihlářských, výrobu cihel, tašek, rour, obyčejných a mo

saikových dlaždic, drážkových tašek atd.
9 238 vyobrazeními. — Čena 3 zl.

Starostům obcí!

Obceprávo amoc.
Ku potřebě obecní, členů úřadů samosprávných, hospo

dátských, losnických a jiných.
Sentavil Fillp KKnopf, c. k. okr. tajemník,

Druhé až na nejnovější dobu doplněné vy
dání. - Abecedně seřaděno — Kniha obsahuje
kde jaký zákon neb nařízení v obecním úřadování po

třebné a netřeba jiných pomůcekRačte žádati na ukázku.
Na 1000 str., cena 7 zl., váz. 8 zl.

„Národní Listy“ o díle píší: Potřebám tisíců malých
obcí a starostům neprávníkům doporučuje ae praktická
rakovét Knopfova, k níž pozornost jejich obracíme. Každý
zákon neb nařízení se srozumitelným výkladem snadno
lze nalézti. Kniha je nezbytným rádcem všem v životě
veřejném.

Nakladatel I. L. KOBERv Praze,
Vodičkova ulice.

Vždy 50 žiněných matrací
na skladě.

žiněmi plněné od sl. 178
Za čisté plnění žiněmi se ručí.
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

Cenniky zdarma a franko.
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voskové

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové“ij
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a av.
biřmování se stubami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

měty promístapout
nická. prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
svice obětní "ME

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

BE 03000 3038D6DODO0000
* Různé *

x zpěvné ptactvo £

ž Memék: ž
z Narcké Kanáryž

prodávám za mírnou conu. *%

Ě Josef Raus v Hradci Král, z
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První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Videm.
VN. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

|

|



neobyčejně levně
míma období, krásné, důkladné

dámskélátky
na kostymy a šaty:

Mnoho druhů — žádné partie — při značně ení

žených levných cenách.

S89“ Vzorkyna požádání ochotněa franko! "©

oa zanejmírnějšípoplatky

všech druhů.

Hradee Král., Pětidomy, č. 288.

KIAXAXXXX

franko dobírkon všade.

W—,

Pochvalné dopisy z celé říše.

stupce)
odborný umělecký závod

*pro

PRAHA-I,

pod loubím) doporučuje se

zsh ( těmi vsazením.

AJ rada bezplatně,
= ku definitirní objednávce.

Založeno roku 1836.

— nabízí—

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

punše, Hkéry,©sladké ovocnorúvkové (medici

jakosí velmi lev ko

1891 na jub. výstavě v Praze.

nými diplomy a právem rašení slaté
Vzerky zdarma a franke,

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj bojně zásobený

sklad náčiní
bohoslužebného

ge stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše silně vohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umošňuje
veškeré objelnávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možnotéž ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a
sašlou se již svěcené ge stvr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

kázati četnými pochval

nými přípisy P. T. aaníkůa odporučuje se ted
koupení a opravě lichá,
monstrancí, ciborií, relikvií

* Hl, nádobek na sv. oleje,
lamp,laceren,lustrů,kaditelen,táckůnakřest,svícnů,pa
dškálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

KČP XČD KPI XCBDX BDX

š Jan Horák, :soukenník
v Rychnověnad ně

X zasílá na požádání vždy

Ú dle roční salsony kollekcinejnovějších druhů pravých
vlněných látek

X

"své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- R

c zemských. ůCetná uznání zvláště z kruhůvele

x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob-Vf
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení. iUčiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. X

X

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení

X6 X662 X66 XCBIX EBD

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jindřicha | aboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

C3XCB3

a “ ' E
Založeno 1853. :

? Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©hrobů.

Nejlepší doporučení,

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařsk
řezbářský pro Práce o
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

fo počty zdarma, 1
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j
O O

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečnékapesní hodinky všechdruhůasoustav.Pondlové:
v krásných ořechových skříní

řetízky aprsteny,y, náramky,jehly:jako:ajvS REK,náranáhod
Z plnou sárukou/

Solidní obsluha pří mírných
cenách.

Ceny i obráz
na pož

Důvéry hodným adsilky
Ya nodieníom aĎ

velkých hodis
ání zašle.

téš i masplátky
r. 1648.

| 00 stereoskopických
Ls hnkáton apoplsem

čerů celá rodina.

Tatínku, prosím Tě!

obrazů

pouze za K 7*88, bez kukátka K $-—.

Dosad vyšlo sarií $. —Vydáváfotochemigratie:

kup mi k Vánocům

z celého světa

Pobavíme a poučíme se za dlouhých zimních ve

F. KRATKY v Kolíně.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře ro Yýprachticleh)

doporačaje P. T. veledůstojm. duchovenstva i
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

ZIUKREEICNNENHCAKT

——
ráučujném

výrobní závod i

všech: kostelních paramentů, i
praporů a kovového náčiní.

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

kotuj.6.5BajufedušujnéGuĎ.tj
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Vánoční úvaha.
Toť jest pokolení hledajících
Hospodina. Žale 33.

Pokolení hledajících Hospodina! Mohl-li
pak lépe označiti královský pěvec dobu před
Kristem Pánem?! Národové pohanští potřebc
vali pomoci 8 hůry a také ji očekávali, Řekové
a Římané jsou důkazem, že bumanita a oavěta
nechrání před mravním úpadkem. Tbukydides
líčí živými barvami smýšlení svých spolnob
čanů, jež vrcholilo v porušení všech mravních

-pojmů. Již za peloponésské války byly staré
mravnostní řády skaženy sofistikovu,sobectvím
a strannickými boji tak, že Sokrates 4 Plato
byli přesvědčeni, pro muže poctivě smýšlející
že není místa v životě veřejném, dokod by
věda, náboženství a mravnost nedošly nápravy.
A smýšlení spisovatelů římských, Livia, Ho
ráce, Tacita, Senecy, Iuvenála je známo. Není
tudíž diva, že v této všeobecné potopě očeká
vali mnozí paprsek světla a pomoci s hůry a
že touba po nápravě, či vykoupení, byla mnohým
společná. Nejčastěji se v tom ohleda cituje
Platonův Phidon, kde odporučuje tonto madre
jako prostředek nápravy zásady asketicko-libo
modrcké, ač-li sám Bůh nepromlaví a lepší
cestu neukáže. (Logos theios). Zajisté pozoru
hodné to místo, třeba by v tom spojení, v jakém
ge u Platona nalezá, neopravňovalo k důsledkům,
jež spisovatelé církevní s něho vyvozují A kdo
by neznal Virgilova čtvrtou eklogu o zlatém
věku lidetva, jenž nastane, až se narodí zá
sračné dítě ?| Nenípochyby, že ta míní Virgil
dítě z nějaké urozené římské rodiny, alei
kdyby to vše pro narození Spasitele světa nic
neznamenalo, a dalo se psychologicky vysvět
liti, touba a potřeba pomoci vyšší vyznívá
z toho všeho přec.

Kdo však nejvíce svó sonvěkovce na kře
stanství a na Messiáše připravil, to je nej
vážnější a nejpobožnější pohav, jaký se kdy
narodil —„božský“ Pluto, třebudnes znamenalo
slovo „platonické“ tolik jako „fantastické a
utopistické.“ Jeho filosofický systém je vý
plodemnejhlubšíhopoznáníživotníhoazakládá

FEUILLETON
Odváděl kozu.

Il.

Šťavel se ohlédl a vyrazil zlostně na smě
jícího se výrostka: »Kdybys radší, kluku umou
něná, místo smíchu starému člověku pomohl! Tebe
taky táta pěkně vychoval, že se vyšklibuješ šedi
vému dědkovi! Jen aby se zes tobě nesmáli jinf,
až budeš sám mít hlavu plesnivoula

»No, no, dědečku, to jé jen tak; co pak si
myslíte, že mám srdce tolik špatné ?«

«Teda mně pomoz! Mám už beztobo tohohle
pachtění až po krk dost.«

slnu, snad oba dohromady něco zmůžeme.
Víte co, táhněte kozu za provaz a já ji 26 zedu
potlsčím. To by bylo sle, aby mrcha pak nepřešla|
Věak jí napravíme tvrdou palici.s

Tenhle válečný plán nalerl v myšlenkách
. stercových vlídného přijetí.

»Teda, hochu, už začnu táhnout; a ty honem
tlač le

Teď se ukázalo, co zmobou avorné, spojené
síly! Jakkoli koza se vším úsilím opřela drobná
kopýtka o zem, začala se pomalu pohybovat. Na
tažené, jakoby ztrnulé nožičky, které se v kolínkách
ani neprohnuly, drkotaly po písčině ku předu; bylo
to podobné, jako když se tlačí po silnici čtyrnohý
stoleček. Steroch již zaujal posici v prostředku
kamene, a vzdorovitá koza octla ac již jen asi
na dva decimetry od kamene.

Šťavel stoupl si opatrně na druhý pokraj
kamene, kde již voda horem přebíbala a zatáhl
sa provaz hezky zhurta. »Věak už teď mrcha
rozhodné půjde přes vodu; musí jít,« blesklo mu
sterou hlavou. Koza v hrozných úzkostech střihlu
dvakrát ušima a jakmile byla dotlačens a dota

——— . -=

se na poslední příčině všeho — Bohu, nej
vyšší idev dobra, na Bohu monotheistickém a
osobním, otci a stvořiteli všeho. Od něho po
chází vše dobré, jeho prozřetelnost chce dobré
a řídí vše k dobrému, účelem pak a cílem
člověka je, by se Bohu stal podobným (hc
moiósis theó kata dynatoo). Aby toho cíle
člověk dosáhl, musí vše mu napomáhati: stát,
mravonka, umění, básnictví, věda; ce tomu
překáží, není pravé a mnosfjako Škodlivé se
potírati. Nejvyšší úlohou je zachování doše
(sótéria, sózein), nejlepší stát má míti podobu
říše boží a vésti k věčnému životu.

Jaký rozdíl je, ptám €e, mezi tímto pc
banským učencema náboženstvím Kristovým?l
Co Kristus hlásal a světu zůstavil, to Plato
tušil a jeho proroctví, že „boží slovo“ musí
lidstva pomoci, se vyplnilo.

Ač žil uprostřed pohanského světa, kde
zlo za zlo se aní nepovažovalo, má Plato
picméně spřávné vědomí o původu zla a do
chází ku katastrofě, jež je podobná křesťanské
mu učení o pádu lidstva. Daoše existují dle
něho dříve, než se setěly spolují, jsou nesmr

tak šťastny, že zřely krásu věčné idey. Poně
vadž však mají tři mobutnosti, rozam, mysl a
žádostivost, kterážto třetí táhne je neustále
k tělu a ke hmotě, byl z toho věčný boj a
chaos, v úěmž většina z nich nedošla nikdy
k patření věčné idey, nýbrž propadla bmotě a
spojila se 8 tělem. A proto je člověk, resp.
tělesná jeho stránka, zlá a ve svém vnitra
zkažená, kdežto Čaše čistí, jež so stělsm uikdy
nespojily, patří věčně na Boha. Ještě zbývá
tu rozum; ten působí, že i na světě touží jisté
duše po světle a pravdě a to jsou hlavně
daše filosofů a „platonická láska“ nese se
k poznání pravdy; proto hledí se filosofové
zbaviti panství těla a filosofie dle Platona
není nic jiného, než cvičení se v odamírání.
Toť skoro celé učení o křesťanském vebeza
pření, sebepřemáhání a následování Krista.

Plato je přesvědčen o strašném významu
hříchu, jenž není jen vášní a žádostivosti, nýbrž
zločinem a co nejzvláštnějšího, že i on defi
naje hřích jako odvrácení od Boha a přiklo(R O
žena na pokraj kamene, provedla neočekávaný
nápad; sebrala všecky síly a mrštně skočila na
druhý břeh. Vydařil se jí skok veliký; a nebylo
divu, jejikož dvě síly jí statečně pomáhaly. Koza
najednou raději osvědčila ochoty až příliš mnoho,
než aby si kopýtka sebe méně urousala, Jenže
tento překvapující skok měl hned v zápětí dva
málo potěšující následky, Tlačící hoch padl ochot
nýma rukama rovnou do bahnitého pokraje po
toka. Táhnoucímu Štavelovi sklouzly nohy; pře
padl sice na břeh dosti suchý, ale boty si smočil
důkladně.

Ovšem že celá ta pestrá scenerie odehrála
se v jediné minutě, Hoch si stíral bláto, a v hlavě
mu zrál pevný úmysl, že víckrát žádné zvíře
přes vodu tlačit nebude. Reptal na nepřízeň osudu
dost; ale staroch ho uklidnil slavnostním problá
šením, že aspoň vykonal skutek záslužný. A když
se oba pomocníci rozešli, umiňoval si Sťavel
pevné, že tu kozu radši na cestě zabije, než by
trpělivě s ní vykonal ještě jednu tak trapnou a
oesnadnou proceduru.

Za chvilku již Šťavel odbočil s kozou na
silnici, A za několik minut ocitl se u prvního ba
ráku obce Klímek. No, teď už bude brzy po
tuře«, pochvaloval si, stíraje se stařeckých skrání
bujný pot; »za čtvrt hodiny jsem v Dráčové. Ale
žízeň mám, jako bych o žních podával snopy. Je
to dnes horkol Aspoň bych si mohl někde sednout
do chládku. Ale ne, nejdřív dovedu kozu na místo
a pak teprv si někde sednu.« A při takovém roz
pačitém přemýšlení přibližoval se Šťavel ke ku
peckému krámu Rosenthalovu. Tam vábil kolem
jdoucí výčep rozmanitých líhovin.

Teď bylo potřebí, aby Šťsvel sebral všecku
energii, všecku mravní udatnost. Neboť nestaviti
se u Rosenthala aspoň na jednu skleničku — to
znemenalo pro něho veliké sebezepření, Již hr
dinsky přešel kolem svůdných dveří; ale sotva že
si začal pocbvalovati, jak udatně proti pokušen

Úmserty se počítají levmě.
O'mova vychásí v pátek v poledme. | Ročník XL

nění se k stvořenému a že lež považuje za
matka bříchu. Vykoupení vidí Plato pouze ve
vrácení se k Bohu, čili v obrácení se, třeba
ovšem toto obrácení u něho nemělo toho re
elního významo, jako v křesťanství, jsouc rázu
více abstraktního, ve vědě vrcholícího. Pla
tonovo: „ctnost je ve vědě“, s naším křesťan
ským názorem nesouhlasí, ač i tu nestníme za
pomínati, že on pouze vědění dobrého a pra
vého považoje za vědu. O vykoupení lidstva
Bobem a o zadostučinění nemobl ovšem Plato
vičeho věděti, proto také jeho spojení s Bohem
je dílem pro obra, podnikem přímo nemožným.

Čemu Plato učil, to sv. Jan Křtitel konal
a av. Jan byl jen předchůdcem Toho, který
přijíti měl a jehož řeménky on rozvázati za
hodna se nepokládal. Jan poukázal na Beránka,
který sejme bříchy světa vlastní siloua vlast
ními záslubami. To Plato, jenž stál na stano
visku přirozeném, věděti nemohl, ale jeho sou
stava, blížící se tak velice křesťanské pravdě,
zaslubuje našeho obdivu a je důkazem, že šle
chetní maří již před Kristem Pánem cítili po
třebu vykonpení. Pobané Vykupitele tušili,
židé Ho očekávali a my Jej máme a příchod
Jeho na svět v hodu božím vánočním oslava
jeme. „Člověčenství naše, veselme se; ráčil
vzíti na se, radujme sel“

Volné listy.
(Roshledy po sociálních poměrech.)

(12) O manifestacích pro všeobecné rovné
právo bylo již hodně psáno a mluveno, a až
posud hovor obíhá a vrací se, dotýkaje se
mnohých stránek bouřlivých i tichých demon
strací, které svojí rušností a myšlenkovým ob
sabem znamenají mezník ve vývoji kultorním
a mravním. Nedá se popříti, že volání po vše
obecném právu, spojené s tažbami národními,
mnoho přispělo ku probuzení politického zájmu
nejširších vrstev lidových. Na druhé straně
pak sociální pozorovatel postřehl, že tu a tam
projevila 80 na venek nálada, napodobiti revo
lační hnuti roské. „Budeme mlaviti po ruska“,

bojoval, vyhlédl z krámu starý Dubsk a hned
volal za vzdalujícím se starochem: »SŠfaveli,Šta
veli, ty šelmo nevšímavá, copak se nestavíšř On
si jde kolem. jako pašerák; jako bys neviděl
v krámě starého kamarádala

Šťavel skutečně nezpozoroval, kdo se v 0
tevřeném krámě baví, protože přede dveřmi raději
obrátil hlavu na levo, aby pokušení spíše přemohl.
Teď se tedy obrátil. Dubáka měl tolik rád! Slou
žil oba společně před časem u jednoho statkaře
hezkou řádku let. Jen to byla chyba, že se naučil
Štavet při tom přátelství od svého druha přihnouti
si ze skleničky každý týden aspoň dvakrát,

ťavel na zavolání druhovo hned se obrátil;
neviděl se s Dubákem již skoro tři měsíce. Nebude
tedy tak zle, pohovoří-li s ním chvíli o zlatých
časech mladosti. Hned se bránil: sAle vidíš, Jo
sefe, opravdu jsem nevěděl, kdo to je v krámě.
Ale víš, já musím spěchat. Vedu kozu do Drá
čova a chci se ještě vrátit zpátky za světla. Stavím
se jenom na minutku.«

»>No, no, kdopak tě chce dlouho zdržovat?
Vždyť odejdu za chvilku taky . . .«

favel kozu obrátil, šel k zahrádce Blumen
tbalově, uvázal provaz na ztroucbnivělou tyčku
rozkývaného plůtku a vešel do krámu. Usedl na
bednu a poručil si za čtyry krejcary čisté s rumem.
Jazyk rozvazoval se soudruhům čím dál víc, tak
že jim uběhla půlhodinka jako minutu.

Zatím se koza u plotu velice nudila. Neměla
co kousat a marné si lámala hlavu, proč vlastně
ji vůdce k tomu mizernému plotu nas tak dlouho
připoutal.

V tom se vracel odkudsi do zabrady synek
Blumenthalův Julius s velikým hafanem. Jakmile
pes uviděl za plotem kozu, hned spustil hrozný
rámus, odrazil se huňatými běhy několikrát od
zemé a zabatel mohutné před samým plotem, až
koze uši zalehaly. Ta se dlouho nerozmýšlela,
může-li hafan poraziti při svém vzteku ztrouchni=



bylo elyšeti, a nálada ta byla stupňována ko
nečně provoláváním slávy ruské revoluci.

Jsou však určité meze, až ke kterým [se
může jíti, neboť překročí-li se, vzniká sociální
nebezpečenství. Pokad boj v Raska čelil proti
zkažené a ničemné byrokracii, proti sociálnímu
útisku, obmezajícímu zdravý rozvoj sil veli
kého státu, měl sympatie všech rozumných lidí.

Dnes však v Rusku řádí se již pod praporemzla a anarchisté, provozujíce tam obchod 8 lid
skou krví, pracují ke všeobecnému rozvratu a
k úplné sociální revoluci. Řádění židů ruských
konečně rozumíme, ale že raská inteligence a
ruská stadující mládež ubily v sobě všechnu
prozíravost a všechno vlastenectví, še bídně

poslahnjí vražedným nepřátelům své vlastnírve, nad tím nám západním Slovanům zůstává
rozum státi, Tak na příklad oslavovaný spiso
vatel Gorký, jehož spisy byly tolik vynášeny
a o jejichž ceně ostatně konečný sóud posud
není vysloven, ukazuje se v časopise jím za
loženém jako Štváč, jenž neví, kam věci žene.
Říká, že bojuje proti sociální 1espravedlnosti
a pracuje o zlepšení stava dělného lidu a tříd
porobených. Theorie jest správná. Jisto však
jest také, že mravně podporuje ty, kteří po
výtce tvoří peněžní aristokracii a kteří ve
svých rukou soustředili spotřebu výrobků, jež
mají býti stejnoměrně rozděleny mezi všechny
členy společnosti. Jsa socialistou, jedná tedy
protisociálně, veden jsa ideou, jak praví, ideu
svou činí děvkou jisté peněžní aristokracie
nejen ruské ale také zahraniční, a pak ovšem
vysvětluje se, proč zase ty jisté peněžní kruhy
8 jeho spisy tolik se miliskují. Kdo bystřeji
hledí a kdo dobře zná svět, spojenectví to po
zoroval dávno. Též u nás hlavní smysl ná
klonoosti živlů židovsko-socialistických ke Gor
kéma nikdy se neskrýval a ukazoval svou ten
denci i v pojednáních čistě literárních a umě
leckých. A tak Gorký podstupuje bojem
absolatism a byrokracii roskou, aby nadháněl
lid krutovládě jiné, zejména tém lidem, kteří
šíleně zuří proti vládní moci, protože jejich
vyssávací přirozenost pro různá omezení v říši
ruské nemohla se plně rozvinouti,

Připomněli jsme těchto poměrů raských,

protoše 8 jejich podobou setkáváme se i u nás.$naši socialisté, jak jim bezpočtukrát bylo již
vyčteno, něco jiného povídají a něco jiného ko
nají. Stateční bojci proti kapitálu nevidí kapi
tálu židovského. A není to náhodný kontras',
nýbrž otálý fakt, jehož by neměli nikdy ze
zřetele pustiti ti, kdož oceňují zásady, svustavy
a směry sociální. Jest ta základní rozdíl mezi
mlavou strany a jejími skautky, kterýžto rozdíl
musí důkladnoa opatrnost okládati všeta, kdož
v posledních dnech v záchvatu volebního hontí
až příliš komandovati se nechali od sociálních
demokratů. Strana sociální demokracie ta uká
zala, že nechce pouze agitovati a býti pouze
stranou, nýbrž že se chce státi rozbodojící
většinou. Podobné dvojakosti jest se socialisty
příbozná strana realisticko-pokroková, Pocti
vost, přímost, pokrok, humanita, nezištná práce
pro národ, obrozenía jiná veliká slova vecpávali
realisté do českých hlav až do prasknutí. Sotva
však dostavila se doba a potřeba, aby ztrestali==-==
věly plot, který jí byl ochranou před ostrými
zuby nepřítele; a tak V pudu sebezáchrany trhla
prudce rohatou hlavou, až shnilá tyčka se přelo
mila. Když začal Julius horkokrevného hafana ko
nejšiti, skákala už koza do blízkého lesíka, jsouc
pronásledována černým pejskem, který hleděl do
konati pronásledování, jež byl velký hafan započal.

Když koza z nehostinné vsi ubíhala, fukal
si právě Šťavel s Dubákem pátou sklenkou. Byl
stále veselejší. Ale do bezstarostného veselí padla
najednou těžká, trpká krůpěj. Jedna tetka volala
do krámu: »Strejče, utíká vám koza do lesa;
právě se utrhla od plotu. Jděte si ji chytat, aby
vám ji někdo cizí nezajal.«

Štavel byl tak zaražen, jako by byl dostal
náhle ze zadu ránu. Zdvíhl se s bedny, ale musil
se přece ještě okamžik zdržeti. »Nejdřív zaplaťte
útratu a pak si teprve běžte=, vybízel chladně
opatrný Blumenthal.

»No, no, vždyť to bude hnede, mumlal
stařec a třesavou rukou vysázel krejcary na pult.

Ale kde zatím už byla kozal Zacházela do
lesa stále dál, takže Šťavel marně se sháněl, kde
ten tvor vězí. Když došla koza k lesnímu potůčku,
s chutí se napila; však už měla pořádnou žízeň.
Ten starý mrzout, který ji vedl, pamatoval ferina
jenom na sebe. Teď si chtěla po tom honu trochu
oddechnouti. Rozhlédla se kolem. Líbilo se jí
v tom chládečku; tady ještě nebyla nikdy. Pátrala,
bylc-li by tu také něco kalého k pastvě, Chodila
sem i tam, naposled hryzla do chomáče lesní by

se Jjináč| Ta se nějak o vymazlený jazýček kozí
starala. Bude nejlíp, jestliže se k ní aase vrátí.

Najednou uslyšela koza za sebou zkormou
cené volání Šťavelovo. Lekla se o svoji svobodu
a hupkala rychle ke kopečku porostlému jehlič.
nstým mlázím. Konečné byla už z lesa venku,
poskočila na jiný kopec a pozorně obhlédla kra

dra Herbena, jenž stranu a vnitřní její poměry
tak ukratně zostudil, svinuli prapor krásných
hesel a pohodíli kamsí do kouta jako onucí.
Podezřívali se, pomlouvali, nadali si před veřej
ností a rozdmychovali takový oheň, že u di
váků dostavilo se mínění, že pošár stráví
všechna jejich plesnivinau. Dne 17. prosince se
sešli na schůzi, kdež mělo býti rozhodnato,
zda má pravdu výkonný výbor, jenš Herbena
vyloučil ze strany pro defraudaci, nabo zda
Herben jest člověkem nevinným. A hle, vý
sledek schůze byl, že není vítězů avi poraže
ných, tedy že není vlastně zásad a že zlo jest
dobrem a dobro že jest zlem. Pánové domní
vají se, že vykonali záslužný čin a zatím 86
hráli pouhou komedii, a to pod dozorem Ma
saryka, jenž plu uznání vlastní důstojnosti od
svých mravních zásad udělil si dispens a za
Herbens promlovil dobré slovo. Tedy zase zá
kladní rozdíl mezi mlovou strany a jejími
skutky.

Tyto dvě strany plné neupřímnosti při
pisují si stále výchovné poslání v národě, ar
čují své slovo a čin pro všechny, staví se
v čelo velikých hnutí a dušují se schopností
svého vůdcovství, ano mnozí sociální demokraté,
povzbazeni manifestacemi volebními, rozhlašo
vali: „náš je svět“ Sociální program socia
listů známe a již minole jsme ukázali na jeho
pejpochybnější důsledky již co do podklado
jeho filosofického,společnéhodoesi se stranou
realisticko-pokrokovou. Ve své filosofii sociální
demokraté ztrnuli, a nelze od nich očekávat,

jejich pravda vlastoě pravdou. Jejich domnělá
pravda určila jim též hledisko příkře proti
náboženské, a negace náboženství rozpálena
byla u nich živly židovskými v smrtelnou zášť
proti náboženství katolickému.

Jak v náboženské otázce počíná sobě
strana realisticko-pokroková, není žádnou zá
hadou. Působením prof. Masaryka a jeho stou
penců jest vychována již celá generace in
teligence v náboženském oibilismo. Jak za
bředá tímto směrem vedená mládež akademická,
ukázala nedávno instalace nového rektora, při
níž nadutá domýšlivost, terorismus a spole
čenská klackovitost provalily se na dotvrzení
pravdy, že činy jsou výrazy duší. To jest to
ovoce společenského pokroku a mravního ob
rození, jež v theoreticky krásných aforismech
blásá Masaryk. Mohou-li takové a podobné
zjevy býti již tazořka na denním pořádku,
dokazoje to, že v naší společnosti pohlíží se
již povrchoě na život vůbec a na život ná
rodní zvlášť. - o

Oddává-li se netečnosti naše veřejnost,
nesmí však apáti čeští katolíci, neboť jedná se
to předem a zejména o statky náboženské,
Bitnace jest určitá svým nebezpečenstvím; to
jest poznatek, jenž nemůže býti ničím zviklán,
nejméně optimismem, jenž leckdy v katolic
kém tisku se vynoří, maje původ v nějakém
katolickém popudaozahraničním Debo domácím.
Přeskakuje se často z chmurných nálad ve
světlé naděje, což jest nedůslednost, prýštící
z nepoznané situace, již proniknooti jest naší
povinností. Znám-li poměry, bada také věděti,————
jinu. Již se smrákalo, ale čtvernožec přece trochu
rozpoznal, kudy by měl nastoupiti pochod zpá
teční...

Zatím Štavel div si vlasy netrbal. Právě vy
cházel úplněk, když po nezdařeném lovu malo
myslné se ubíral domů. Achich, jeho stará mu
vytře zrak, ouvél Ta má vyřídilku| Celý týden
bude slyšeti takové melodie, až mu uši budou
zalehat. A tak veliká ztráta! | Vysvětlí jí všecko
pomalu, aby se hned zlostí nezbláznila a něco
brozného mu nevyvedla. Přišoural se k baráku
s hlavou sklopenou pod tíží veliké víny. Baráčnice
už vyhlížela ze dveří. »To je doba«, vítala pro
vinilce mrzuté. »Teda odvedl's kozu v pořádku?

»lnu — víš — odvedl.«

»A stavil se's na kořalku a hodně se's napil,
viď! Nezapírej, na očích ti to vidím. A kdepak
máš penize? Nestrhli ti néjakouzlatku ?e

»Víš stará, oni povídali . . „c koktal Štavel,
mžouraje nejistě očima.

»[ ty ničemo ničemná, že's tam tu kozu
ani nezavedl? Jen se přiznej.c

Oči staré žené blýskaly tak zlověstné, že by
se byl Štavel raději viděl pod zemí.

»lnu — zavedl; bodejť že zavedl.«

Ale v tom se za ním ozvalo táblé »néčé«,
až se staroch otřásl. Koza právě se vrátila rychlým
pochodem z výletu. Byla tolik "ráda, že zase svoji
velitelku vidíl A měla už veliký hlad, | Však teď
dostane krmení do sytosti. Baráčnice byla jako
u vyjevení. A štěstí pro starocha, že šťastný návrat
čtvernožcův rozptylovel poněkud hněv té ženy.
Dloubý a posud dosti ostrý hovor skončila ko
nečně baráčnice poznámkou: »Ty bys ani kočku
v pořádku na pravé místo nezavedl.«

Druhý den odváděla kozu Štavelku sama;
koza šla ochotněji, rychleji než včera. Ale Šťavelce
šlo se těžko, velice těžko. Vždyť pro několik po
třebných zlatek měla se odříci tvora tolik milého|

eo musím chtíti a pak co musím konati. Ono

P E oslabujea zbytečnémate. Jistoest, še nepřátelské síly se na všech stranách
sbírají, že časopisů protikatolických nelze již
ani spočítati a řečníků protikatolických že jest
na kopy — od universitního profeesora až po
dělníka. Z měst rozjíždějí se oa venkov ne
zralí mladíci, kteří osvojivše si nějaké vědo
mosti hned za tepla vysypávají je ve zkrou
cené často podobě na schůzích lidových, kdež
většina poslachačů dá mnoho na živé slovo a,
neprobivši se posnd k jistotě úsudku, přijímá
vše za berný peníz. Agitátoři tito mají po vět
šině volné bojiště, na němž ničí a pustoší, roz
nášejíce plamen války protináboženské a v du
ších lidských prokopávajíce prázdnota a pro
past. A stává se přečasto, že mnozí posluchači
na takových schůzích očekávají kněze, oblíšejí
8e po něm a touží, sby se vzepřel a otíravého
mlavka odrazil. (Pokrač)

Obrana.
(3)Může církev pedporovati pokrok ©

Páni akademikové socialističtí, kteří se pou
čnjí o katolickém vědeckém pokroku z prolha
ných socialistických výpadů, papouškojí zcela
bezmyšlenkovitě po zarytých odpůrcích církve,
že církev — hledíme-li k jejím ustáleným,
nezměnitelným dogmatům a obyčejům — vě

ný a uměleckýpokrok ani podporovati 06může.
Na to odpovíme předně několika pra

ktickými příklady. Největším posměchem pro
vázejí nemyslící lidé katolické modlení rů
řence (modlicí řemínky židovské ovšem ne
chávají bez výtek). Tedy vězte, pánové, že na
př. proslulý skladatel Hayden právě před sklá
dáním svých budebních děl nábožně růženec
se modlil. A kdyby býval Hayden odborným
fysikem nebo dějepiscem, nebyl by mu růženec
nijak překážel při přemýšlení o zlepšení do
pravnictví nebo při stadiu o stěhování národů.
To snad sami uznáte.

A ta katolická zpověď, uváděná každo
ročně v posměch sociulistickým tiskem! Náš
skladatel Dvořák zpovídal se často, ale uijak
mu to nevadilo ve skládání nejkrásnějších me
lodií. Naopak nejlepší jeho skladby vytryskly
z vroucího náboženského vznícení. Pan skla
datel Lošťák se nezpovídá, a ejhle, oo vlastně
při své bohémské kuráži jeho hlava vysoko
vztýčenádokázala?

Dějepisec Tomek modlil se v kostele často
ze staré, Švabachem tištěné kniby a objevil
při tom všem daleko více nepopěrných histo
rických pravd, neš nějaký pohodlně a bez
blubšího studia kritisující pokrokář. Kdyby
býval Tomek vtipným stavitelem, jistě by mu
tevadila ani katolická modlitba ani zpověď při
vymýšlení velkolepého plánu stavebního.

Proslulý Pasteur byl vroucím: ctitelem
Panny Marie, často se zpovídal, a jakkoli by
významným odborníkem v přírodozpytu, přece
neříkal, že bible uvojí zprávou o původu
tvorstva klame lid. A ejhle, při všem svém
katolickém přesvědčení stal se nejslavnějším
souvěkým lókařemfrancouzským|

Italským stavitelům a malířům nijak ne
vadila zpověd, víra v nebe atd. při uměleckém
tvoření. Právě náboženské vznícení vedlo race
jejich k výtvorům nesmrtelným. Teď se chodí
pokrokáři poočovat do Italie, přicházejí poso
rovat vzácné vzory malířského, sochařského a
stavitelského umění — „zpátečnických kle
rikálů“, podporovaných vysokým duchoven
stvem. Nyní svobodná, liberální Italie nevěnoje
poměrně ani polovic takového nákladu na vědy
a umění, jaký věnovali osvícení církevní hod

nostáři. .
„Růženečkář“ Karel IV. zalošil universitu,

v níž se nyní vesele přednáší o — „zpátač
bictví církve.“ Oddaný syn katolioké církve
— filosof Tomáš Štítný — prvý z učenců ev
ropských vůbec prováděl universitní extense
mezi lidem — a to zcela zdarma.

Ale nač aváděti dále jednotlivé případy?
To bychom mosili napsati celou tlustou kniha.
Zkrátka pravdou jest tolik: velíká většina epo
chálních, směrodatných vědeckých objevů, na nichš
staví přítomní učenci dále, vyšla s hlavy kněší
anebo myslitelů upřímně katolických. Bude-li po
třebí, posloužíme pádnými doklady znova. A
teď najednou pokrokový posór, mladík s blavou
hrdě pozdviženou, ale málo učenou, začne směle
převraceti dokázanou pravdu a počne tyrditi,
že církev pro svoje dogmata ani pokrok pod
porovati nemůže, Vynalezli snad James Watt,
Edison a Marconi znamenité stroje proto, že
nevěřili vživot posmrtný, že neuznali Kristu
za Vykupitele, že se nemodlili? Ať už uvěřili
čili nic, hrálo jejich stanovisko náboženeké
při vynalezavosti nějakou základní roli?

A jest snad Český učenec — kněz dr.
Masil duševně obmezenější uež pokrokový po
výšenec, že věří pevně v pravdomluvnost
bible? ©Jebo učené spisy, odnášející se k vy
avětlení biblických a jiných historických dějů,



vzbudily velikou posormost í v jinověrecké a
eevěrecké cizině. Radili byohom mladýmpánům,
aby místo laciného, pohodlného pohrdání vším
katolickým přečetli sobě nestranně aspoň jeho
ačený spis „Od stvoření do potopy.“ Snad potom
uznají, že jest ještě daleko do vyvrácení bi
blické pravdy a katolických dogmat.

Rozoumek, který sotva chápati dovede
geniální objevy katolických veleduchů a který
od professora uloženou látku sotva povrchně
„vydře“, povyšaje se nad katolické myelitele,
pobrdá jimi, jako by největší moudrost spo
čívala v pyšném zavrhování všeho katolického.

Lidé, kteří přijímají zcela chybná dogmata
pokrokářská beze všeho přemýšlení, kteří tle
skají i protimlavům Masarykovým, myslí si,
že katolická odůvodněvá dogmata překážejí
pokroku každému. A přece i prostý rozum
usnati masí,že na př. víra v očistec, v Božskon
odplatu, zpověď, modlitba nijak nemohou pře
kážeti ani umělci v ušlechtilém tvoření, ani
badateli v historii, přírodozpyto, ani lékaři.
Tolik zatím. Dle potřeby se k tomuto themato
vrátíme, neboť již předem tušíme, jakými 80
fstickými knify budou pokrokáři pravdu námi
vyslovenou překrucovati.

Politický přehled.
Vánočními svátky zavládl v politice ra

kouské jakýsi klid, který však přecejest rušen
hlasy něm. časopisectva rakouského, jež stále
rozebírá dobré i stinné stránky všeobecného
práva volebního. Němci rakouští v tichosti při
pravojí se na chystanou volební opravu, ale
v našich vlastech mimo sociální demokraty
pramálo se připravujeme. Čilejšími v tom
obledu jsvuu však přece na Moravě, kde dne
28. t. m. kona) se v Brně sjezd důvěrníků ka
tolické strany národní za velikého účastenství,
Poslanci dr. Hruban, dr. Koudela a V. Ševčík
promlavili na sjezdu tomto o poměrech v zemi
a říši, a uvedli, jaké stanovisko má český
člověk na Moravě zaujmouti. Z celého sjezdu
vyznívala pevná organisace strany katol, na
Moravě, kdežto v Čechách pře se několik stran
o přednost. — Na severní dráze trvá dále
trpný odpor zřízenců, společnost státních drah
však zřízencům svým vyhověla.

Císař nepřijal žádost ministerstva Fejér
váryho za propuštěnoa; bude 8e s koalicí vy
jednávati dál. Odročením sněmu oherského
vzešel proti vládě ještě větší odpor než pře
dešle; liberálové i oposičníci, sněmovoa po
slanců i magnátů přijali touž resolaci, v níž
jednomyslně protestují proti novému odročení
sněmovny.

Poměry v Rasku jsou stále neutěšené.
Všeobecná stávka se rovolucionářům nezdařila,
V Petrobradě zmařeny plány jejich zatčením
vůdců; většina. dělnictva tu pracuje. Proti
stávkojícím vždy aorpatněji vystopojí střední
i nižší vrstvy obyvatelstva a k tomu revolu
cionářům nedostává se už prostředků. V Moskvě
vypukla sice všeobecná stávka, ale vojsko,
jsouc věrno cara, postavilo se na odpor vzbou
řen»m stávkářům. Pravé boje zavládly na uli
cích moskevských, kde vedle ručnic a bodáků
i děla zkoušela svou síla. Boj neustává, uč
porážka vzbouřenců už jest jistá. ©Mrtvých
a rančných čítá se nad 10.000. Úmyslem revo
lucionářů bylo zajati generálního guverníra,
zmocniti se pokladny a evrhnouti vládu; alo
záměr tento zmařen věrností vojska.

Mezi Čínou a Japonskem uzavřena smlouva,
která zaručuje Japonsku přes ustanovení hiavní
smlouvy velké výhody.

Z činnosti katol. spolků.
Zemský sjezd křesťansko-soelální

strany ma obzoru. Letos založenáspolková
instituce v Praze, zemský sbor pro společné
zájmy všech katolických spolků v celém krá
lovství, luštil o letošních svátcích důležitou
otázku. K popudu ústředního předetavenstva
diecésní organisace hradecké podalo 70 kato
lických spolků (54 z Hradecké a 16 z Badě
jovické diecése) důtklivou petici, aby zemský
sbor ačinil přípravné kroky ku svolání zem
ského sjezdu, na uěmž by litomyšlský program
£ r. 1895 byl zrevidován a doplněn a na němž
by jednotná organisace v celém království byla
zbudována. Hradečtí po m-ohá léta již smi
řovali vzniklé programové i osobní rozpory ve
straně a již na konferenci r. 1908 o vánocích
pořádané od přítomných zástupců všech tří
stran obdrželi závazný slib, že se revise pro
gramu během roku provede. Nelze se tudíž
diviti, že tentokráte sáhla hradecká organisace
ko plebiscitu, jehož se súčastnilo přes 4000
stoupenců strazy. Poradu zemského sboru
evolal na den 26, prosince vadp. kap. děkan
Dr. Borian do Prahy, kamž dostavili se dele
gáti z diecése pražské pp. Jiroušek, Hovádek
u Žižka vedle p: děkana Buriana a p. hraběte

Vojt. Sohonborna. Diecósi bradeckou zastupo
vali pp. Dr. Reyl, Jakl a Polák. Po srdečném
proslovu p. děkana Dra. Buriana podal správu
za pražské sdružení p.red. Jiroušek, za hra
decké p. Dr.Royl.. Po té přikročeno ku vy
řízení zaslaných petic. Dr. Reyl poukázal ku
historii pokosů v revisi litomyšlského pro
gramu. Pražské sjezdy z 1896, 1898 a 1899
doplňovaly program, jenž původně byl určen
pro dělnictvo, ale časem nedostačoval, když
ku straně křest. sociální přiblásilo se též rol
nictvo, intelligence i ženy a když časové po
měry vyžadovaly od programa odpověď na
běžné nutnosti. Moravané již r. 1899 na zem
ském sjezdu doplnili si stávající mezery a
utvořili si jednotnou zemakoa organisaci, kdežto
v Čechách jsme se rozdrobili na 3 frakce, K ná
mitkám p. red. Jirouška a p. Hovádka, že bez
účasti výkonných výborů různých stran nelze
sjezd svolati, vyslovili p. Dr. Reyl i p. Jukl
názor, že 8i to přeje i petice členstva, aby za
součinnosti všech stávajících politických i od
borných organisací byl sjezd svolán. Po tomto
vysvětlení prohlásil se k přímluvě p. děkana
Boriana zemský sbor kompetentním ka zaří
zení předběžných prací a usneseno, aby 8vo
lána byla na velikonoční svátky poradní kon
ference delegátů a referentů jednotlivých sdru
žení a o svatodušních svátcích zemský sjezd.
Jednotlivé organisace budou vyzvány, aby pro
přidělené referáty vybraly vhodné pracovníky
samy. Ke konci referátu o důležité této schůzi
zemského sboru budiž krátce zmíněno o sta
novisku zemského sboru ku všeobecnému rov
nému hlasovacímu právu. Sbor nestaví se proti
této formě hlasovacího práva a využitkuje ho
plnou měrou, až se uskuteční. Neoddává se
však domněnce, že by všeobecné rovné hlaso
vaci právo bylo všelékem proti všem krisím
a nepovažuje ho za ideální nezměnitelné sta
novisko, nýbrž za přechodní stupeň ku zave
dení zájmového práva. K názoru tomu vede
každého střízlivého a socialistickými sny ne
předpojatého politika malý rozhled po libe
rálním hospodářství, které sice kuždému po
skytlo rovnost a volnost soutěže, ale neodetra
pilo nerovnosti majetku a vzdělání. Naprostá
volnost v soutěži pomohla chytrákům a zotro
čila lidi prostředně nadané, takže uyní musí
volná konkorrence býti různými zákony ob
mezována, aby 86 malí lidé samou volností
neudusili. Stejným spůsobem bude se odehrá
vati historie se všeobec. rovným hlasovacím
právem, z něhož bohatství i chytráctví ur.e si
hodně nerovný podíl. Přes tyto střízlivé úvahy
do badoucnosti nestaví se zemský sbor proti
všeob. rovnému právu, takže mizí také palčivá
otázka, která se po léta neobyčejnou ostrostí
v naší straně přetřásala. Dnes máme časový
problém, kterak všeob. rovného hlasovacího
práva lze ve prospěch strany výhodně vyažiti.
Při této úvaze nemůžeme pominooti mlčením
tužby naše po rozšíření volebního práva pro
sněm království Českého. Již před 6 lety
(v lednu 1899) podali předáci strany (Dlouhý,
Havelka, Holý, dr. Horský, Hovádek, dr. Reyl
a Žižka) petici zemskému sněmu, aby byla zří
zena pátá korie dělnická nejméně o 50 poslan
cích ve sněmu českém. Voliti se mělo přímo,
tajně a ponze voliči, kteří nemají jinde blaso
vácího práva. Tenkráte petice naše potkala se
8 naprostým nezdarem; dnes by snad ani ne
upokojila široce založené tužby po všěnobec
uém rovném práva. Uvádíme historickou tuto
událost jenom proto,aby bylo patrno, že strana
naše již po léta domáhá se rozšíření volebního
práva; proto také jasně nazírá na nejnovější
požadavky politických práv. Otázka zemského
sjezdu je uvedena na denní pořádek, a není
pochyby, že bude najisto ve stanovenou dobu
vyřízena ku spokojenosti našich stoupenců.
Zdař Bůhl Dr. R.

Ze Slezského Předměstí. Čilá naše
jednota katolická pořádala dne 10. prosince před
náškovvu schůzi. K četnému posluchačstvu promluvil
dp. Jiří Sahula z Hradce Král. o inkvisici. Upozornil,
jak veliké Ifi se trousí dosad proti inkvisici španělské,
ačkoli již uyní vyzkoumáno vědecky, de inkvisitoři
španělští byli daleko mírnější, než protestentští Zeminil
se o násilnostech našich protivníků v době nejnovější,
a poznamenal, že vetává inkvisice nová, proti kuto
lictva zcela bezohledná. Prohlásil, že katolíci každému
svoboda přátí mají; zároveň však jest jejich povin
ností, aby bájíli bez bázně svoboda vlastní. Řeč vy
slechnuta s velikým zájmem. — Za týden na to, dno
17. prosince, pořádala jednota zdařilý hadební večer.
Tambaraši katolické jednoty královéhradecké, kteří
prováděli jádro hudebního programu, klidili nadšenou
pochvala. [ honslová sóla, jež sehrál a porozuměním
dp. Jiří Sahula, byla přijata se sympatickým potleskem.
Srdečný dík vzdáváme vdp. VI. Sekerovi, který ob
staral a mietrnoa dovedností pianový průvod. Hudební
čísla vystřídána několika velice zdařilými róluvými
výstapy, jež provedli milí hosté z jednoty královébra
decké. — Naše pile za laskavé součinnosti bratří krá
lovéhradeckých jest korunována atále větším ú-pěcbem.
Proto neustávejme, ale pracajme = dvojnásobnou hor
livostí k blahu církve i vlastil

Z Kněžle. Náš katolický politický klab od
býval dne 8. t. m. svoji valnou hromada za -lušné
účasti členstva. Jednatel dp. Jos. Mencl povzbuzoval
přítomné případnou řečí k horlivější ještě činnosti,

jelikoš pohnuté doba vyžaduje práca usilovné. Obě
tavý předseda vdp. Vincenc Němeček připojil k řeči
pana jednatele praktické poznámky, ješ přijaty a hor
livým soohlasem. Po vykonání voleb promluvil dp.
Jiří Sah+la z Hradce Král. o některých zajímavých
událostech z českých dějin, které mají býti výstrahou
pro zvrácené proudy doby nynější. Poukázal na to,
že často v naší zemi volali po svobodě tí lidé, kteří
nemohli se dočkati okamšiku, kdy jim bude dána
plná volnost, aby mohli gzotročovati občany názorů
jiných. Tak ae děje i nyní. Norá inkvisice na obzoru.
Přejme svobodu jiným, ale hajme též svobodu vlastní
a píoon odvahou. Řeč provázena častým souhlasem a
měnila te ve zdravou debato, do níž zasahoval pří
psdnými doplňky zvláště vdp. předseda. Po skončení
předuášky debatováno šivě ještě delší dobu o násil
nostech sociální demokracie; odauzováno jednání těch,
kteří se snaží vnutiti katolické mládeži vychovatele
bojující úskokem a pomlavami proti katolické církvi,
Pokračajme jenom ststečně dálel Uvědomujtne nejširší
vratvy, neboť doba jest velice vážná |

»„OBNOVU« V PRAZE
dvostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky,
oŽitnéulici a vprodejinovin p. M. Vlčkama

Přikopech.

Zprávy místní a z kraje.
Vescbůzi městské rady královéhra

decké 27.t. m. úsneseno: Sdělení Bisk. konvistoře,
že c. k. místodržitelství evolilo ku zvýšení příspěvku
na palivo faráři pouchovskéma vdp. K. Kotrbelcovi a
k vyplácení denního příspěvku hlídači hřbitova pou
chovského J. Bukorskému na další 3 leta, intimuje se
farníma úřadu v Ponchově. — Oznámení c. k. okres.
hejtmanství, že povolanými úřady schváleno bylo po
řízení nových varhan pro kostel lochenický nákladem
K 3169 — ze jmění kostela sv. Pavla na Pouchově,
vzato bylo na vědomí. — Technické kanceláři uloženo,
aby dodání varhan těch obstarala. — C. k. okres.
hejtmanetvím dodený opis povolení k užívání dílny
zámečnické v domě čp. 89 p. Al. Jzákovi vzat byl na
vědomí. — Veřejné čítárně Palackého propůjčeno bylo
městské divadlo Klicperovo pro přednášky na dny 7.,
14.21. Jedna 1906. — Vyhověnožádosti p. O. Hušáka,
prov. praktikanta při c. k. krajském souda « Hradci
Králové, za připuštění k bezplatné praxi konceptní
při úřadě purkemistrovském, — Probrán a schválen
byl rozpočet na rok 1906,

V biskupském semináři adílelo třetí
neděli adventní njdp. biskup toneuru ctib. pp. alam
nům II. ročníku a poslachačům III. ročníku nižší
svěcení. — Horlivá snaba velepastýřova o stavbu no
vého semináře konečně bude koranovaná praktickým
výsledkem,

Dny vámoční plynaly ve znamení prosmi
ckého mokra a bláta. Teprve na sv. Štěpána zbělil
poprašek sněhový náš kraj. V chrámech naších však
poesie vánoční jímala křesťanská srdce jako jiná léta,
Zvláště v kathedrálním chráma av. Dacba bylo ra
dostno meškati při dojemných, krásně provedených
zpěvech vánočních. Jeho Biskapská Milost sloužil za
četné assistence slavnostní mši sv. půlnočnía velikou
mši ev. ne Boží hod vánoční. Zítra v den uv. Syl
vestra bade míti njdp. biskup kázaní a elavnostní
„Te Denm“ na poděkování za dobrodiní tohoto roku
nám prokázaná,

Starejme se, aby ze všech zdejších hostin
ských místností novým rokem vymizely židovské utr=
bačné listy Tagblatt, Bobemie a Nene Freje Presse,
Teď na konci roku doba k čínu nejpříbodnější. Bude
dobře, osjednotleli se pp. hostiuští ua společné akci.
A bude-li některý židovský cestující pak rozmrzen,
že nemá v hostinci svůj tělesný orgáu, nepřenocuje
jistě k vůli toma v Malšovicích nebo ve Věkoši.
Listy, které tolik tapily. českou Prahu, nezaslouží
od Čechů rozhodně žádné podpory.

Národní Beseda v Hradel Králové.
V řadě zábav chystaných pro letošní plesovou saisona
Zaujímá jedno z předních míst repregentační ples, který
uspořádají místní odbory Ústřední Matice školské dne
20. ledna 1906 ve dvoraně Adalbertina. Plesový výbor
zabájil již za předsednictví jednatele místního odboru,
ačitele měšť. školy p. Bohumila Ryby, rozsáhlou čin
nost, kteráž elibuje, že Národní Beseda bude dosta
veníčkem příznivců Ústřední Matice školské nejen
s Hradce Králové, nýbrž i ze širého okolí. Nepochy
bujeme, že zejména naše dámy něopomenou účastí
svojí povznésti lesk plesu, na jehož úspěchu bmotném
záležeti musí každému, jemuž na srdci spočívá blaho
jedné z předních naších národních institucí. Rekla
mace přijímá předseda plesového výbora.

Vánoční zpěvohra v Adalbertinu
bude v sobota dne 6. ledna 1906 o 5. hod. odpol.

Z Klleperova divadla. Jednotadivadel
ních ochotníků „Kliopera“ v Hradci Králové uspo
řádala o svátcích vánočních dvě představení: Macie=
jovského drama „Martin Labs“ a Moserův žert „Bi
bliotekář.“ © Oba kasy sehrány se snahou nejlepší,
vždyt úloby nalézaly se v rakoo předních našich 0
cbotníků. Dramatický děj kusu Martin Luba nejevil
zvláštní přítažlivost na přítomné, jichž ostatně tehdy
nebylo valně. Zato „Bibliotekář“ přivábil nesčetně
obecenstva, které se také ještě dosti pobavilo.

Sylvestrovská zábava pořádáse v A
dalbertina s pestrým programem. Hudba Česenkova,

Osobní. Stavební ingenienr Jaroslav Novotný
vwHradci Králové vykonal s úspěchem 21, t. m. drahou
odbornou státní zkoušku na c, k. česká vysoké škole
technické v Praze,

Z minulost! Hradce Králové. (Ro
dinné, hospodářeká i apolečenské poměry poddaných



koncem 18. století.) (Pokračování). — „8. Novembru
r. 1788. Pozmamenání sandchaného sboší cirotkům
vdově Matěj Hončkové z Lochenic posůstalým pod

tučenstvím Václava Boučka. Pro nejstarší dcera
arii: 1 kranvraška vyšacovaná za 45 kr., 1 košile

86 kr., 1 fórtoch 30 kr., 1 lokte cvilinku tenkého
96 kr., '/, lokte cvilinku tlustého 6 kr. 8 d., 104,
lokte plátna po 16 kr. 2 sl. 44 kr., 8 loket plátna po
16 kr. 1 zl. 15 kr, 49/, lokte plátna po 14 kr. 1 gl.
6 kr. 3 d., 61/, lokte plátna po 18 kr. 1 sl. 54 kr.
4'/, d., 1 loktuška bílá, 1 šátek černě vyšíracý, 1
šátek červeně vyšívaný, 1 šátek u černými kvítky, 1
šátek karmazínový©zelenýmištráfky, 1červenýa vel
kými kostkami a 1 akořicový a velkými kostkami; to
všechno prošacováno za 7 sl. 24 kr.. Item 6 kousků
krajek za 1 zl. 80 kr., 2 nové dátky za 43 kr., 8 ataré
sa 96 kr, soma 19 sl. 44 kr. '/„ d. Pro nejmladší
dceru Annu: 1 pasinku za 10 kr., 1'/, lokte tenkébo
ovilinka 86 kr., '/, lokte tlustého ovilinku 6 kr. 6 d.,
10:/, lokte plátna po 16 kr. 2 zl. 44 kr., 5 loket plátna
po 16 kr. 1 si. 15 kr., 4"/, lokte plátna po 14 kr., 1 l.
15 kr., 63/, lokte plátna po 18 kr. 2 ml. 8 kr. 41) d.,
1 loktoška červeným karmazípovým hedvábím vyší
vaná, ! šátek bílý a černým vyšíváním,1 © červeným
vyšíváním, 1 červený e velkými kostkami, 1 karmazí
nevý e šlutými proužky a 1 porterový; to vše za
1) zl. 12 kr. Item 6 kousků krajek 1 zl. 80 kr., samma
20 gl. 43 kr. '/, d. Synu Josefovi: 9%, lokte plátna
po 16 kr. 2 zl. 86 kr., 40, lokte plátna po 14 kr. 1
zl. 6 kr. 3 d., 8*/, lokte plátna po16 kr. 3 zl. 11 kr.
14, d., 4*/, lokte plátna po 18 kr.1 zl. 26 kr. 8 d.,

Bok za ubrousek 6 kr., summa 7 zl. 26 kr, 11/,d.rostřední dceři Kateřině: 1 mezolánka za 1 zl., 1
živůtek 18 kr:, polovička za ubrousek 6 kr, 2, lokte

„tenkého ovilinka 85 kr., :/, lokte tlustého cvilinku 5
kr. 5 d., 92/, lokte plátna po 16 kr. 2 sl 36 kr., 49,
lokte plátna po 14 kr. 1 al. 6 kr. 8 d., 89/, lokte
plátna po 15 kr. 2 zl. 11 kr. 1*/, d., 4%, lokte plátna
po 18 kr. 1 zl. 26 kr. 3 d., 1 šátek červeně vyšívaný,
1 též takový, 1 černě vyšívaný, 1 6 červenými kvítky,
1 žlutý s velkými kostkami, 1 karmazínový s velkými
kostkami, 1 tisknutý; to všechno prošacováno za 6 zl.
27 kr. Item 6 konsků krajek za 1 zl. 80 kr., 2 nové
šátky 42 kr., 3 etoré šátky 86 kr.-snmma 18 zl, 39 kr.
/„ d.“ (Protocollam, fol. 11. a 12.)

Průplav přes Hradec Králové ma
Pardubice. Že průplavy vodní mají poskytnouti
rolnictvu, průmyslu a obchodu velikých výhod, jeví
se pro ně na mnohých místech také veliký zájem.
Důvody pro vedení průplavu z Moravy řečištěm Orlice
podle Potětýna, Týniště, přes Hradec Králové na Par
dabice jevu následující: 3. Šel by průplav poblíž
hranic říšských (praských) a proto by byl z ohledů
strategických velmi důležitý — 2. Má Orlice mnohem
více vody než Loučná. — 3. V případu stavby prů
plava z Pardubic do Chooně maosel by se stavěti
kanál z Orlice do Loočné 8 km dlouhý a prolamová
ním skály opukovité velmi drahý a nákladný. Vylá
maná opuka nedala by se k ničemu použiti. — 4. Po
skytovalo by okolí výše na Orlici položené ohromné
množství žuly na tisfce let k vývozu za štěrk na
silnice a ku stavbě a opravě průplavu do veliké vzdá
lenosti — 6. Jiš poubým vývozem žuly by plavba na
průplavu tom velmi oživla, tak že by se výnosprů

„plavu toho značně zvýšil, což by ae zřizováním prů
myslových závodů ještě více stupňovalo. — 6. Odve
dením vody z Orlice do Loučné, (když by se stavěl
průplav z Pordubic na Choceň), by poškozeny byly
mlýny a průmyslové závody na Orlici; odškodné by
činilo ata tisíce a snad ještě více. — 7. Celá krajina
v pravo v levo na Orlici od Hradce Králové a ještě
více dále od Třebechovic a Týniště jest velmi vbodná
pro zřizování průmyslových závodů a zajisté že by
chudší obce icelé okresy výše na Orlici položené
oživly, zmohutněly a hospodářsky se sesflily v době
průměrně dosti krátké, — 8. Námitka, de průplav
s Pardubic nelze vósti na Hradec Králové, Týniště a
dále po Orlici pro veliký náklad, který by povstal
vylamováním a dobýváním žaly z řečištěnovéhoprů
plava, odpadá z příčiny, že by vylámaná žula ať
v kusech neb i drobná poukytovala velmi dobrý štěrk
na silnice a nejlepší kámen na stavby a opravy prů
plavů vodních a tak úplně a velmi dobře se zažitko
vala. — 9. Dají ae zříditi- od Litic až k Jablonnéma
obrovské nádrže vody k výhodnému zažitkování v letě,
— 10. Stavbou průplavu z Pardubic oa Hradec Krá
lové místo z Pardubic na Choceň neutrpí Pardubice
žádné ujmy, naopak budou ještě ve výhodě, že do
prava průplavem bude značně silnější a ruch v pří
atavišti pardabakém Ččilojší,a pak vzrostou Pardubice
i Hradec Králové současně, kdežto při stavbě prů
plsvu z Pardubic na Choceň vzrostly by jen Pardubice
ale ne sončaeně Hradec Králové, acelá krajina na
Orlici a do značné vzdálenosti na severovýchod byla
by ohromně poškozena. — Příště o zabájení potřebné

nk pro stavbu průplavu z Pardubic na Hradecrálové.

Z Čermileva. (Přednáška). Na Nový rok o
7, hod. večer konati bude vp. Jos. Mynařík ve spol
kové místnosti druhou přednáška o avé pouti do av.
země. Přednáška provásena bude světelnými obrazy.
Zařízení divadelní,

Úmrtí. V Hoříněvsí dne 88. prosipce t. r.
zemřel tamní farář, vldp. Václav Frinta, biskupský
notář. Narodil se dne 15. března 1846, na kněze po
svěcen dne 33. července 1871. Pohřeb koná se v ne
děli 31. prosince o půl 3. hod, odpol. na hřbitově ho
říněvském. R. i. p.

Z Třebechovie. Výborkatol.Jednotyzdejší
usnesl se v jedné s posledníchschůsí pořádati vá
noční nadílku pro chudé školní dítky a vystrojíti jim
vánoční stromek. Obrátil se tedy s prosbou na ně
které avé přísnivce zdejší a vzdálené, aby k tomuto
účelu nějským dárkem přispěli. [sešlo ae na pří
spěvcích282K 60 b mimolátkya vánočky.Vsobota
večer dne 28. prosince sešly ae dítky v místnosti spol
kové u paní Karoliny Jarkovské, kdeš jich 88
obdarováno oděvem, prádle, vánočkami a cukro
vím, ostatním přítomným dítkám dány ořechy, je
blka a cukroví. Radost veliká zářile dítkám s ošek,
kdyš viděly stromeček pokrytý dárky v náři světel.

Zpěvácký odbor za řísení p. katechety Světaiského
přednes! krásně 4 pastoreljy, syčož hlačným potleskom
od přítomného obecenatva odačněn. „Sedačné díky a
Zaplat Pán Bůh“ vzdává výbor všem šlechstným

dár m, kteří k tomuto účela příapěli, všem horlivým
slečnám, které o výzdobu atromečku se postaraly a
dárky balily a vůbec všem, kteří o sder této slavnosti
jakýmkoliv spůsobem se přidinili. — Dne 17,prosince
t. r. pořádal zdejší temburadský kroužek zábavný
večírek u pí. K. Jarkovské ve prospěch nemogenaké
pokladny a nemocenského fonda katol. Jednoty. Ve
čírek ten v každém obledu při dobré sábuvě ve vy
dařil za pečlivého řízení p. Andresa. Katolická Jed
not. obdržela z čistého výtěžku 16 K 80 b, sa Čež
pánůw tamburadům vzdává srdečný dík!

Ještě o té osvětě v Rychnově m.K.
Článek o vítězném pochodu „osvěty“ k nám vzbudil

pochopitelné vzrušení, Pověděli jeme kus pravdy osrizejcích, kteří štítem pokroka chtějí zakrýti svoji
duševní prázdnotu. Vědyť jsou celé regimenty pokro
kátů, kteří maskojí ovoji velikou nevědomost a da
Ševní pohodlnost horlivým provoláváním pokrokových
hesel; a lidé nezkušení věří těmto lidem bes dlouhých
rozpaků. Proto byl pro Rychnov nejvyšší čas, aby
zdejší občanstvo trochu problé ilo a trochu přemýšlelu,
zde každé hrdlo borlivě deklamojící pro moderní
pokrok zasluhuje důvěry. — Ale — když až bylo
těžko noo v našem článku vyvrátiti, začali někteří
pánové tvrditi, že ten článek byl namířen proti vo
lobní reformě; prý jsme chtěli boutí za věsobecné
hlasovací právo sesměšniti. Vida, vida, jak umějí ně
kteří občané kličkovati 1 podezřívati, mají li pro
přímý, otevřený boj zbraň chatrnou! Jen žádné velké
rozčilení |! Místo podezřívání odbodlejte se konečně
reději k důkladnému sebezpytu! Uznatí vlastní chyby,
toť věcí sice dosti nepříjemnou, jest k tomu potřebí
sebezáporu, ale zato jest to pro vývoj pravého po
kroka velice zdrávo; vědy slepý slepého nemůše vo
diti po cestách bezpečných. Tážeme a0 vás, kda jeme
se vlantně v článku tom vyslovili proti chystané vo
lební reformě? A nevšimli jste si, jaké delší úvahy
napsala „Obnova“ o všeobecném hlasovacím práva?
Ti lidé, kteří sami nesou vinu, že manifostační den
v Bychnově měl episodu komickoa, odváží se vytýkati,
Že jsme sami hleděli hlas volající po volební reformě
seelabiti. Kdybychom byli neupřímní, kdybychom
chtěli škoditi, jednoduše bychom pana Mrůskapo
chválili; vědyť by tací „řečníci“ dovedli ideu všeo
becného hlasovacího práva poškoditi nejvíce. My
však máme nábled ten, še se nemá plésti do věci ten,
který jí nerozumí; jsme toho názora, že se nemá idea
seeměšňovati volbou řečníka, o němě se neví, sdapo
litiku kdy vůbec stadoval. Chtěli jsme ukázkami ro
zamů Mrůzkových napověděti, že rozum ani v 16
Praze není všude na prodej a že by byl mnohý občan
zdejší daleko lépe a a větším porozuměním o volební
reformě pohovořil, než nezkušený mladík z Prahy. —
A teď pozor hlavně na tuto okolnost! Nebyli mezi
posluchačetvem velikým počtem zúčastnění lidé, kteří
mají pevná smýšlení katolické? A teď přijde mladý
řečník, který chce rozehřáti katolíky pro všeobecné
volební právo nespravedlivými útoky proti katolictva.
Pánové, takhle ee pěstuje národní svornost a vzá
jemnost? Když pořadatelstvo dá při manifestační
schůzi slovo mladému štváči, to je u vás v pořádku;
tak se nás asi Vídeň zalekne nejvíc! Ale když kato

proti pou
čování, jaké jim aodílel nedonk z Prahy, touž je podle
vaší logiky útok proti volební reformě. S důrazem

Porfme, te by rychnovětí katolíci byli pro amfob,dyby se proti takorému zneužívání Pečnickéhopodia
ueozvali. Katolíci připojili ve velice četně k manife
staci v důvěře, že manifostace bade důstojným pro
jevem váenárodním. Nu — a za svoji solidaritu byli
odměněni podivným způsobem Mohl: jsme uveřejniti
ještě jiné momentky z onoho dne, které špatně sréd
čily o svobodomyslnosti a inteligenci „pokrokových“
účastníků; ale vybrali jeme jen nejvýznamnější k vůli
upozornění, že nejsme nemyslící massou a že si pře
jeme manifestaci vskutku důstojnou. Tolik zatím od
povídáme na podezřívání pokrokářstva.

Jmenování.. Ředitel oblapeckéjškoly měš
fanské v Žamberku Jos. Gronlík jmenován okres.
školním inepektorem pro české školy školních okresů
Kamenice n. L. a Jindř. Hradec.

Semitská ehytrest. V Pardabicíchměl
před nedávným časem navětíviti žid svého nemocného
klienta. Pan doktor šel, ale jen k okoun. Oknem po
díval se na nemocného dělníka, hodil recept dovnitř
a odešel. Toble nemohl ani socialistický Východočeský
Obror promiponti mlčením a pochválil homanita p.
doktora trochu ostřeji, nežli se to obyčejně vůči ži
dům stává. Kdosi chtěl si tu lokálku ve zmíněném
listu v adejší jedné kavárně přečíst, ale nepatrná
správička byla kýmsi nožíčkem « lista vyříznuta.
Kým asi?

Dělnický dům v Pardubicích. VPar
dubicích vzali si sociální demokraté do hlavy, še si
ta postaví svůj representační dům. Co ai amínili, to
to také provedli. Aby to uš stálo za to, postavili si
hodně velikou budovo, o rozměrech takových, aby
tam mohlo býti dělnické divadlo, taneční sál, hostinec,
slavná redakce a aslašné byty pro vůdce sociální
demokracie. To všecko však stojí pěkné peníze. Jak

ak sehvati honem potřebný náklad? Sociální demu
raté vědí si hned rady. Známá praktika socialistů

nemůže selhati ani v tomto případě. Na měšťáky se
pustí strach, trochu hrůzy a půjde to. S úsměvem
učiněn nejprv útok na akciový pivovar. Důrazně ee
připomněl boykot a pivovar se rosplýval ochotou.
Ubohý pivovar marodi síce finančním marasmem, tak
že vaří pivo a deficitem. Ale saémo, co je memocno,
je slábo a co slábo, to podléhá vlivu, zvláště terro
ristickému. Pivovar si vypůjčil a dal. Va bengae
Nevídáno, může-li pivovar platiti úroky s milioau,
co na tom, bude-li nyní větší dlah o 80.000 K věno
vaných velkomyslně na sociálně demokratický útulek.
Leč to pánům ještě daleko nostají, Ať platí také
město| Jan o malý bagatýlek v obaosa 20,000 K po
dána šádost se-ctrany pocielistů oa městské zastapi

teletro po Mraatá to nice áhošitost: alekdo pak, ae odvášilvěřejně odporovati důrasn
dádosti šollosoouých nd Aopož“'s6 mast:bředia

zakřičkovat.of ailéššítost odkáže se Aoanšoima.od
boru. Tam jiš te to nějak propašuje a abce se pe
daří. Jenge v nejbližší době faké ostatní politické
frakce hodlají nj stavěti svoje roprosentadní střadiska
a penás na to právě také nemají. Na vždyť pivovar
ještě má dostatečný úvěr a město také může pomoci
i jiným stranám politickým stavěti rozsáhlé budovy.

Ostatně vádsť i pardubský Terae)přinesl pro svoutělesnou stráš uš tolik obětí; proč by nemohl z bé
betých zdrojí svých uhraditi také náklad ua bašta
svých svěřench? Básliví gojimové byli by pak prostí
"zbytečné starosti. .

Vánoční slavmosti. Pékoá vánočníslar
past připravena byla letos nemocným dětem v pardub
ské okresní nemocu:ci. Vav dr. Frydrych, prení nem.
sekondáf, činil z vlastní Iniciativy osobně mezi něk
terými dobrodinci po městě abírko, Uterá vzbledem
k šlechetnéma účelu vynoda 200 K. Z do-rotivých
příspěvků postaveu byl ©postrannóm sále nemocničním
pěčí ctih. sester utěšený vánoční stromeček. Proatinké
ale dojemné slavnosti účastnil: se všichni p. lékaři,
etib. ošetřovatelky, četní nemocní zvláště malt bu
dáčkové — nemocné děti. -K srdi promlavil všem
dp. Sobotka, duch. správce nemosaice. Moaohými
dárky spůsobena byla dětem ušlechtilé radost, kteroo
spolo pocítili všicbni přítomní, zvláště původce slav
nosti sám p. dr. Frydrych. Zbylá čásť peněz, určených
pro tut> vánoční ulavnost, věnována bade na domácí
knihovna, — Také v městekém airotčinci zdejším
péčí a štědrost přelaskavých monkých dobrodinců
vystrojen byl pro sirotky na štědrý den vánočuí stro
mek. [ tu sešlo se tolik různých dárků, že přes 40
strotků podělenn bylo růzoými praktickými předměty
a obobým dětem připravena byla tax otěšená chvilka,
že na ni budou vspomínati po celý rok, Při slavnosti
oslovil drobotina případnou fuší p. děkan Ulbricb.
Děti samy přednesly několik pěkných básniček a za
zpívaly vánoční písně. Účastenstvím svým poctili
dojemnoo slavnost p. Markelvns, okr, starosta 8 ně
kteří hosté z města.

Rolníci na českém východě chystají
se zalošiti družstvo semenářské. Konečně přece mezi
lidem naším přechází se od slov ke skutkům. Nač
podporovati cisínce — nám nepřátelské Němce, kdyš
i naše vlasť může nám poskytnonti toho, co za drahé
peníze objednáváme si z Německa. Jen za různá se
mena odchází od náv do cisiny ročně na 40 milionů
korun. Tak podporujeme cizípu ukasujíce světu, jek
jeme zvlášť Němcům poplatní za vlastní nebybnoat.
U nás máme pro pěstování semen lepší půdy a pří
znivější podnebí než jinde Neachází nám n'c, než
abychom chtěli vypěstovati si potřebná semena doma.
Pěstováním různých semen hospodářských, zelenino
vých, travních, kvétinových a semen cukrovky zacho
váme za ně peníze doma, azjednáme si odběratelei
s ciziny zvlášť ze slovanských zemí, povstane nám
řada domácích závodů aemenářských, které poskytnou
ráci mnoha našim lidem. Proto vzbůra do Pardubic,

kdo doe 14. ledna 1906 o 10. hod. dopol. v místno
stech měšťanské besedy bude porada 0 organisaci
siražení a vykonejí se přípravné práce k tomu, aby
es již příštím jarem moblo zahójiti pěstění semen. Na
schůzi tuto svou se rolníci z polit. okresů: Hradec
Králo:é, Pardubice, Chradim, Nov. Bydžov, Vys. Mýto
Litomyšl a Kutná Hora.
„v Sdružení katolických českých ne
měděleů koná veřejné schůze selské: v neděli 31.
prosinee 1905 o 3:/, hod. odp.: v Pobnáni u Hor.
Ratib; na Nový rok +. ledna 1906 o 2%, hod. odp.
v Česticích n Častolovic; v sobotu 6. ledna 1906
v Hořmanicích a Chocně o 31/, hod. odp; v Mělníku
v 10 hod. dop. u „Vykysalů“, v Heřmaní u Plava
o z", hod. odp.; v neděli 7. ledna ve Velešíněu Č.
Kramlora o 9. hod. dop. a v Hor. Třeboníně o 3. bod.
odp.; v neděli 14. ledna v České Rybné a Litomyšle
odpol. Prosíme o hojnou účast na schůsích těchto a
nálešitou egitaci k nim.

Byla te nehoda nebo řízení Božít
V měsíci listopadu letošního roku saopatřoval kněz
katolický ve amíšané osadě V., která patří pod du
chovní epráva katolickou v Č. Heřmanicích, nemocnou
stařenka katoličku. Domácí uložili nemocnou do ko
mory, aby měla pokoj. — Když kněz posvátný úkon
konal, přichvátala dcera nemocné k matce své z ciziny

a štkojíc vrhla se na matka avon.trá tom što imělku praskl. pod nimi prohni © » pěltomníi
s nemocnou spadli pod komoru' mistnosti, v níž
ukládali domácí řepu, brambory a sláma. Jediné kněz
a mivuistrant zůstali nahoře. Kněz, znemenav kolísání
podlahy, uskočíl a uchopil Nejevětější Svátost v bume
a tak Ji u sebe ochránil. Btůl, aríce a 00 na stole
bylo, se pokácelo a částečně rosbilo. Nikdo si všsk
při této tak svláštní události aniž co málo oškodil.
— Nevěrcům a nejednomu s nekatolíků byla tato u
dálost vodou na jejich mlýn jazykový a všelijak, až
i ronbavě a tapivě se pronášeli; jenáe nevzpomněli
si, še Bůb potupen nebývá. Takovým nerozamným tu
pitelem byl jistý dělník z V. Ten, uslyšev 0 řečené
události, saemál se: „Teď uš Pán Bůh není. On spadl
do řepy atd.“ — Týž dělník nedlouho na to pracoval
při mláticím strojí parním vo V., kdež «.g parní stroj
utrhl noha. Ihned, ač ovangelík, volal přesvatá slova:
„Ježíš, Maria a Josef“ a vzýval svaté... . vo svých
bolestech přehrozných. Litujeme ho £ tobo erdce, olo
prosíme Pána Boha, aby poznal, že není dobře tupiti
sv. víru katolickou a především Nejevětější Svátost
Oltářní

mart pa vámočkách. Do krámu pokař
skóho mistra Ž v Hronově zavítal ve čtvrtek plod
svátky prazvláštní kupec. Bylo kol 7. bod. večerní;
v krámě ukládali právě sásobu mapečených vánoček.
Najednou se otovrou dváše a dovnitř vane (se sopla
tiše a pomalu postava, sabajena od hlavy k patě bjjm
sórojem —jaké smrt vrabáši. Nesměrný úžas smogail
se věseh členů pekařského osoby, neby jím téměř



zdřevěněly a s brdla ani bláska nobylo lze dostati.
«* pro někobo s nich amrt přišla, napadlo v prvním
okamžiku kiždórouclo -milá :oeast-auabončněné lidí
nestála; jí zalabodily libě vonící vánočky. Sebrala dvě
nejlepší a saso tiše z krámu. Ustrašsní pozorovatelé

potád ještě jako přikovaní, zatím co smrt a ránoi byla už r pracha. Pozdě se tepry pustili vapa
matovavší pe bílí mládengi sa dloghoprstog smrt,

Úmrtí stařifkého rychnavského vlo
stemce. Rada zemského soudu ve výslužbě, pan Jan
Balcar, zemřel 18. t. m. Narodil eo r. 1829 v Rych
nově jako syn soukeoníkův. Jiš jako student připojil
se r. 1848 k-borlivým vlastencům a v samém Rych
Dorě pracoval vydatně pa rozvoji národnostoího ruchu.
Jako úředník pobýval na růsuých mistech v Polsku.
Ale ani sdo nezapomínal na ovoji vlast. Říkával, že
teprve v cizině učí we býti pravým vlastencem. Pě
stoval velice intimof styky s Boleslavem Jablonským,
byl v Krakově členem „České Bosedy,“ spřátelil ae
se známým slavintou E tuardem Jelínkem, podporoval
© Krekova Ústřední Matici Školskou. Kdyá Boleslav
Jablonský zemřel (r. 1881) n kdyš na to následovala
aěkterá úmrtí v jeho vlastní rudině, neměl Balcar jiš
v cizině stání. Spěchs) do svého milého Rychnova,
kdež však bobožel dloubého blaba nezašil; celá čtyři
poslední léta byl pvatán nemocí na lůžko. Pokad mu
sily dovolily, podporoval sle znovu vlastenecký ruch
vydatně. Před smrtí vyšádal si, aby nad jeho hrobem
byla zabrána národní bymna. Bozumí se, že vláda
nedala Balcarovi žádného záslužného dokrota za jeho
upřímné vlastenecké skatky. Naopak Balcar byl roka
1699 nezaelooženě při povýšování jiných pominat,
což jen uepíšilo jeho záměr — atráviti pominí léta vo
výslažbě v Rycbnově. Jest potřebí, aby vzdala pa
mátce šlechotného sterce ticbý, vděčný bold dirší ve
Šejnost. Zsannlý vlastenec jest ném dobrým příkladem,
jak i ve státní službě dá se mnoho pro vlast vyko
peti. A jest nám vzorem vlastenecké vytrvalosti a ne
ohroženosti. Úředník pro svó vlastenecké smýšlení
masí býti připraven vědy na oběti větší než jiné
kraby občanské. Oiporačujeme dodatkem, aby při po
suzování národnostního emýšlení každý všímal ci spíše
skutečné povahy avrého krajana než jeho uniformy
— af uš ta uniforma jest vlastenecká či státní.

Z Lična. Na av. Štěpána přednášel v kato
lické jednotě zdejší vp. Jos. Mynařík,kaplan z Čer
nilova, o své costů do evaté zamě. Zajímavá přednáška
byla provázena velmi zdařilými světelnými obrasy.
Velmi četné poslnchačetvo z celé farnosti v sále ho
stoce p. Kopeckého shromážděné sledovalo přednášku
s napjetím až do 10. hodiny, kdy přednáška skončila.
Těšíme se na pokračování o avátcích velkonočních.

Z Německého Brodu. „Štědrývečerjak
šťastný a snivý to den! Jediný den v roce, který pro
měňuje toto slzavé údolí v údolí radosti, ve kterém
mladne srdce starcovo a radostí překypuje erdco dětské
Ale co je těch, kteří nemobli by ae těšíti na tento
den, kdyby nebylo ještě dosti šlechetných duší, ješ
nezapomínají, jak ematný bývá večer tento chudých
nemocných! Takový smatný štědrý večer měly by i ty
dítky v nemocnici, kdyby jako každoročně, tak i letos
nezpůsobili jim radost mnozí šlechetní dob.odinci.
Byli to pl. t.. sl. okresní výbor, sl. správa pivovaru,
sl. správa zálošny, sl. gremium, dp. Aag. Dufek,
prof., pí Fraat. Fischerová, choť c. k. rady v Třebiči,
p. Václav Kabeláč, lékárník, dp. Heřman Kratochvíl,

. Dr. k. Nenern, dp. Boh. Neuman, prof., p. Jindřích
Rychlík, továrník, p. Procházka, řezník, p Štole,
městský radní a botelier, pí Marie Šapichová, choť
inženýra, dp. Veselý, kat., p. Dr. Frant. Zabradnický,
primář nemocnice, p. Znojemský, řezník, p. Třebický,
továrník. — Obdarováno bylo 34 dítek oděvem ij
hračkami. Všem šlechetným dobrodincům vzdávají
jak dítky, tak j šedé sostry III řádu av. Františka
Seraf. ardečné díky a volají tisiceré „Zaplať Bůhl“

Z Chilnmm m Hlinska. O vánočních
svátcích byly v našem kostelíku provedeny tyto měe:
Na bod Boší vánoční: o půlnoční „Pastorální mše“
od V. Horáka K. Steckra, při dopoledních službách
Božích „Missa pastoralis“ od A. Říhovakého, na av.
Štěpána: „Česká mše vánoční“ od A. Říhorakého
a vložkami od A. Říhovského (vánoční zpěvy), Č. Dra
hlovského a Fr. Gregory.

Od Skutée. O sonda v Chradimi právějest
zapsána šidovská továrna na obuv toliko po německo:
„Brůder Mandelik and Werner.“ Snad zuáte, Skate
čené, mládenc: Mandelíkovy ? Teď se vybarvají. Inu,
jsou konečně mezi svými; tedy jim není potřebí k vůli
společnosti markýrovati šidy české. Na tři míle kolem

atče marně byste hledali německou osadu. Ale ži
dovská vesnice Roubovice, vsdálená pů! hodiny cesty
od Skutče, horlivě se stará, aby aspoň zde německý
jasyk udršoval bývalé své panství. Roubovickášidov
ská škola jest německá. Židé si uš zde mohou něco
dovoliti; vědyť na čtyry pětiny roubovického občan
stva počítá se poddachovní správu rabínova. Proč
by tedy měli zdežidé zapírati svoji lásku k „semo
spasitelné“ němčině? Jenže jest tu jeden hádek;

jší židovští kdeftaři rozjíždějí se za obchodem
« největší části do krajů ryze čsských; dělají mezi
Čechy znamenité obchody. Penize od Čechůrádi berou,
ale Česká řečjim nijak nevonf. K toma lida, který
jim poskytuje slušnou existenci, necítí lásky ani sa
mák. Mandelíkova továrna měla ve Skutči firmu
českou; v Roubovicích nejednou oblekla roucho nové.
Potom čekojme od didovských fabrikantů, aby mělí
trochu soucitu a lásky k českým dělníkům, kteří
v jejich továrnách do úmora pracují. Nejeví-li tito
židé trochu detrnosti k jazyka svých dělníků, pak
také těško od nich čekati, če při takové lásce k če
skéma národa postarají ae o slašnou existenci svých
českých dělníků. Čí ansd bandou r Rggbovicích pra
covati v továrně němečtí židé? To by a9 obracel svět
oy raby. Nu — počkáme na vysvětlení.

Prodej) velkostatku. PanstvíHorno-Stu
-denecké v okr sa Chotěbořekém bylo v tyto dny pro
dáno od dosavadních majitelů čleobticů s Bronnecků
Se 640 tisíc. Novým majitelem stal se JUDr. Theod.
rytíř Nj i, pol lanec, notářnn ooZ o Roe
Uzosaná tato rodina jegt zbpžné a uvědomálekptolické.

Z Hnmpelee. Uklidnilyse mysle, astal boj

a namáčenýmido trpkosti a novrašivostiobčanské,adešla doba vánoční, doba pokoje a míra. Pokoj
Vám zvěstuje radostná 'událost betlémská. Nože, ve

Nemůžete zujistě lépe oslavit radostaou tato dobu,
leč kdyš sestoupíte se po příkladě jiných měst po
kročilých ve „Spolek haomanitní“, který obral by „si
sa úkol sbírati milodary pro polévkový ústav k na
sycení chodé mládeže školní v kruté zimní době, —
který etřádal by na ošacení mládeže té, — který opa
třoval by materiál pro chudé dívky k račním pracem
ženským a dohlédal kuim, — který dozíral by k řádné
tělesné i duchovní výchově chovanců městského si
rotčince, atd. atd. Jestit zajisté mnoho, ba movbo
šlechetných tdch úkolů, pro náš jemné opdca šeoské
vlastního má porozamění, — Která se soucitných
dam našich k bohamilým vkutkům těm první dá
platný podaět, získá si zajisté dvojnásobnvu o dobrou
věc zásloho. Nože, k díla! — U důstojného dacho
venstva našeho dojdete podpory.

Z Kutné Hory. Naše katolická Jednota
pořádala v neděli dne 17. prosince £. r. ve spolkov.
místoostegb v hostinci „u Rohlíků“ členskou schůsi,
na kteréž přednášel p. F. Satorie z Praby „O řemesl.
nické a dělnické otásce.“ Přednáška tato byla člen
stvem i hosty tak četně navětívene, še ani více poslu
chačetva přítomno býti nemoblo, ač jest místnost
veliká. Dlužno tu zvláště uvésti, fe př dnášky této
túčasínil se též větší počet hostí aš z Nov. Kolína,
kdeš, jak vám bylo sděleno, žádný katol. spolek posad
není. Za přednáška tato, která byla tak pončná a
obsadná, byl pan přednášející po ukončení dloubo
trvajícím potleskem odměněn, načeš mu předseda jmé
nem přítomných vřele poděkoval; nicméně vzdáváme
mu ještě touto cestou svůj hlaboce cítěný dík a pro
síme o brzké uspořádání podobné a tak poučné před
nášky. Kaukonci promluvil náš člen p. Jos. Hrdina
udkolik slov ze svých poznámek; zejména zmínil se
o příčině bítvy na Bílé Hoře,ač slova jeho pronesena
prostou, nehledanou mluvou, byla přece od přítom
ných přijata 6 vřelým zájmem a potleskem. Po před
nášce přihlásilo se opět více hostů za členy, tak že
řady naše zase zmohotněly. Nato poděkoval předseda
všem přítomným za tak bojnou účasf, a ukončil schůzi
provoláním k další činnosti „Zdař Bůh"

Různé zprávy.
Mogr. Jam Weinlich, světící biskup a

generální vikář arcidiecése olomoucké, probošt metro
politní kapitoly, zemřel 34. prosince. Narodil se r.
1831 ve Vorličce na Lanškrounsku vČechách.|

Potřeba lacizého časopisu. Hlásímso
také o slovo v o'ázce, kterou vzbudil pisatel „Volných
Listů“. Potřebujeme jednotného Časopisu jako soli.
„Kříž“ s „Meč“ čtenáře příliš dělí. Skutečně bylo by
nejlépe, aby „Kříž“ a „Meč“ byly spojeny a aby vy
konávaly ten úkol, který nám všem jest společný:
výchova a uvědomění katolického lida. Neotálejme,
neboť jeme jič prospali mnoho. Proto jsem povděčen
také, de pisatel „Volných Listů“ na nevyhovající
obeah „Kříže“ a „Marie“ upozornil. Ostatně to mlu
vilo se mezi kněžími dávno, a mluvili tak staří a
skušení kněží, ale jen v soukromí, jak se říká, in „0a
tmers caritatis“ ; nikdo nešel na veřejnost |z bázně,
aby nebyl vyhlášen za rýpala, revolucionáře a chraň
Bože, snad zs kacíře. Jistou klikou a nás již ustálil
te netmrav, odsozovatí ve jmónu náboženství každého,
kdo na nějakou nedostatečnost upozornil, protože dle
mínění jistých lidí u nás věe bylo vědy v nejkráe
nějším pořádku. A zatím mnozí kritikové měli tu nej
lepší vůli prospěti drahé a všem společné věci. Jest
čas tedy, aby se mluvilo o chybách otevřeně, a musí
umlknooti ti, kteří si myslí, že všemu nejlépe rosu
mějí. Ta ostýchavost a bázlivost také jiš mnoho za
vinila. Uvašte, bratří, v jakých spoustách šíří se tisk

rotikatolický a jak získává půdy a strbuje davy,
kdašto náš tisk ustapuje a živoří, Postarejme se tedy 0
dobrý, laciný a působivý list. K tomu však jest po
třebí určité autoritativní organisace, jíš bychom ge
všichni podrobili a jež by všechny konstitutivní práce
vykonsla. Nebylo by na škoda, kdyby p. pisatel
„Volných Listů“ o takové vrchní organisaci se roz
hovořil. Když dal popud, af tedy dohovoří do konce.

K organisael universitního stu
demtstva. Každýkatecheta i jiní učitelé středních
škol zajisté nám doavědčí, jsk málo abiturientův 0
pravda věřících opouští každoročně ústav; u přemno
bých jest víra otřesena, u některých anad ztracena na
dobro. A na tyto studenty čeká potom Praha! Kdo
víry pozbyl, velice těžko jí vůbec znova nabývá, kdo
ve víře zviklati se dal, ztrácí ji dočista, jestliže sám
o její záchrana se nepřičiní, A co můžeme očekávati
v této příčině od atadenta, před nímš otevřel ae vel
koměstský život s akademickou svobodou, po které
enad na střední škole tolik snil a toužil? Odkud při
chází mu impuls, aby prosilBoba zs navrácení ztra
cené víry nebo za posilnění a víře? Na akademické
bohoslužby nechodí, v jiných chrámech stěží se za
staví, a to ještě aby si problédl jeho umělecké pa
mátky, v přednáškéch povsbození se mu nedostane,
o přijímání sv. svátostí ani nemluvím. Jediná snad

matička npomene bo několika řádky, by nespouštělse Boha, ale ty přečtou se- letmo, bez trralého dojma.
A tak nevěřící student víc a více se zatvrzuje, (ho
stejný jískříčce víry nedá vzplanooti, až mu zhasne
docela. Ta měl by působiti řádně zřízený katolický
epolek, který by po cestách rozamu přiváděl studující
k přesvědčení, jak drahocenným darem joat víra a jak
evroboveně nutno o ni Boba prositi. — V této sá
chrapné akci něco se již děje, ale nedostaší. Dosud
shledáváme se s katolickými stadenty na čtyrech stra
nách: 1. v „Kolleji Arnošta z Pyrdubio“, 2. v „Ma
riánské kongregaci akademiků“, 8. v „Jabilejním
katolickém spolku Praze“ a 4.v růsných spolcích kře
sfansko-sociálních v Praze nebo na předměstíchoje

diněle. Promlavme krátce o tom, jaký výsnem tytoinetituce mají pro akademiky. — 1. Kollej Arnošta

z Pardabic poskytuje akademikům byt a celé za0pa
tření za poplatky větším dílem sníšené. Doma mají
čítárny, knihovnu, kuječník a pod., takže o poučení
a va je poataránu.Stadenti jsou povinni začho
vávati domácí řád, v neděli a ve'bvátek súčnatniti se
domácích bohoslužeb, v době velikonoční přistoapiti
ke stolu Páně. Vytýká se, 80 Drušetvo, jež kollej
vydržoje, „kupuje“ studentské duše. Já bych spíše
řekl, še se tyto dače „prodávají“. Kašdý dárce má
přece právo určiti některé podmínky a taki Družstvo
žádé plnění náboženských povinností. Pro nikoho ne
píše, nikobu nenutí, ale za to liberální tatíokové u
cházejí se n místního faráfe o protekci, jen aby aypa
za levný poplatek do „kolleje“ dostali. A přece čekali
bychom z „kulleje“ větší ažitek pro náboženské nade
snažení| Právě to, že za lerný poplatek se mnozí stu
denti přijímají, zapírají mnozí svoje amýšlení, tváří
se jako katolíci, a kdo toho nedovede, přirozeněpletí.
V „koleji“ jest též spolek akademiků, ale právě jeho
„činnost“ nejméně náe těší. Jediné, co jsem o jeho
činnosti kdy alyšel, byl masopustní ples. Ostatní čin
nost z přemrštěné skromnosti halí se v trappistické
mlčení, nebo jí vůbec není. Na všecky „babí večery“
vystačili bychom s anekdotami o tom, jak ee dříve
volíval — předseda, který pak další činnost spolku
„bemoval“. Zde tedy jakoby u rodinného krba mohlo
by se pracovati mnoho k náboženskéma zdokonalení,
kdyby všichni přišli tam z přesvědčení a měli o roz
květ katolické věci opravdový zájem. Vadí ovšem, že
do tohot) edrašení z „vnějšího“ světa nemůže nikdo
vstoapiti, aby nedělal rozbroj „v lidu“, a naopak
známy jsou případy, že chovancům přímo nebo ne
přímo bylo zakázáno bráti účastenství v katolických
sdruženích jiných, sice —. Celkem lze říci, že „kollej“
umí se postarati o tělesné potřeby avého studentstva,
mnobého snad v radikaliemu mírní, ale o zdokonalení
náboženského přesvědčení postarati se valně nedovedla.
Donfejme, že mutatis muatandis věci se zlepší. — z.
„Mariánská kongregace akademiků“ pořádá pro své
sodály týdenní shromáždění, kde konají se často před
nášky náboženské, z obora filosofie a hiatorie a j.
Sodály jsou poslachači vysokých škol a mužové e a
kademickým vzděláním. Přednášky rázu apologetického
velice dobře působí a jest věra litovati, že působnost
„Mariánské kongregace je poněkud omezena. Také po
někad odutrašuje, že je to sdražení blížící se řádu a
v čele jeho stojí — Jesuita. — 3. Před několika lety
založen byl v Praze Jabilejní spolek katolický Praha“
+ odborem akademickým, dělnickým, řemeslnicko-živ
nostenským a dámským. Akademický odbor sdražuje
intelligenci vůbec, akademiky nynější i bývalé. Tento
odbor má býti jaksi dodavatelem duchovní stravy pro
ostatní odbory skytaje jim zábava a poučení. Pule za
jisté vděčné, ale pro vlastní zdokonalení hlavně sta
dentstva mnoho se nepracuje; knihovna, kdysi Lido
vého apolku, má pro stadentstvo cenu jen nepatrnou,
vědecké přednášky a debatní večírky se nekonají. Stu
denti profitují ze styku e pracujícími třídami, ale
jina« jsou jen částí odboru a tento opět částí spolku.
— 4. Konečně jsou jednotlivci tu a tam roztroušeni
v místních spolcích křesťansko-sociálních, kde jsou
zajisté platnou silou, ale aami musí své vzdělání hle
dati jinde. — Snad mnohý již poněkud pochopil,
kterak si spolek takový předetavoji. Všecka první tři
adražení obsahojí leccos dobrého, ale nedostačují.
Spolek nový by je nikterak nepoškodil, nýbrž co v nich
dobrého, aloučil a doplnil. Nešli zmíním se o účelu
spolku takového, budiž mi dovoleno uvésti několik
výňatků z řeči rektora čes. techniky v Praze, kterou
k nově zapsaným technikům dne 16. t. m. pronesl.
Pravil mimo jiné: „. . . studium, kterým posluchači
techniky třeba se vyzbrojiti k praktické činnosti, musí
býti obsáhlé, svrchovaně důkladné, prohloubené; ne
zbytno tedy vyažiti plnou měrou času studia tomu
vyměřeného. Každá zmařená bodina je ztrátou sotva
nabraditelnou. Mínění, které tu a tem se namítá, že
stadající, přestoapí-li ze školy střední na vysokou, od
práce si odpočíne a nabude času k zábavám, je na
prostomylné....... Na újma účelnéhostudia te
chnického bývají však nejen nemírné a čas mařící zá
bavy, ale i nemístná činnost ve směrech jiných, na
př. činoost spolková přesahojící jistou míru. Spolky
studentské množí se jako houby po dešti; některé
z nich působí ovšem přímo či nepřímo k dosažení
účelů studia technického; jiné aspoň nejsou v pod
statě toma na závadu. Nelze tedy odrazovati stadu
jícího technika od účastenství v takových spolcích,
ale musí zachovati v tom náležitou míru; činnost
spolková nesmí totiž býti oa újmu studia odborového.
Kdyby spolková činnost technikova byla jinak sebe
stkvělejší a záslučnější, nikdy nevyváží škodu vzniklou
sanedbáním vlastního stadia. A tak se to má s čin
ností stadeotskou v jiných směrech, 8 činoostí před
časnou, odvádějící od stodis technického. Zdar vše
likého počínání záleží podatatně na tom, děje-li se na

prarém místě a v pravý čas osobami povolanými.edon-li si tedy na př. studující tak, jako by jim ná
leželo řešiti různé problemy života společenského —
problemy, s kterýmiš mužové v oborech oněch seše
divělí často nevědí si rady, není to než pobloaznění,
které může býti jen na škodu.“ Jsou to zlatá slova,
slova otcovská, která přišla mi právě do rukou, když
chci nastíniti několika rysy účel apolku. Slova p. re
ktora Šolína beru sa základ a pravím prozatím: Úko
lem upolku katolických akademiků budiž podporovati
je v jejich odborných stadiích, dáti jim příležitost,
aby jsk v odborných svých studiích, tak i ve vše
obecných otázkách časových poznali stanovisko kato
lické a na základě avých nestranných pozorování uči
nili ni o věci svůj úsudek a sestrojovalí samostatný
názor světový. Spolek nechť pracuje tiše, klidně, jest
důstojným reprosentantem katolického stadentstra;
organisovaní katolíci, vidouce v něm vychovávatele
katolické intelligence a budoucí avé apolupracovníky,
necht dle sil svých spolek podporují. O některých po
drobnostech zmíním se příště. —abd.

Královský hrad ma Hradčanech
koho jest majetkem P Tato chloubačeského
království zapsána byla pod praes. 13. listopadu
1806 číslo exh. 27.279 na opětovanou žádost c. k.
místodržitelství pod nedostatečnými průkazy v de
skách zemských jako vlastnictví dvorního eráru.



Proti neoprávněnému odcisení tototo majetku če
ského království protestovali dosud málokde. Nutno
proto, aby všechny obecní a okresní výbory vy
bídly zemský výbor, by ve smyslu usnešení sněmu
zemského ze dne 2Ď. července 1903 učinil včas
všechny kroky, aby královský brad Pražský se
vším, co k němu náleží, pravému vlastníku, krá
lovstvi Českému, v neobmezenou držbu byl na
vrácen a v deskách zemských na jméno téhož
zapsán do vlastnictví.

Jak vláda rakouská hospodaříspe
nězi poplatelctva. Vláda Kórbrovajiš r. 1901
zadala stavba mořského přístava v Terstu £a obnos
46 milionů koran, aniš předložila parlamentu ka
schválení projekt a rozpočty. Starba jest v proudu
a rozpočet atoupl jiš přes 100 mil. K a k tomu ko
všemu asi před měsícem epadia část vybudovaných
staveb do moře, Tak si vede absolatismus rakouský.
Do nevhodně položeného Terstu hází Rakousko stále
nové miliony. Staví se v otevřeném hlubokém moři
hráze, které voda co nejdříve pohltí, Výhodnější a
lacinější přístav byl by v soasedetví Terstu v zálivě
miljském, ale tomu nedovolí zase terstští Vlaši, neboť
není to na území Terstu. Vláda slibuje nové práce
přístavní v Dalmacii, ale k toma jest třeba dobrého
obchodního spojení drabami k čemuž zase vláda
uherská neavolí. Žádná dráha nesmí spojovat Dalmecii
s Bosnou a Charvatekem a Bosna nesmí míti spojení
se sousedním Srbskem, Tak velí páni Madaři. Schválně
jsou tedy odloučeny přístavy dalmateké od svého trž
ního pozadí. Tak se u nás hospodaří.

Proč škomráme ustavičně ©přízeň
židů f Nedávnostálo uf také v jednom pokrokovém
listu: Jsme židy hanobení, jako nikdo na světě. Ano
jeme jimi hanobení doma ve své vlasti a ještě více
za branicemi. Že židé v zemích slovanských udržojí
němectví, jest nesporno. V Pardubicích vydávají se ku
př. dvoje Česky psané židovské noviny 8 přece tam
dochází poštou takové množství německo-židovských
listů, že to musí buditi úžas. A přece v Pardabicích
jsou čeští a vlastenečtí židé, jak totvrdí dr. Vohryzek
ve svém „Rozvoji“. Většina židů žijících v naší vlasti
o nás nestojí, leč v dobách potřeby; to se také vše
obecně uznává, ale přece náš český tisk tak nailovně
škemrá o přízeň židů, že je to pro nás už hanba. Cot
jeme opravdu tak bídní, že nám k nějaké zdatnosti a
platnosti ve světovém roji musejí pomáhati židé? To
byla zase nějaká radost v české žurnalistice, když
brněnští židé, kteří zbohatli jen z české práce a zče
ských peněz, se zármutkom se vyslovili, že nebadou
příště voliti s Němci, aniž by se chytráci jediným
slovem vyjádřili, že pro budoucí Časy po německém
kopnutí budou držeti s Čechy. Honem některé žurnály
české otvíraly 8 úsměvem náruč svou, aby od Němců vy
pazené židy přijaly do svého lůna, ač židé ani o to
nestáli. Několik židů zvolalo u nás: My jsme čeští
šidé. A hle český národ zaplesal v tisku, že máme
české židy a gaudium nad tím stalo 8e předmětem
vážných novinářských úvah, jakoby lid český dobyl
bůbví jakého vítězství a zatím každý chytrý žid se
tomu v přítmí smál. O jak jsme malicherní! Braňte
se trochu ostřeji proti židům a hned vám podne do
týla celá spousta listů českých a bade vám vytýkati,
že jete eprosťák, hrabec novzdělaný, budete čísti celé
články o jakósi bestialitě, sarovosti, drzosti, bude
k vám zaléhati z novin ustavičně ozvěna 0 právním
řádu, lidství, humanitě, kultuře, bude se citovati evan
goliam, vezme se na pomoc i Kristus a všichni lidští
velikáni a budete mysliti, že se blíží eoudný den.
Prosím vás, jen neodpuzajte od sebe židů, ti jsou jistě
příští spásou českéholidu. O jak jeme malicherní a za
slepeníj! Čili jinak: Kdo má peníze, tomu hrají.

Mouka uherská prý nmejlepší. Dio
vídeň. Bars. Kurýra užívají dva peštské velkomlýny
kyseliny sírové, aby dodaly mouce světlejšího zabar
vení. Také ječmen, který se v těchto mlýnech zpra
cuje, jeet běleu mastkem. Už i onemocněly některé
osoby po požití chleba nebo moučníků z mouky této
vyrobených sa známek otravy. Také otroby a krapky,
jichž se užívá ke krmeuf dobytka, eměňovány prý se
Škodnými odpadky, čímž přivoděno vypaknotí kul
havky a slintavky v oněch krajích, kde kupovali
prodakty těchto mlýnů, Protože list zároveň uvádí
jména dělníků těchto mlýnů, kteří redakci dotyčaon
zprávu podali, zahájeno proti majitelům mlýnů těchto
trestní vyšetřování, K tomu zajisté poznámek netřeba,
— Annaše hospodyně bodou kupovati uherskou mou
ku dále.

Z praxe rakouského práva trest
ního. (O zabavení a prohlížení spisů. ($ 145 tr. ř.)
Pro řízení trestní mají v různých případech velikou
důležitost písemnosti buď od obviněného pocházející
nebo jinými osobami psané. Soud nabývá držby po
dobných písemností buď dobrovolným jich vydáním
nebo zabavením, které jmenovitě nastává v případě
prohledávání domu a osoby. Ukolemorgánu zabavením
pověřeného jest, aby buď vyhledal určičoa písemnost,
k jejímuž zabavení byl vyslán, anebo aby vůboc pátral
po písemnostech v daném případě důležitých. Při
tomto vyhledávání a pátrání neobejde se však bez
nutného prohlížení písemností k trestnímu řízení ae
nevztabujících a tak zajisté zasahuje značnou měrou
v soukromé záležitosti osoby, u níž problídka koná.
Proto trestní řád také stanoví, že majitel spisů není
povinen, aby k problídce episů avolil; když pak už
k prohlídce jich svolí, má se k tomu přihlížeti, aby
osoby neoprávněné nedověděly se o jich obsabu. —
Spisy, které buď majitel dobrovolně vydá anebo které
pří problí ce e jeho svolením vykonané byly zabaveny,
mají se ibned v protokole geznamenati. Není-li to
možno, mejí se dáti do obálky, která se pak sondně
započetí. Nemožaost tato nastává jmenovitě, když jest
Bpisů značný počet a nelze jich při problidce ani dů
kladně přečísti. Majiteli apisů má Be dovoliti, aby po
zapečetění spisů přitikl na obálka také uvon počet

Počet obyvatelstva a daní v Ra
koushkn. Halič mů 7,295600 obyvatel a platí daní
:3,936.00U K, Čecby 6,318 600 ob. a platí 70.666,000 K,

Dolní Bakomey 3,086.800 ob. s platí 111,180,000 K,
Morava $,485.000 ob. s pletí $6,866.700 K, Štyrsko
1,986.000 ob. a platí 16,826.000K, Tyroly 860.000 ob.
s platí 6,915.000K, HorníRakousy809.90 ob.a platí
9,972.000 K, Bukovina 739.800 ob. aplatí 3,225.000 K,
Sleseko 680.900 ob. a platí 6,442.500 K, Krajina
508.348 a pletí 3,591.000 K, Dalmacie 501.900 ob. a
platí 1,812.000 K, Korutany 367.000 ob. a platí
3,658.000 K, Istrie 844.178 ob. a platí 1,652.000 K,
Gorice s Gradiskou 283.000 ob. a platí 1,457.900 K,
Solnobradsko 198.000 ob. s platí 2,445.000 K, Torst
s Přímořím178.600 ob. a platí 6813000 K, Vorarlberg
129.800 ob. a platí 1,3109.600K daní.

(Palma kokosová jest nejdůležitějšíu
žitkovou rostlinou v krajinách tropických. Na
četných asijských ostrovech jest jedinou živitelkoa
domorodců. Palma kokosová roste nejraději na
mořském pobřeží. Na pěstování její hodí se nej
lépe ostrůvky v Tichém oceánu, v jejichž písčité
půdě, místy složené ze zbytků koralů, ničemu se

nedaří. Také v německých osadáchafrických palmatato se pěstuje a dává hojné užitku. Valnýdíl
jich poskytuje domorodcům nejnatoější potrava,
leč mnohem více jich zpracuje evropský průmysl.
— Z kokosových jeder tlačí se olej, kdežto au
Šená jadra přicházejí do obchodu pod jménem
N„kopra“. Olej tlačí se z nich již v tropech. Pal
mového oleje užívá se dílem jako potraviny, dílem
slouží různým průmyslovým účelům. Zbytky z vy
tlačené kopry poskytují výbornou píci. Malý díl
postroubané kopry spracovávají cukráři: Z listů
pletou ae rohožky, z dříví staví se domy, pořizuje
se nábytek, třeba jenv krujinach, kde není jinébo
dřeva. Tvrdá skořápka ořechu dá se fezati. hladiti,
i robí se z ní pěkné nádoby, lžíce, číše, knoflíky
a jiné drobnůstky. Spálená zanechává jemný uhel.
Dalším důležitým obchodním výrobkom jsou vlákna,
objímající skofápku ořechů, slují coir a užívá se
jich na zhotovování lan, robožek, koberců, pytlů,
kartáčů a j. Z mladých listů a výstřelků připra
vaje se dobrý sulát. Tam, kde listy byly uříznuty,
prýští se bohatě čtáva, která vykvasivšěi jest
velmi lahodným nápojem (palmové víno) sladce
nakyslým. Destilací mění se kokosové víno v kořalku
(arak). Vaří-li se zmíněná šťáva, sráží 8e v syrup
a pak v cukr, jeggeri zvaný. Z kmenů prýští 8e
zvláštní drah gomy. Vyloužené nebo vypracované
nervy listové dávají povnétkanivo na nitě a provazy.

Žraloci a rasko-japonská | vojna.
Tohoto roku se žraloci v Adriatickém a Středozem
LÍm moři náramně rozmnožili, kdežto 2 moře severc=
východní Asie docela zmizeli. Připisuje se to rusko
japonské vojně, kde častými výbochy podmořských
min a torped, jakož i těžkou střelbou postrašení žra
loci utekli, kam jen mobli,

Zimní práce v sadě ovocném. Vprvní
řadě vatno stromy ovocné pročistit. Za tím účelem
odatraníme a kořenů, kmene a haluzí odamřeloa kůra
odprýskanou, aby neoužila za útulek škůdcům vše
likým a mecha. Ostrým kartáčem sadařským, anebo
škrabačkou se kůra stará eJrbne až po hnědý pod
klad Škrabky všechny sbromáždí se na rozprostřenou
plachta. Jsou v nich škůdcové stromů, jich larvy i
vajíčka, zárodky plísní atd., tadíž třeba vše spálit.
Pak se opatrně vyřeže všechno, co je na stromě po
rašené, suché, nakažené a rány pečiivě mastí štěpař
skou zetmelí. Tato práce koná se za polevy, když
nemrzne. Všechny stromy již komcem podzimu ee
vápnem zabílí a opatří se před zajícem. Kde třeba,
za polevy težeme roubky a půdu kypříme, hnojíme,
přestaralé stromy kácíme, pro nové jámy vyhazajeme
a mokré části odvodňojeme.

Národmí kolek v jakémkolivmnožetvíkou
piti lze v kanceláři Ústřední Matice školeké v Praze,
jakož i a kteréhokoliv místního odboru Z kolků takto
prodaných připadá polovička zisku Ústřední Matici
školské.

Svým přátelům, kteří list náš mo
rálně i hmotné podporovali zvláště tento rok
s horlivostí záslažnou, ©řejeme šťastné, spo
kojené novoročí. Na sklonku roku jest redakci
odměnou největší to blahé vědomí, že kato
lictvo probouzí se z dřímoty čím dál více, že
tonží po katolické četbě a že sami katoličtí
laikové se zdvojeným úsilím organienjí se
k sebeobraně. Leč potřebí ještě četnějších pří
kladů statečnosti a práce ještě usilovnější
v době tolik pohnaté, kdy nepřítel tak směle
síly své s námi měří a kdy náš lid jest ohlu
pován statisíci prolhanými pamflety a drzými
nepravdami tisknotými v tolika listech nepřá
telských. Proto novým rokem nový, čilejší ještě
rucb nechť se rozproudí v táboře katolickém!
Pracojma každý dle sil svých na uvědomění
a záchraně českého katolictval Sečtou-lí se i
drobné práce vykonané na prospěch dobré
věci, shledá se zisk veliký. Pilně čtěte svůj
list „Obnovu“, starejte se, aby se stále více
náš časopis šířil. Jestliže by každý odběrutel
ziskal jen jediného odběratele nového, jak ve
liký byl by to úspěch pro náš list a pro do
brou věc vůbec! — Za četné sympatické pro
jevy vzdáváme srdečný dík všechněm a kaž
dému zvlášť. Kéž sympatie tyto písemně nám
projevené vtěli se též všude v příslošoé pral
tické skutky! Mr se své strany slibujeme, že
upřímnou snahou naší bude i na dále stálé
zdokonalování listu, který bobudík nalezl letos
vřelé přijetí i na těch mnohých místech, kde
před rokem sotva jméno jeho bylo známo.
Tedy s Boží pomocí ka předu!

Redakce „Obnovy.“

Llotárnaredakoe.
Do Černilova, Rychnova n. Kn. Úpice atd. od

kládáme do čísla příštího. Nestačilonatím místo,

Nedoplatky"a
„Časové Úraby“

vyrovnejte laskavě ihned! Kdo odkládá, zapomene.
Kdo řádně své platební povinnosti dostojí, usnadní
nám účetní závěrku a zbaví nás nemilého upo

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dns 23, prosince 1008, 1

bt] pšenice K 13-20—1840, síta K 10-30—0000, ječme
ne K 10*40 —00*00. prosa K 11 90—0 00, vikve K 1400
—0000, hrachu K 1900—0000, ovsa K 6:00—6-40
čočky K 4400—00'00, jahel K 25-00—00'00, krap K,
20-00—36 00, bramborů K 2-40—0"00, jetelového se
mene Červeného K 00'00—00'00, jetelového semene
bílého K 108:00—00-00, růžáku K 00'00—00-00, máka
K 36 00—00'00, lněného semene K 00 0) —0000, 190
kg žitoých otrab K 11-00—12 00, 100 kg pšen. otrab
K 11:00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 248—000,
1 kg sádla vepřového K 192—000, 1 kg tvarohu K
0 34—0000, 1 vejce K 0:08—0*00, 1 kopa zelí K700
—500, 1 kopa cerele K 000—0 00, 1 kopa kapasty
K 2:40—2-80, 1 hl cibule K 8:00—850, 1 kopa drob.
zeleniny K 060—240, 1 pytel mrkve K 1-60—1'90,
1 kopa petržele K 0:00—0:00, 1 hl jablek K 1000—
30 00, 1 hl brošek K 0*00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dno 23. prosince 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol, 105, žita
116, ječmene 67, ovsa 200, prosa 1, vikre 31,
brachu 3, čočky 0, jahel 0, krup 0, jetel. semínka
1061/,, Iněn. semene 0, máku 0. — 3.) Zeleniny:zelí
171/, kopy, petržele 00 kop, kapusty 176 kop, cibule
21 hl, drobné zeleniny 246 kop, mrkve 18 pytlů,
brambor 191/, hl, cerele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
87 hl, hradek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
10 kusů, podsvinčat 286 kusů, kůzlat O kusy.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

J ndřiha| abouťky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji

řikově třídě v Čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

jest kniha.
ECO:

©m
NZÁVÝÁ

DS:

Veškeré, kdekoli vydané neb v kterém
koli časopise oznámené

knihy a hudebniny,
hodící se za

+dárky +
vánoční
má stále na skladě u k dodání jich

uctivě se doporučuje

rvní královéhradecké
poctví a antikvariat

79

(DBI
KOSE,

Bohdana 8
elichara, - ©

ELAM

v Hradci Králové.
(býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.)

Bohatý výběr
novinek ve skvostných vazbách.

$Ná



čEAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ |
PO — nmbízí — (£

koňak, olivovici, borovičku,jeřabinku,
rumy něe, Ukéry, adkévíne,bíléPřerrené, uino oruvkové (metici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (iampaňaké).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný k a výbornou
olivovlcl, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891najab Kp P k medailístátní a diplomem slaté medatlle, a mnolými
nýmé diplomys právem rašení slaté medosle.

Vzorky zdarma a franko,

SANĚ -ss
a KOGARY

ve velkém výběru,

nejnovější soustavy, nabízí osvěd
čená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Práce solidní, cena velmi mírná.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech: kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
fi Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [$
: se na požádání franko zašlou. 3

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odborný NÝ závod

malbu oken kostelních
„M 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 okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice$ se čelemými rámy, sí

těmi vsusením.

Vetkeré rozpočty, skizsy 1 odborná
rada bezplatné, bezevší závaznosti

kn definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání,=
Založeno roku 1836.

a
= Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a
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 -©

———————
První český katolický zárod 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, křížea td.

+7 W

Vid CER,
VIN. o., Seiden

gasse čís. 36b.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

: = jest doporučitelným
Hezký obličej újevemvšemsrdci,
který matka příroda svým miláčkům na cesta dává;
avšak, bohužel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou pleť může si však — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředků upo
třebí. Kudosažení cíle slouží

Grolichoromýdlo<jišEz

z lučních bylo R

květin, kůži osvěžující a oživující.
stane so bujným, hezkým a plným po

Vlas použitíGrolichovamýdlaAlučníchbylin.
čistěné denně Grolichovým mýdlem

Zuby a lučníchbylinzůstanousilnýmia bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obevhod
mydl., K. Dix, drog., F. Viktorin, material ; v Po
licí n. Met. A. Pohlová, droguerie; w Movém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Bob.
Imlaufová, vdova; w Dobrušce Al. Kňourek,
droguista; v Golčově Jeníkově J. Thoů, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista; v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;

v fněu n. Orl. J. Plný,droguista;v OpočněJosef Středa, obchodník.

Veledůstojnému

duchovensóvu!
Praha-l, ul.

Jan Dlaněk, 1,544
J čís.19 n., roh

Konviktské ul., ý pastř ope
etelné na kost náámí, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobcy a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znoru opravuje v původní
intenci e jen © ohmí zlatí a stříbří. Na požádání hotové

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

robky bescenné. Vše pozílám již posvěcené.

Navštívenký všech druhů
—— nabízi ——

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

[Jednou s.důvěrou skuste a posuďtepřírodní 5 kg
franko dobírkou všude.

zelená, vlchut. K 1150, 12:50,4816,
a aa praženávljem.K14—,15—

a 16—. Cenníky zdarma.

Pochvalné dopisy z celé Hše.
Fr. Jelínek, Slatiňany č. 32.Čechy.

C.a k. dvorní dodavatel.
Závod |doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, hladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rápy s krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!

Pro všeobecnou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
se bodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky pro domácnost a veškeré jiné druhy
avíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci Králové.
ORP>Založenaroku 1816. <



Akciový kapitál H 2,000.000-—,
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—,
PNG“Založeno roku 1869.

Akreditivy. — Koupě a
čísel losů. — Safesové schránky. — D

pót. — Revise
uložené zboží.

KEGNARAVGMAOROKOADAOAAAAAAHANANOSAG

Svým ctčným přísniocům ku směně

ročního období dovoluje si oysloviti

ea uctivéblahopřánítě
s :

( Adolt Bařtipán.

©

Fr. Beran,
kožešník v Hradci Král,

Svatojanské náměstí číslo 170.,

odporoučí veškeré

zbožíkožešnické|
vlastní výroby

a chová stále na skladě v bohhřéthvýběru ru
kávníky, dámské nejmodernějšígolie, nánož
niky, čepice, kožich nejrozmanitějšíchdruhů
a cen, k nošení pro dámy i pány, jakož i ko

žichy cestovní a pod.
Stále hojná zásoba nejmodernějších klobouků
plstěných, látkových i slaměných, jakož i vlasových
klobooků. Hojný výběr všech sokolských potřeb,
čepic všech fagon, jakoš i všeho v obor tento
spadajícího zboží. Zakázky omveměk vyřizují se

co nejpečlívěji a tejkulantněji.
Ošetřování kožichů přes léto přijímá se za levný

poplatek.
Veškeré správky a předělávky vyřizojiza

mírnou cenu co nejrychleji.
Obsluha ve všem řádná. — Ceny nejmírnější.

Založeno roku 1889.

Nádherný a praktický dárek jest

krÁSnÝ ODA
neb jiný umělecký předmět, které, jako
zroždla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách ná

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KIEOLICHÁ
——v Hradoi Králové. ——

Též veškeré

BB SHOP

8
d

B

Všem svým veleváženým =
fo | příznivcům-přeje šťastné a a)

spokojené novoročí ===>

JAN VOCEL, |
hotelier v Hradci Králové.—=

dna
E

7272

SbkásbPPZTKEBPLkČH2M ==|
%BOBO HAA

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku
chyní, zařízen.
lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K.V. Skuherskývelkozávod truklářský v Hrad Krát,
u Pražského mostu

štaštný nový rok
43k ŘEJE,+6

ý zá přízéň věnovanou děkuje a
Mio další zachování její prosí :

uctivě oddaná

3Biskupská knihtiskárna |
v Hradci Králové. Ě

Telefon č. 10.. Telefon filialky ve Vídni
č. 65594.

Účet poštovhí spořítelny č. 864.088.

Všeobecná
úvěrní banka

w Hradci Králové
(filialka ve VÍDNI VI, Gotreidemarkt 18)

přijímá vklady na knížky úd
K 1.— počínaje.

Vklady za obvyklých podmínek uložené úrokuje

mw-4"
a vklady proti 9Otidenní výpovědi uložené úrokuje

me-6"o-w
ode dne vložení do dne vytrání.

Daň důchodkovou platí banka se avrého.
Půjčky poskytuje úvěru

hodným osobám všech stavů za pod
mínek výhodných; velmi výhodné
splátky jsou přípustny.Eskont směnek obchod=
ních va obvyklésazby,

Zálohy na cenné papíry
a skvosty.

Přijímá zakázky barsovní pro všechny bursy.Prodává veškeré cenné
papíry dle denníhokursn netto bez jské
koliv provige.Prodej losů na měsíční
splátky za velmivýhodnýchpodmínek.

Eromessy ku všemtahům.
Úřaduje se: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol.

pro podzimní a zimní období ve velkém výběru;vzory na

požádání ochotně zašle obchodní dům de Súkaj
SUKŇ se- a modnípánské látky "WW



Příloha
Besídka

Zajíc = dvojí omáčkou.
Obrázek z moderní domácavsti.

Plechové okapy dávno již zkazil rez, při dešti
všade zatéká a tím i v hořejších patrech ve

hodinou velká vrata budovy se ctevřela. Napřed
jedaotlivě, pak v celých tlupách vycházejí děl

límec u kabátu vybrnutý, hlavy Comožno pči
krčené; rychlým krokem spěchají mladí, vol
ným krokem, při přimém držení těla, staří.
Jak to nyní vůbec bývá, že starší zdatnější
jest mladého.

Po še-té hodině ustane rách úplně, úž
zase okolo hodiny osmé, kdy „paničky“ nesou
snídaní do továren. Obraz úplně jiný | „Pa
ničky“ nemohly v noci mluviti a tak si 4
hražují zadržencu řeč důkladně Je 10 učiněný
jarmark, nejméně pět mluví jici | najednou,
drčení a š'ěbetání, až hlava z toho bolí, Každá
paní vyfiotěna dle možnosti, předně prot, —
„aby ta druhá měla vztek“ — a ještě předněji
proto, — „aby svobodní ve fabrice s“ zů ni
koukali“ — Ženská slabost. — —

V malé chvíli vracejí se dámy opět z to
várny domů a nyní nevědí, co by dl uhou
chvíli začaly. Na posteli urovná se peřina, děti
ustrojí se ledubylo a vyženou 80 ven; ručul
nějaká práce je neznámá zbytečnost, na trochu
šlichty k obědu času ještě dosti. Lelkuj:, klepou,
nestarají 86 O nic vážného

V tom ozval se s hůry hlas: „Paní-l Čvan
čarová, nešly by dnes na koks, je tam tak
pěkně venká-ů !?“

gotesperckej, to bych Šla, na Švádovickej né,
ten má noc síry a páchnel“

povídal; vezmou Franiika sebou.“
Za chvilku vyhrnuly se paničky, každá

s košem, za nimi Frantík nesoucí nod páží
prázdný pytel. Franta bo3 a bez Čepice Praslm
bez Čepice, nebot Franta je člověk zkušený;
chytnousli jej na koksu, nemohou mu Vztti £o,
čeho nemá a odbude to uějakým poblavkem;
to on již zná.

Třičlenná společnost spěchala k blízkému
nádraží, slezla do příkopu táhuoucímu se podél
trati, obešla skladiště a stanula konečně tam,
kde se vlaky veřaďají k odjezdu — až zu ná
dražím. Ženy opatrně vysadily Frantu ua plot
zbudovaný ze starých pražců kolewmtrati, aby
to okoukl, což Franta vykonal 8 dovedustí
starébc praktika, Nikde žádný blidač — hupnul
8 plotu, vylezl na nejbližší vagon a házel paním
v příkopě stojícím dolů koks.

Pytel dostával již tvary okrouhlé, když
uajeduvu zavzněl ryk, řev děsný, jaký hrdlo
lidské vyrazí ze sebe jsu v okaružiku děsu
největšího. Paničky ulekauě vzhléjly a -patřily
výjev barbarství, dvacátého století nehodný.
Hlídač pomalu se připlížil, chňapl pic netu
šícího Frantu za bohu, stábl jej + vozu a ře
menem od kalhot začal Frantu oprašovati rukou
jednou, drže jej rukvu druhou do výše za je
žaté vlasy, aby Franta dle staré praktiky ne
mohl Jehnouti na zem. Aby pak se Frauta
přílišné nekroutil, šlápl wma hlídač. velikou
svojí botou ua bosé nohy a káral hocha ře
menem nemilosrdně.

Frauta ulekáv, řval jak tur; poznav si
tuaci, křičel: „Strejčku, prosím Vás, nebijte
mne, já mám padoucí nemoc.“

»A já zase na ni medicinu,“ odpovídal
blidač; „ty kluku zlodějská, kolikráte dostal
jsem již pokutu k vůli toběl“ A pásek dále
hvízdal vzdachem.

Paničky, probravše se z lekuuti, spustily
proudy výmlavnosti své na hlídače: „Voui
jedeu raubíři rasovskej, inají to svědomí, to
ubohý dítě tak hovadsky mlatit? Copak kdyby
£ toho dostalo strhouti šíje nedo psotník? Du
smrti by to vezaplatili a avi tak diouho živ
nebudou, aby si to mohli vodsedět. Kdyby ho
viděla jeho maminka — chudák, Či pak jseš,
chlapečka, nejseš vod tej vdovy, cu ji přejela
mašina může u Skalice a CO je vá3 VosUm Ji
rotků?“

Franta svědčil hlasem velikým.
„Tak ho pustějí, voni necito nelidskej;

věšdyťto slyšejí, že je sirotek; vždyť my jich
musíme dát do „Práva lidu,“ voni. jeden pit
cholku kapitálu. Copuk je teu koky jejich a
Pán Bůh dal ublí jen pro bonatý?“

Hlídač pustil konečně Frantu, který již
napodoboval dovedué umírajícího. Cítě se uvol
něu, skočil jako jelen přes plot.

Ale cbudák, jak vypadal! Uši červené
jako krev a alespoň 0 coul delší, nežli před

„Pojď, chl: pečku, odvedem té k mamiuces
žalovat, my budeme

svědčit“ a tůhly řvoucího Frantu rychle pryč.
Za rohem dostal chudak ješt Štulec vd mámy:
„Nešiko, nešiko nej, nemonís dat pozor 78

Franta ještě plakal Ale nsjednou ztichl
jako změněn, utřel si nes, protřel oči a hlasem
úplně normálním úpozerňoval: „Mamiuko, he
lejte, tamhle na louce je zajíc! Opravdu seděl,
či vlastně panáčxoval tam zajíc, úzko-tlivě se
uhlížeje, Frantík za ním jako chrt; zajíc marně
se pokoušel uléci; iwaje přední běhy postřes
lené, odstrkoval se zadkem. Již jej Franta
držel. Několik ran kamenem dohlavy učinilo

výprask, skakal radostí a nesl mámů zajíce.
„To je kluk šikovná,“ pochvalovala matka;

„strě ho do pytle, To si pochutnáme a jich,
paní Kostrbáčkovů, také pozveme“

Odnesli zajíce dotnů a Čekuli, až. přijde
„pán“ z prace! Přišel „Starej, koukej, chytil
jsme zujícel“

„No, jen aby tu nedopadlo jako 3 tva
busul“

„Ale prosím tě, starej, nezlob mna s tin;
bez toho to dal nějaký rejpsl do Obnovy a
teď se mi stím smějou. Budeme to vařit S paní

„A snad abych ho stábnui“. řekl muž.
„Já bych myslela napřed opařit, víš jak

se nám smáli S tou husou. že jsme jí nepařili,
já teď všechno budu pařit.“

„Ale hloupá, to snad jeu to, co má peří,
se paří.“

„Ale jdi, co pak prase má peří? A také
se paří.“

„To máš taky pravdu; radší se na to
půjdu zeptat.“

A šel. Měl kamaráda, ten měl ženu, bý

8e má při jídle. ,
„Poní, vrosím jich, poslal mi bratr za

„Íno, lehká věc; zajíc se stáhne z kůže,
Potom z blánek, posolí se a prošpikaje slaninoa
Předek můžou udělat s Černou a 78dek se sme
tanovou omáčkou. Na Černou vezmou perník,
může se dáti i trochu piva a všechno koření,
hlavně bobkový list a dymián a trochu zele
nipy a na smetanovou to samé, ale bez perníku
a bez piva a pak 84 to, zaleje smetanou a
mají to.“

„Tak jim pěkně děkuju“ — — „Tak,
ženu, už to umim. Stabovat se bude. Franto,
podrž ho.“

„Jo táto, Franta leží, on se trochu utu
mloval stím zajícem,tak jse jej poslalaspát“

„Tela ať si leží, odbadu (+ sám“ Vzal
kladivo a hřebík; hlava zajicovu, přibil na
futro u dveří, vykuchal jej, nořízl kůží kolem
krka a začal stahovati, Celá rodina stála kolem
něho; i Franta přes všecka svoje muka přišel.
Taky paní Kostrbáčková ce dostavila ustavičně
chválíc. „jak je *+n jejich fotr šikovnej“

Kůže byla dole, začoli hledat blány. „Co
to je ty blány? Já mc nevidím; to snad iy
slela střeva“

„Inu, oždyt tojiž bude dobré, jen to tuk,
muži, nechej u jdi to zapít“

Muž umyl zukrvácené ruce 4 Šel to zapít
mncha litry piva.

Žena nemohla hřebík ze zujícovy hlavy
vytáhnu-uti. uřizla tělo a blavu nechala na fatře
přibitou. Zajíce položila na tabuli a Šla na
koupit přípravu, všechno koření, zeleninu a
špek. Ja« odešla, děti se zatim bavily tím, že
vystoupivše na. židli, strkali. zajícoví mezi

sourozeucům svým na, zajícových uších, jak

Konečně matka přišla, Opět nová nesnáz:
Ona i paví Kostrbáčková měly dobromady pvuze
jeden pekač. „Vědí. paní Čvančarová, péci to
na dvakrát to by toho bylo pro všechny málo;
uděláme to tak: rozseknou, zajíce, pekáč roz
dělimo tak, že uděláme v prostřed 7 bram=
borové kaše hráz, já tam mam ještě trochu
kaše od oběda, a na jedné straně budeme péci
ba Černo a na druhé se smetanou.“

„lnn, voni mají zlatý nápady, paní Kostr
báčková, tak jd. u vro tu kaši.“ Stalo se. Pekáč
se rozdělil hrází, do každé voloviny pekáče
přišta polovina zajíce. Špekem nešetřily, ku
ření daly ode všeho, zázvor, skořici, pepř,
nové. koření, hřebíček, marjánku. dymtán I
bobkový list. Zeleninu také: cibuli, petržel,
celer, kapustu, karfiol, kedlubnu 1 Špenát.
K tomu ua černo půl litru piva a čtyry ta
bulky rozstrouhaného perníku, k tomu na bílo
půl litru smetany. Postavily vše na plotnu.

„To je vůně, paní-f, naberou 8i zatím do
nosu, dyť to voní, jako v hapatyce“, radovala
se paní Čvančarová.

S počátku vše šlo dobře, ale buďto se hráz
podmočila oboustrannými omáčkami, anebo 80
porouchula při obracení pečeně — zkrátka,
najednou se hráz provalila u obě omáčky, černá
s bílou slavily spojení a sbratření. Co dělat?

„Tohle bude pěkný“ zaplakala paní Čvan
čarová, „můj mi to nedaruje, tolik se na to
notěšil|“

„Ale nejsou hned taková lekavá, copak
je tv něco špatnýho? Vždyť to přijde do jed
noho žaludku; jen to pečou dál, budou vidět,
že to bude dobrý“ — tušila paní Kostrbáčková.

A pekly. „Vědí, řekneme, že je to divoká
omáčka, že to není ani na černo, ani na bílo,
a že jsine to schválně odělaly. A koštnou to,
je to kone dobrý, ani jsem si nemyslila. Iou,
má to trochu divokou chuť, ale je to dobrý.“

Přišel muž domů. „To je vůně po celém
domě“, pochvaloval. Paní Čvančarová dostala
novou kuráž: „Poslouchej, starej, my jsrne 86
na to s paní Kostrbáčkovou oradiry a udělaly
jsine to na divoko, to jsem žádostivá, jak ti to
bude chutnat.“

Konečně nesli na stůl. Franta chtěl noha
a dostal jako loveu žádané. — Začali jísti.
Kousali, kousali, ale sousta byla jako gumová,
poněvadž blány staženy nebyly. „Ďas ví, co
to je“, řekl muž; „není to přece tvrdé, ale ne
mohu nic ukousnout; zrovna to v hnbě skáče;
ale jen co je pravda: ta omáčka je dobrá, ta
se ti povedla.“

Po dlouhé radě konečně shledali, že nej
spíš zajíc byl „ze špatnýho futra“, a spokojili
se s omáčkou a knedlíkem. Pán byl v nejlepší
náladě. „Vidíš, stará, do smrti jsem si nemyslel,
že se takhle naučíš vařit. Jako kdybys byla
chodila na učení do hotelal To jsem si po
chutnal! A jim taky děkuju, paní Kostrbáčková,
škoda, že jejich musel odjet sítou osmatři
citkou l"

Paničky jen se rozplývaly radostí. „To
to dobře dopadlo, vědí, ale ten recept na tu
omáčku žádnýma nepovíme“ — — —

Ale já jsem se o tom přece dověděl a
nejsa tajnůstkářem, předkládám jej čtenářkám
„Obnovy“ k vyzkoušení. Ale při tom pozor!
Vždycky se to dobře nepovede.

Literatura.
Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia Zeyera

XXVL Vyšehrad. Soš. 1.—3. po 40 b. — Válka rusko
japonská slovem i obrazem. Vycbází redakcí J. Kle
candy v týdenních seš. po 30h. Sešit 42 —43. —
Obrazový zpravodaj. Vychází redakcí J. Hejreta dva
krát týdně. — Roč. II, čís. 81.—84. po 10 hal. —
Dějiny umění národa českého. Napsal F. J. Lehner.
Sešit 38 za 70 h.

Z nakladatelství J R. Vilímka v Praze.
Spisy Karla Klostermanna. Řada drahá, Hostiuný dům.
Seš 8,—11. po 30 hb. — Cestopisný román dr. K.
Maye: V říši stříbrného Iva. Seš. 60.—63. po 30 hb.

Nákladem J. K Kobra v Praze Rukojeť
dějin všeobecných. Sepsal dr J. V. Prášek. Seš 3. a
4. po 40h — Velká vzorná čas knchařka Úprava
všech drabů pokrmů a nápojů Upravila B. Jermá
řová III vydání. S-š. 28. a 29. po 32 h.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábava. Vede a vydává K. Dostél Lutinov. Roč. 11.,
čís. 1. Předpl. 10 K roč. přijímá se v Prostějově.

Eva M'síčník pro vzdělání Čes. žen a dívek,
Vede B. Konafík Roč. III, čís. 1. Roč. předpl. 8 K
přijímá se v Prostějově.

Kazatelna. Homilatický časopis. Pořádá F. B.
Vaněk. Roč. IV., čís. 2. Nákladem R. Rappa v Pel
hřimově. Roč. předpl. za 10 čísel 6:60 K.

, Vlčkova Osvěta, ročník 36., čís. 1. Obsah:
Dr. K. Mattuš: O volební opravě. — Z vlastních pa
mětí dr. F. L. Riegra. — J. Brožek: Ze života V. V.
Fomka. — K. Leger: Co zbylo. Obrázek z doby po
30leté válce. — Ot. Zachar: Frant. Ondřej Poupě. —
K. Voitl: Z výletu do Srbska atd. — Roč. předpi.
1440 K přijímá administrace na Vinohradech.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T.
Škrdle R č. 22., čís. 3. Obsah: Dr. A. Lenz: Lze říci
podle pravdy, že byl Has, trvaje v Čechách, ač bloudil
ve víře, vnitř katolíkem. — VÍ. Pittnerová: Paňátko.
— B. Jiříček: Mojžíš a Darvím. — Dr. J. V. Sedlá
ček: V sev. Americe r. 1904. — F. H. Žundálek:
Stan. Vydra. — Dr. R. Zháněl: Vzpomínky na „ku
kátkáte.“ — Ad. Chlnmecký: Ode žní do žní. — J.
Vyblídal: Rok na Hané. Atd. Roč. předpl. 10 K. Ná
kladem družstva „Vlasť“ v Praze.

O výchově hudební. Napsal R. Kadleček. Ná
kladem Birgusa a Riedla v Přívoze. Za 60 h.

Rozhledy po lidumilství Jediný náš filantro
pický wšeičník vychbazí redakcí F. C. Vlka ve pro
spěch „Jub. ženského asylu cís. a král, Alžběty“
v Praze. Ročník 13., čís. 10. Předpl. 4 K roč. přijímá
pí. K. Baamgartlová v Karlíně.

Několik slov o činuosti komitétu pro zřízení
důstojných a samostatných místností Pražskému Hla



hola. V upomínka na alavnostní otevření „Hlaholského
domu“ dne 5. list. 1905. Nákladem „Komitétn“,

Něco pro naše hospodáře. Každý odběratel
„Pražských hospodářských novin“ obdrží e 2 číslem
b zplatné krásný, v barvach provedený nántěnný ka
lendář s obrazem „Na lov“ „Pražské bosp. noviny“
vycházejí 1. a 16. každého měsíce za půlroční předpl
4 K. Administrace v Praze na Karlově nám.
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Půjčnji za nejmírnější poplatky

divadolní ODLOkYvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětilomy, č. 298.

KAXXNAKAKMA 1X
Založeno r, 1860.

|
|

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj bojně zásobený
sklad náčiní
bohoslnžebného

ce stříbra. bronzu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a atříbření star

ších věcí vyšoná se rychle azašlou se již svěcené Bestvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může

ne vykázačetnými ochval.nými přípisy P. T.dkazníků
a odporučuje se tedy k za.
koupení a opravě kalichů,

jk monstrancí, ciborií, relikvií
Mě © úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lastrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

AGB XCEI XGBIXCPI XCPI X

žJan Horák,soukenník

É, Rychnově nad Kněžnouzasílá 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. duchovenstva svědčí o poclivé 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!

XGE3XCODXGSDXCPI X 6PJ

Varhany>
© a harmonia

veškerých soustav ladí a opravuje

Václav Poláček,
stavitel varban a harmonií v Rychnové

nad Kněžnou.
Varhany starších soustav přestavují na pneuma

tické. Též obstarávámIndění plan
Vešk-ré práce vykonávám co nejlépe a levně.

663

č]

XCBD|X663X

ABDXCB3

X662X662

Hledáte vhodné a praktické dárky vánoční
a novoroční?

Výhodně je nakoupíte u firmy

Stanislav Jirásek
v Hradci Králové, Velkénáměstí136.

ě

©Klatovsképrádlo!© Dámsképrádlovlast.výroby.

Kapesníky Ručníky. Soupravy
o Kn

000090000000000009—JAN KALIS,
První výroba(| hodinářa zlatník v Rychnověn. Kn,

věžnich nabízí ve velkémvýběru:
Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, , Jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírmýeh
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
čaáDÝ Da požádání zašle.

Důvěry hodným uásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1849.

čžské kolárky př i oelluloidovéo

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na ()
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin 6
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná, o
ODOOOCOOOO0000000

|

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakoosku veškerých |

koslal parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců n
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.

(Aliálka v OLOMOUCI, EliščinaStřida, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

E + a"©níjem© =
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Nejlepšímmýdlem jest
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ZlatámedaillePardubice

1903

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujtea žádejte!

„MON OPOL.“
akelová svíčkárna a voskárna v MI, Boleslaví.

Tovární "sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.
Telefon 914.

Šulc - Víno - Praha
prodává



Edyž již mynlili vzbouřenci, že zvítězili, pro
hlásili v Oděse a okolí „černomořsko-dunajskou
republika“ a zvolili sedm svých „ministrů ;“ u

"tito „ministři“ byli všičhní — židovští kapita
listé. Hrozný povyk ozval se mezi židy, když
revolnoionáři polští vytusili se se záměrem
obnoviti samostatné království Polské. Prý by
ruští židé těžko prodávali své zboší, až by
bylo Polsko od „ruské repobliky“ politicky
odděleno. Tu to máme.

A jak si revolucionáři tu republika pod
otcovským patronátem židovským představo
valil Proletářům naslibováno darů jako v po
bádce a ti žádali od vlády věci takové, jaké
Jim říše nemohla dáti, i kdyby na to velmoži
a bankéři raští všecko jmění dali. Nábledy
nejstřeštěnější židovští vůdcové nechali zcela
volně pronášeti, vědouce, že až by svedený
brav pomohl k pádu dynastie, stejně se dá
chytiti do smyčky. —

A co by bylo následovalo, kdyby byli pro
přítomný okamžik revolucionáři přece jenom
svítězili oad stranou pořádku? V tom případě
se mobli zcela bezpečně připraviti na brzkou
protirevoluci, neboť vláda roská nikdy tak ná
silně ei nepočínala, jak si počínali vůči obča
nům jiného mínění židovští revolucionáři. Lze
si pomysliti, že by obrovská většina ruského
národa snášela dlouho komando menšího počta
násilníků? A jaký by nastal poměr k velmocem
jiným, co by bylo možno čekati od styků me
zinárodních ?

Hlavní strůjcové revoluce — a velké části
cizinci — dovedli vypracovati plán, ale samým
de do boje nechtělo. Na př. barikády stavěny
za dozoru cizinců, kteří sotva několik vět rusky
uměli. A tito inženýři v čase boje šikovně
s Moskvy se vytratili. A ten hrozný boj, který
zničil několik milliard národního jmění, který
ničil barbarsky spoustu uměleckých památek,
ten že byl bojem vlasteneckým? Pravá tvář
revolučních židů nejlíp se ukázala po prohlá
šení konstituce; ta židé, co měli plesati, zdvihli
právěboj vejarputnější. Oni nechtěli, aby se
Rusko vzpamatovalo; blahovolnost carova po
pletla jejich hamižné a mstivé plány. Proto
tolik stříleli do zástopů, které chtěly konsti
tucioslavovati. 7 :

A těmhle násilníkům tleskala s jásotem
sociální demokracie v Rakouska i jinde. „9vo
bodomyslní“ socialisté přijímali s podhvalou
zprávy o násilnostech raských svých sondrahů
a volali sami: „Badememluviti po rasko'* —
Jen trochu ještě sečkoit:=SGGdruzilÚ nás nent
lid tolik nevědomý "nedá se tak snadno chyt
DOhu na každou lež a frázi jako v Ruska. A

"jestliže ani v Rosku všecky násilnosti nezpo
mobly, dokážete tím méně vy u nás. Bude
nejlépe přemýšleti, jakých hrozných hříchů
natropili se socialisté v Ruska právě na pro
letářích; a při tom wnísto vášnivých hesel ra
ději trochu přemýšlejte, zda by taková násil
vická revoluce opravdu lida pomohla.

" »OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectvá p. Františka Hovorky,
©Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka ma

Příkopech.

*To mi je divné; staví-li se přece někdo na
hodinku v hostinci, proto se svět nezboří.«

»Všecko málo platno; žena mne pustí do
bostince vždycky jenom v neděli nebo ve svátek.«
— Tak hovořil pan Voves, který tleskal nadšeně,
když student dokazoval, že česká žena byla posud
otrokyní a že jest potřebí, aby měla větší práva.
Nu —aspoň bo mladí pánové pochválí, že má
ducha pokrokového.

Za dvojicí pánů prakticky filosofujících šel
strejc Vejvara. Horko mu šlo do hlavy, celý se
ťtásl úzkostí při pomyšlení na ten okemžik, až
ženské budou míti v domácnosli ještě větší práva
než dosud. Byl postavou nepatrný a jeho žena
byla statná jako kyrysor. Vejvara nekouřil, nepil,
sloužil ženě ochotně jsko ponížený čeledín, ale za
všecko dostal huby a někdy i ran nepočítaných.
»Ale nač bych se tolik trápil tím přemýšlením?a
blesklo mu najednou hlavou. »Má-li mít žena
stejná práva s mužem, dokážu, že si také dovedu
vážiti práv vlastních. A až se změní paragrafy
podlenávrhůtoho studente,vezmu,si ženskou
jinou.« Ale hned v zápětí, mu napadlo, co by mu
asi žena zahrála na rozloučenou a zda by si pak
na ní něco vyžalovsl, A pak kdo ví, chtěla-li by
bo jiná ženská tolik přičinlivá jako jeho. Manča.
Zkratka — těžké,. přetěžké myšlenky ho jaly po
té přednášce,

Do téhož městečka přijela slavná pěvkyně
Jarská. Pozvali ji studenti, aby spolupůsobila při
jejich budební a pěvecké akademii. Umělkyně sklí
zelu hotové salvy potlesku, Chválili ji nadšeně od
borníci, přisvědčovali jim horlivě občané, kteří
modernímu umění pěveckému za mák nerozuměli,
jen aby o nich někda neřekl, že nestojí svým
vzděláním na výši doby. Student Vicek radostí jen
hořel. Talle »kalemie byla vlastně dílem jeho;

Volnélisty.
(BoeNledy po sociálních poměraok.)*

< (02) 00 do stránky úáboženské řečníci
často hýbají nebem a zemí, působíce části po

pohoršení, coš ovšem při otrlosti jejich svě
domí jest jim ničím. Pravil jsem v minulém
článku, že od kněžstva neni jim čeleno jak
natno a jak jest potřebí, a hnedtady konsta
tuji, že kočfstvo zásadní viny v tomto nedo
státku nemá. K uskotečnění určitých sociálních
úkolův a cílů jest třeba výchovy, neboť skoro
každá životní otázka, která se v našem moder
ním věka projednává, jest otázkou výchovy.
Protináboženské zásady, pokud byly ulošeny
pouze ve filosvfických knibách, obmezovaly 80
jen na vybřaný počet čtehářů, neohrožujíce
skutečný život lídí. Jakmile však různí vůdcové
usmyslili sobě proniknooti jimi v zákonodáretví
a ve všechna sociální zřízení vůbec, mosili se
starati o to, aby, když ne celá společnost,tedy
aspoň jedna část její oněm zásadám přisvědčo
vala. A tu již dostavila se praktická potřeba
vychovávati k toma cíli žurnalisty a řečníky.
Uzná-li kdo za poučno, přehlédnouti dráhu,
kterou myšlenka protikatolická u nás vykonala
od počátkův až k nynějšíma vrcholu jejího
vývoje, sezná, jak z malého praménku tvořila
se a mobutněla řeka, která dnes bouří, vystu
poje z řečiště a na všechny strany se rozlévá.
Z počátku jeden dva socialistické časopisy —
jména dvou tří řečníků socialistických kmitla
se novinami, aniž věnována jim bedlivější po
zoraost. Utopie, řeklo se, a tím věc zdála se
býti vyřízena,

-© Však socialistické. časopisy přes to, že
hlásaly společenskou utopii, oezanikly, a pro
padl-li se někde jeden, brzo po něm zrodily
se dva, protože dělný lid zamiloval si je jako
průkopníky lepší hmotné existence. Řečníci
socialističtí byli z tvrdého kamene tesáni, ne
ochabli a dovedli stoupencům vštípiti vědomí
povinnosti. Myšlenka vyháněla tisíceré odnože,
časopisy se množily, agitátorů přibývalo, a tak
uskutečněn plán lidové výchovy v tuhé orga
nisaci a pevné kázni. Tato výslednice sil soci
alistických v úbroném svémpojetí nedostavila
se přes noc, nýbrž pracováno k ní po léta, po
desítiletí plánovitou výchovou. 2.

Na naší straně podobnébo.zenu ssoylo;
nrotešé působíu nás silnétradice,kterédlouho
vzdorovaly tlaku změněných poměrů. Ovšem
potřebný konservativm jest nutný, ale nejméně
jest potřeba povsnešeného a radostného po
kroku, který sice netleská hned každé svůdné
idei, však přibírá z proudů sociálních a du
Ševních to, co jest dobré a zdravé. Teprve
když nebezpečenství vášně zahrozilo, poznali
jsme, že útoky proti náboženství bez nás od
ráženy nebudou, a avědomili jsme si nejnověji,
že dlažno účastnit se života veřejného účinnou
prací sociální. Nedovedu si takó vysvětlit, že
leckde v našem táboře vyskytne se ještě mí
pění, dle kterého účast neb neúčast kněze ve
věcech politických jest posud problémem.
V tomto ohledu mohlo bý býti přece dávno
jiš jasno, a proto, považaje za zbytečno doka

on k ní dal první podnět a hodněse- nalopotil,
naběhal, napsal, aby akademie dopadla co nej
stkvěleji.

Po koncertě vstupovala slečna Jarská s nád
hernou kyticí za velikých ovací do kočáru. Toník
stál se svýdji druhy hodné blízko. Najednou měl
nápad. »Víte, hoši, co? Vypřáhněme konél Po
vezenie umělkyní semi. A studenti v mladickém
zápalu za malou chvilku vystřídali koně v jejich
službé ...

Když Toník konečně přišel domů, bylo mu
divno, proč maminka se nerozplývá hned celá ra

mlikláj »Co vém je, maminko?e tézal se po
chvíli něžně. :

»Co mi je? Vzpomíném, Tonlčku, jak jsi
hovořil přede dvěma měsíci o naprosté rovnosti
všech občanů i občanek,. Vzpomínám, jak jsi mi
ostře odsekl, když jsem ti den přeď tím domlou
vala, abys před spaním vždy klekla aspoň otčenáš
se pomodlil. Řekl jsi mi, že bys se musel stydět
před pokrokovými kollegy, kdyby se dověděli o
tvé slabosti ; odpověděl's, že to je zpátéčnické po
nižení, klekne-li někdo k modlitbé jáko stará ba
bička. A vidíš, ty hlassteli rovnosti, teď si's nic
nezadal, když jsi dělal tahouna slečně, která jest
přece podle tvých vlastních zásad tobě zcela rovna.
Rozvažuj sám, co je víc ponižující: kleknout před
Stvořitelem anebo zapřábnout se k vůli ženské do
vozu jako kůň, Své vlastní matce bys takovou
poctu sótva kdy prokázal.« — Panf Vickové chvě)
se blas rozčilením.

Toník zčervenal, hrábl si rozpačitě do vlasů,
koktal něco nesouvisle na omluvua pak — ještě
dlouho na loži přemýšlel, jak i u pokrožového
člověka může býti theorie s praksí na štíru. Nu,
a upozornila bo ne to žena neemancipovaná, která
tolik nestudovala jeko její syn.—

sovat, že kněz i politiky musí si včímati, u
vádím doklad, jenž věc určitě osvětlije.

Častěji £ našich řad bylo slyšeti nářky
naStaročechy, že se nezastávali zájmů kato
lických a že pro nás brozrémá:o učinili. Smím
zajisté prohlásiti, že se Btesky těmi nesonhla
Sím, protože jsou neoprávněné. Jako všady,
ťak zejména v ohledech politických stran roz
bodaje poměr sil. Každá vrstva sociální v po
litické straně dojde povšimnatí na tolik, na
kolik si ho svou vahou a významem vynotí.
Každý znamená jen to, čím skutečně jest a
tato dynamiká předem uplatňuje se v politice,
Pasivita nezjednává respekto, jenom Činnost.
bitáace tedy jest rozložena jako mnastole:
strana staročeská si nás nemobla vydatněji vší
mati proto, že jsme ji ve vrstvách voličských

kladné poučení uaše pro všechou budoucnost.
I tato odchylka náleží do sféry, kterou

jsem z počátku napovéděl. Řekl jsem, že pro
činnou účast na schůzích,i na takových, kde

bylo vychováváno. Však, chvála Boba, dnes
moderní názor razí ei již cestu. Není proč za
tajovati,jak všímaví kněží byli potěšení zprávou,
že v semináři v Králové Hradci dějí se prak
tická debatní ovičení. Jsou to schůse. Budoucím
kněžím dostává se tu cviku, ostřílení a poho
tovosti, proti důvodům vésti protidůvody. |

Jakkoli posvátné řečnictví podstatně liší
se od řečňování světského, přece jest k vašim
úkolům prospěšnou průpravou. Kočs má tu na
své straně nebojácnost vystupování před masou
poslachačů, zásobu slov a samostatnost ve vý
razu myšlenek. Další mosí doplniti cvik, jenž
ovšem nemůže- se obejíti bez určité metody,
Nejprvé začíti ve schůzích spolkových, pak
okruh rozšiřovat po venkově přednáškamirázu
hospodářského, podněcovat debaty a, co hlaw
ního jest, vždy logicky myslit a ovládat před
mět. To jest již stará písnička, že i nejobrat=
nější jazyk bez potřebných vědomostísice: se
vytočí, ale nepřesvědčí a nechytne hromadu.

Od starších pánů, kteří vyrostli v jiných
časech, ovšem vystupování na schůzích očekávat
nemůžeme, ale aspoň tolik dovoleno jest od
nich žádat, aby dle možnosti a schopností svých
podporovali činnost mladších podporou tisku
a vůbec. mravní zanjatou: účastí na společné
věci. Tato společná naše věc jest veliká, neboť
jde o.to, aby někdy nad katolickým lidem ce
trinmfovala armáda socialistů, zednářův a židů,
ktaráž tragádie senréna právě ve Francii.

Ale též mezi staršími pány proniká vě
domí vážných povinností tím, že se zakládají
spolky pro hospodářskou uvědomělost, v kte
rémžto bodě jest vlastně záraka budoucích
našich úspěchů a jednotnost pojímání národo
hospodářského buditelství, jak nás ze sna bar
coval již před osmi lety prof. Bráf. V době
záplavy hesel o pokroka a civilisaci, v době
různých otázek, kdy otázkou míní se obyčejně
souhra okolností, v nichž nemožno se vyznati,
jest otázka národobospodářské práce pro nás
tak určita, že neschází již nic jiného, než abý
soustavně ve skutky byla vtělována,

O starší generaci kněží v této příčině
jsem promlavil s smíním se teď o kněžetva
mladším. Jest v něm dosti čilé a -schopné in
teligence, aby plně vystačilo daným úkolům
veřejného působení ve smyslu moderní pasto
race. Pozorováním života, sbíráním zkašenosti,
bedlivým stadiem mobou se mnozí z mladšího
kněžstva probiti, aby uzráli a zaokroablili se
v řečnickém umění. Nechť se nezapomíná, že
mnozí řečníci, laičtí roavili 64 za podmínek
mnohem uepřízuivějších a bez znatelnějšího
předchozího vzdělání. Právě vzdělání a tím
také větší možnost, látku všestranně pochopit,
zpracovat a objasnit, aschopňoje, aby knéz do
„vedl pověděti mínění své vedle jiných řečníkův
a, jest li toho potřebí, i proti nim. Tady jest
v zárodku mnoho oašich oil stajeno, a zac0
slabostí naší jest, že je nedovedeme ještě dobře
avolniti.

Jest nutno znát řečníky socialistické,
totiž jejich doševní obzor a bloabku jejich vě
domí. Pozoroješ sice vlastnosti demagogické,
kterými dovedou etrbnonti posluchače a roz
-páliti je hněvemproti sociální nespravedlnosti,
ale věda jejich, jíž užívají jako berana proti
náboženství, jest předsudková ubohost. Jdet
socialistickým vůdcům o zničení náboženství,
a proto všemi desíti chytli se materialismu a
darvinismu v nejodpornější jejich podobě. Však
-naše apologie jsou již tak důkladně zpracovány,
še nemusíme obranných prostředků namáhavě
bledati ; slovem, kněz dnes již ví, kam má
sábaouti, aby takovoo vědu socialistickou vy
vrátil. Ostatně kdybych se cbtěl rozepeati
o tom, že nutno jest knězi snáti důkladně ob
sah určitých knih, bylo by to chtít dokazovati,
že kniha jest pro četbu a pro atodinm, a to
by bylo tak naivní, jako chtít někoho pře
svědčovat, že hostinec jest misto, kdež lze ob
držeti pokrm a nápoj. Při důkladných vědo
mostech, obratné dialektice, jasnosti bledřela
nemusíseokněznikdy vybýbatizápasua a



jeho duševní hbitosti jest, aby slabé místo
svého odpůrce vyhlédl, na ně jistě snátočíl a
fak chlubnéma „orátora“ noby podrazil. (Pokr.)

Obrana
(19) Tomáši! vzkřikl v nedělním fenille

tona a dne 24. prosince z Vídně Macbar
do Prahy na Masaryka a po výkřiku tom dc
kazuje mu, jakou nemrivností bylo vyrovnání

konného výboru strany realistické s drem
erbenem. Potřebujeme jen vzpomenonti, že

ony vyrovnávací máchle děly se pod silným
vlivem slovutného humanisty, a poznáme hned,
še všechny ty sotisy a důkladné opovržení
Macbar adresuje přímo Masarykovi. V celém
článku Macharově neustále ozývá se: víš, pa
matuješ se, chci ti říci, napsal jsem ti... a
sní to velmi výhražně. Vizme několik ukázek,
jak Machar nemilosrdně čkube Masaryka za
bradu. „Po pětinedělním zápasa“, horlí Machar,
„kde nebylo šetřeno ničeho, kde byly pomazány
štíty těchi těch tak, že se to nikdy smýti
nedá — najednou smír! To není metoda poli
tické strany! Myslíš, še se majde v království
Českém v kterémkoli okresu nějaký volič, který by
usnal, še takový štít můše býti ochranou jeho práv
a který by dal hlas příslušníku této strany? Tu
máši, buď měla strana nechat pudnoat Herbena
nebo výkonný výbor — všechno ostatní ješt
samovružda partaje jako politické stravy. A

dr. Herben ani výkonný výbor. Ztratil jsem
illusi o mužích, proto 80 přestávám počítat ke
strapě.“ Že stratil Machar illosi též o Masa
Fykovi, povídá zřetelně.v těchto řádcích: „Ni
kdy jsem nevěřil, če takový shuily kompromis
jest možným v uaší straně, pod auspiciemi mých
přátel“ A aby Masaryka potlookl ještě pořád
něji, citoje mu místo s Kolára: „Přátelům já
jen mé srdce, celé srdce dávám; než aby mi
hlavu na jejím místě nechali, jakákoli ona jest,
to.nic není než přirozené právo a slušná žá
dost“ — — tahle stará slova ti citoji jako
odpověd na Tvůj úterní i dnešní list. A ko
nečně Mechar dobíjí Masaryka jako pokrokovce
a humaoistu. „Byla to zkouška z pokrokovosti,
humanity a chceš-li i z českosti strany — a
strana propadla e ní hanebně.“ Machar na pod
kladě sbnilého kompromisu odsuzuje stranu
jako partaj zchátralou a bezzásadncu, a ještě
jednou připomínáme, že hlavním autorem kom
promisu byl Masaryk, jemaž celý věk uběhl
v boji o zásady, aby konečně jeho vlastní
přítel vmet]l mu ve tvář bezzásadnost a aby
mu tak připravil den mravní zhouby a poko
ření. V minulém jednom článka jsme tvrdili,
že pánové ničí svoji humanitu, podobajíce 60
v tom hadoví, jenž požírá svůj vlastní ocas,
dnes však již mucíme konstatovat, že se poží
rají navzájem sami a bade konečně nootno,
tyto mravní invalidy zavézti někam do špitála,
Ma.aryka do špitálo, Herbona, Machara a celou
stranu do špitálu! Což pak v té domácí válce
sami málo ee nakřičeli o vředech, které se musí
proplchnovti? Vřela jim žlač, když jsme jim
dokazovali bezzásadnost a neupřímnost, a dnes
přímo vykrádají naše články, aby náš soud o
sobě slavnostně opakovali a přitískli naň pečeť
a tak dočkali jsme se tedy vzácné chvíle, že
8 námi jednou souhlasí — a to v úsadka na
Šem o jejich vlastní mizerii. Na konec však
jest apozorniti ještě trochu na Machara. Pravít,
že „Čas“ bude nyní orgánem rozumných lidí,
pro ta strana že chce v „Čase“ psáti dál.
Však pozor! Tentýž výkonný výbor, jejš a
v němš i Masaryka Machar zbičoval, bude
dále iustancí nad „Časem“ a „Čas“, jak dí re
dakce, bude vedeau ve způsobu a dachu, jak
dosud byl veden. Co bude pak nutno. soadit o
Macharovi, bude-li psáti do časopisu strany
kterou tak skopal?

K naší organisované seboobraně.
Píše nám jeden kněz: „V úctě podepsaný osmě
loje se podati několik myšlének získaných ze
skutečného života, vlastním pozorováním na
bytých.

Jsa kaplanem v.. „ nebyl jsem velikým
přítelem spolku katolického. Nemohl jsem si
pomoci; ti lidé domafvali ge, že jsou snad nad
jiné povýšenými a moč byli vždycky nesym
pstickými. Že se mé tušení eplnilo, ukázalo se
na mém kolegovi.

Ale zde v... jest několik lidí řádných
a svědomitých, upřímaých, ku kterým jsem
přiloul opravdu bratrsky a 8 nimiž také tak
žiji. Lidé tito, zaměstnaní v továrně, jsou terčem
posměchu a potapy dělníků demokratických,
párodních, tov. mistrů i úředníků — ač na
drahé straně pro svoji pootivost jsou velmi
vášení a hledání. Musím se často diviti, kde
se v nich to hrdioství bere, 8 jakým nohany
ty sodšejí. Nám kněžím se sdá, že my trpíme;
sle oni trpí desateronásobně pro své přesvěd
čení náboženské. My zalezeme jako šnek do
skořápky, ven nemusíme, ale oni stojí v prróm
obni ustavičně, nemobonce se vyhoouti, když

ní e výtkami a posměšky na ně v továrně
en 8e sypou. Oni se obětají, oni nešetří peněz,

kupojíce časopisy, rozšiřují je; oní místo od
počinku cvičí divadla, sábavy a přednášky,
oni si platí příspěvky do Všeodbor. sdružení
z platu velmi nepatrného. — Toto všechno uva
duje slyděl jsem sepřed námi a sám před sebou,
še se témto prostým lidem miklerak vyrovnali ne
moku; nebo trpím-li já, trpím jako kněz pro
své postavení, jež mi zaručuje pola chléb, ale
oni trpí pro své přesvědčení, « něhož materi
elního užitku- nemují.

Styděl jsem se za svou netečnost, styděl
jsem se sa ostatní kněze, kteří těchto lidí ne
podporojí, vynikajících nad nás hrdinností kře
sťanskon.

Nechci se tímto chváliti, jen k vůli in
formaci sděloji, že jsem své kniby, jež pěkně
vázány v kufra ležely, dal do jejich knihovny,
vstoupil jsem do Všaodbor. sdružení, měl jsem
jim přednášky, seřídil jsem zoěvácký spolek
pro zpívání kostelních písní, koupil pěkné har
moniam, avšak to vše nestačí. Mypotřebujeme
ne týdenník, ale denník, nebo týdenník rozší
řenějšíhoobsubu ale laciný, abychomušlechtilou
a jemnou četbou zábavnou a spolu poučaou,
jež by lid lákala, jej zušlechťovali.

Je potřeba, aby jedenkaždý ochotně při
svíval dle největší možnosti; tak zle nám ještě
přece není. Mohli bychom na sebe uvaliti daň
na př. z cestného za školy nebo z remanerace
jedenkačdý a faráři a kanovníci z výkopu,
fundací a jiných.

Zastyďme se jednou před těmi dělníky,
kteří vydělají týdně D—6 zl. a mají kolik dětí
a obětují oa tisk víc než my.

Pamatujme, dokud je čas! V dějepise
Gindely-Jireček jsme ae učili, že ku sanování
financí zemských žádána na šlechtě a vysokém
kněžstvu francouzském — daň pár zlatek ročně
a Oni se vzepřeli, neplatili a za rok platili
životem a krví.

Vezměme si příklad z učitelůl Jak tí se
práce chápou proti nám! Je čas ze sna po
vstati! Sekera ke kořeni přiložena. Jaem ochoten
penězi podporovati, ano i sám bvch spisoval,
bylo-li by třeba, ale jeden nestačí; musí nás
být více.

(3) Dodatek redakce k hořejšímu
depisu. Naši protivníci pracojí 8 usilovným
chvatem na plánech pochybných; my nechá
váine čistou pravda káleti bez důrazného pro
testu blátem nejhorším. Píše-li náš přítel, že
jsou dělatci katoličtí v oné osadě terčem po
směchu, sdělujeme dle mnohých zkašeností,
že na jiných místech upřímoý hodný katolík
jest jednoduše od židů a socialistů vyhazován
z fabriky. Pronásledování katolických dělníků
roste jako lavina, ale my říkáme, že není po
třebí mezi katolíky zakládati spolky „extra
katolické.“ Jen si, pánové, jděte několikrát
poslechnouti řeči katolicky pokřtěných socia
listů! Vlasy vám vstanou na hlavě hrůzou, až
uslyšíte ty bezectné nadávky vrhané v tvář
všemu kuěžstvo. Bude vám velice horko, až
uslyšíte, jaké násilnické návrhy proti svobodě
katolíkůsocialističtí„taky- katolíci“ osnují.
Ještě štěstí, že sami laikové katoličtí v při
rozeném podu sebezáchrany re organieují, aby
aspoň trochu obstáli v existenčním boji proti
tygřím zubům„taky -katolíků.“ Všem kněžím,
kteří lidu v boji o svobodu katolického pře
svědčení vydatně pomáhají, baď nehynoucí
čest! Vyžadaje to práce a obětí velikých, ale
sladké vědomí vykonané povinnosti jest také
pěkoou odměnou. Vzhůru k sebeobraně!

Politický přehled.
Nynější vláda těší se jistě důvěře pa

novníkově; neboťmocnář vyznamenal v Novém
roce bar. Gauteche velkokřížem řádu av. Ště
pánu a ministra vni'ra hraběte Bylandt-Rheidta
velkokřížem řádu Leopoldova. — Jedná se prý
také o přetvoření paoské sněmovny; jistý počet
členů má se voliti a mimo to má býti sněmovna
tato sesilena virilaími hlasy. — Němci se vše
možně domáhají, aby Halič dostala v. říši
zvláštní postavení, jen aby království České
bylo v budoucnosti osumocenější a Němci u
drželi se dále v sedle. A některým Polákům
bí se tato německá písnička. — Německá lí
dová strana v Čechách splynula s něm. stra
nou agrární.

V Uhrách vše při starém. Vláda, třeba se
zase mla:1 o jejím odstoupení, vystupuje jinak
rázně, chystajíc se provésti obchodní smlvavy
bez parlamentu cestou nařízení; oposice pak
roblašuje, že bude v boji pokračovat. Vy
ednávání trvá však dále; brzy ten, brzy onen

politik muďarský stloaká dohodnotí,
Prenim lednem vstoopil ve Francii v plat

nost sákon o rozluce církve a státu. Kardiná
lové franconzští usnesli se neodporovat tomuto
zákonu, bade-li prováděn doslovně. Jinak v řa
dách fraac. katolíků vládne nesjednocenost.

Mezi Srbskem a Balbarskem zavřena

byla celní jednota v hospodářském a politi
okém ohledu velmi důležitá pro obě země. —

Revolace v Moskvězcela potlačena. Vzbou
řenci s velikými ztrátami úplně zkroceni;
mooho jich zabito, raněno a zajato. Pozoru=
hodno, že vůdcové, jakmile sorganisovali tlapy *
a útočný pláu vypracovali, zbaběle zmizeli
bojů se nesúčastnivše. Z toho nejlépe viděti,
že cizáckým rovolocionářským vůdcům nejedná
ge o zlepšení, ale o zbabnění poměrů, za nichž
by se jim nejlépe lovilo. Revolační hnotí na
Rusku téměř úplně potlačeno, i v Polska jest
klidno. V těchto posledních bouřích osvědčilo
se vojsko zvláště věroo caru. Vláda ovšem
jest odhodlána co nejostřeji vystoupiti vždy
proti revolačnímu ruchu. Pří tom koná pří
pravy, aby zákon volební byl co možná brzy
proveden. V pobaltických krajích zuřila re
voljnce selská zvlášť proti německým stat
kářům, kteří na všech stranách lid selský u
tlačovali, beronce mu nejen půdo, ale i jazyk.

Zprávy místní a z kraje.
Našim pp. čtenářům!
Získavše zvláštního dopisova

tele v Praze, budeme počínajíc
příštím číslem přinášeti obvyklé
„Dopisy z Prahy.“

REDAKCE.

Zpravy diecésní. U ryřícení kanonické
generální visjtace v roce 1905 ráčil Jeho Bisk.
Milost, nejdůstojnější arcipastýř následující vyzna
menání uděliti: Ve vikariátu Kosteleckém jmeno
vání byli pp.: J. Kaplan, b. vikář, b. notář a fu
rář v Coslavi, čestným b. koasistorním radou;
Antonín Kaška, b. vikariátní sekretář. děkan v Ko
stelcí n. O, b. notářem; Gustav Šourek, farář
v Týcišti, osobním děkanem; Tomáš Fiala, farář
v Písečné, bisk. notářem. — Exp-sitorium cano
ricale obdrželi; Matěj Jičlaský, farář v Haátnici,
Ant. Šindelář, farář v Potštýně, Al. Dvořák, ka
techeta škol měšťanských v Kostelci n. 0., Ant.
Klenka, farář v Častolovicích, Fr. Vacek, farář
v Borobrádku, Jos. Portman, farář ve Chlenech.
— Farni synodalie obdrželi: Karel Dvořák, kaplan
v Týništi, a Fr. Beran, kaplan v Caslavi. Po
chvalným uznáním nejdůstojnějšího b. Ordinariátu
vyzoamenáni byli: a) Dekretem Jeho Biskopské
Milosti: Josef Háusler, zámecký archivář v Ko
stelci u. 0., Lad. Seidl, farář v Ličoě, Vinc. Mencl,
forář v Č Libchavě, Fr Došánek, farát v Jeleuf,
Jan Bezdíček, farát v Sopotnici, Lud Císař, farář
ve Voděradech, V. Veselik, farář v Brandýse n.
0.. Josef Bedrna, kaplaa v Častolovicích; b) De
kretem b. Konsistoře: Jos. Novotný, k+plan v Ko
stelci a. O. c) Dekretem b, vikariatního úřadu:
Jan Biskop, kaplan v Jelení, Bedřich Hubáček,
kaplan v Borohrádku, Antonín Mikan, kaplan
v Brandýse n. Orl., Jan Pořický, kaplan v Ko
stelci nad Orl., Jan Vašek, kaplan v Písečné.
Ustanovení jsou: pan Jan Klaschka, kaplao v Ko
boutově, za faráře v Markoušovicích; pao Jan
Haazlik, katecheta v Lanškrouně, za faráře do
Horní Dobrouči; pau Václav Kysela, katecheta
v Chlamci, za faráře v Kratonohách; pan Hugo
Doskočil, b. sekretář a ceremonář, poslán na vyšál
stadia theologická do c. k ústavu pro kněze u
sv. Augustina ve Vídni; pao Jos. Huráň, kaplan
v Lanškrouně, za bisk. sekretáře a ceremouáře;
paa Frant. Janák, admipistr. v Kratonchách, za
kaplana do Žiželic; pan Václ. Řeháček, kaplan

v Žiželicích, za kapl. do Chlumce n C; pan
Vácil. Siříbrný, kapl. v Culumci, za zat. katechetu
v Chlumci n. C. — V Pánu zesnal: pan václ.
Frynta, (V Valn.) b. notař, farář v Hořiněvsi,

i 28. prosince 1905 (naroz. 1546, vysv. 1871.)prázdnila se fara v Hotiněvsi, patron. Jeho c. k.
Ap. Veličenstva, od 4 ledna 1906.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 2. ledaa 1906 usneseno: Ry
bářeké lístky ku provádění rybolovu na řekách
Labi a Orlici v rayona města Hradce Král. bude
jednotlivcům vydávati důchod na poukaz městské
rady. Podmínky rybolovu byly schváleny. — Paní
Jul. Laboutkové udělea: bylo povolení ku zřízení
vodovodu do novostavby její v bloku C. — C.k.
ukres. bejtm. v Hradci Král, schválené natné o
pravy ve faře Novobradecké provedeny budou
technickou kanceláří. — Žádost pana Františka
Paolíka za odprodání stavebního pozemku za Mor.
mostem postoupí xe technické komissi. Schválen
byl návrh správy jatek o žádosti společenstva řez
niků a uzenářů zde za pronájem lednice v jat
kách pro skládku masa. — Ředitelství měsť.školy
chlapecké povolen byl příspěvek na zakoapení

obědů z obecné kuchyně pro chudé žáky měšť.školy chlapecké —V předešlém čís. místo prov.
praktikant mělo správně státi právní praktikant
p. O. Hušák.

Daka v lednu. Ve středu před 10. hod.
dopol. za jasné onluby objevila se na východní
straně Hradce Král, překrásná duha jako v létě.
Řídký tento přírodní úkaz, který ostatné vyvolán
byl sraženon zmrslou parou, vzbudil v Hradci
několik proroků, kteří z toho věštili blízkou bu
dowonost,



Dětské koneerty na obzoru. Dovídámo
de, že i zdejší učitelstvo pomýšlí starati se o umě
leckou výchovu lidovou pořádáním bezplatných kon
certů dětských. Idea volice dobrá. Přednáší-lí i v na
šem, dosti vyspělém městě některý amělec složitější
komorní skladby, veliká část obecenstva základní my
šlence koncertních čísel nerozamí. Obdivaje se technika
umělcova — ale ptejte se mnohých návštěvníků, sda
v nich zanechá takový koncert trvalejší amělecký do
jem! Potřebí tedy i širší obecenstvo na užitečné po
slouchání moderních koncertů vychorávati a ta nejlépe
bned od mládí. Dětské bezplatné koncerty pořádány
jiš v Holicích, Turnově a jinde. I myslíme, že v na
šem Hradci tím spíše takový podnik by vydal zdárné
plody. Jest zde dosti badebních sil dobře kvalifiko
vaných, jsou zde hudební školy, Eliška, Besední
kroužek pěvecký, Cyrillská jednota, Filbarmonie. Víme,
jak dobře působilo, kdyš při pěveckém karsu jednoty
Cyrillské po čtyry dny vědy večer pořádány populární
pěvecké 4 hodební produkce v Adalbertina. Pro po
řadatelstvo by nevznikly žádné zvláštní výlohy. Ajsou-li
tu zdatné síly, ať nejsou mrakem bez deště. Zoáme
sde'mn:h) omělcůňva umělkyň ratino.. 'zh, které
nikdy nevidíme veřejně vystupovati při mal .ostačních
koncertech. Loskají se totiž — a Části zbytečně —
kritiky těch odborně vzdělaných poslachačů, kteří
každou chvíli poslechnou u nás hosta-virtuose ex
professo, Tito skromní umělci mohli by dobře nplat
niti svůj talent při koncertech dětských — beze
zvláštní námahy. A učinili by to tím ochotněji u vě
domí, že slouží velmi dobré věci. Obracíme se tedy
so slušnou žádostí k příslašným činitelům, aby ušle
chtilý plán brzy promyslili a ve skutek uvedli. Bade
jim to sloužiti jen ko cti. Poslechne-li mládež hnedo
věku útlém skladby třebas prosté ale umělecké a
povznáš-jící, nezamiluje si z nedostatku jiné zábavy
rozličné odrbovačky. Jak lehce by se daly přednést
na př některé písně Fibichovy, Smetanovy „Večerní
Písně“, písně Novotného, Bendlovy, Zvonařovy, některé
lehčí písně Novákovy, Dvořákovy, Zeleného, Pankno
rovy, Křížkovského a pod.l A pro přednes inetrumen
tální máme plno populárních s.ladeb Smetanových,
Dvořákových, Fibichorých, Malátových, Pathových a
j. v. Klademe nikoli bez příčiny důraz na to, aby
byly přednášenypři těchto koncertech výhradně skladby
národní. Případně poradíme určitěji, co by se mělo
hráti a zpívati. Při tom dovolujeme si poznámku, že
progrem prvních koncertů dětských by měl býti s větší
Části zpěvný. Zpěv působí svým kouzlem na mladé
Auše s výsledkem nejúčinnějším. Tedy jen ku předa
za vzděláním lidového uměleckého vkasnl Ať nejsou
zdejší umělci mrakem bez deště!

Vánoční zpěvohra. Jednota katol. tora
ryšů v Hradci Král. pořádá v sobotu 6. ledna v Adal
bertinu Zolinkovu zpěvobra „Narození Páně.“ Před
prodej lístků na sedsdla jest v Adalbertinu, číslo
dveří 1. Začátek v 5 hod. odp.

Rozpočet příjmů a vydání městských
důchodů, mésteké plynárny, městských vodáren, účtu
pevnostního, městských jatek a veškerýchfondů a na
dací král. věnného města Hradce Králové, jakož i
místní školní rady pro král. věnné město Hradec Krá
lové a všech školních nadací a fondů na rok 1906
počínajíc dnem 31. prosince 1906 vyložen jest u úřadu
purkmistrovského, kde lze po 14 dní do něho nahléd
nouti s připomínky k němu činiti.

Sozmamy vellčské provolbunovéhoměst
ského sastopitelstva v Hradci Králové vyloženy jsou
veřejně u purkmistrovského úřadu a sice na dobu čtyř
neděl, počínajíc dnem 81. prosince 1906 a končíc dnem
27. ledna 1906, aby v ně každý mohl nahlédnonti.
Kdo by proti těmto seznamům nějaké námitky podati
chtěl, nechť tak učiní u purkmistrovského úťadn
v nepřek.očitelné lhůtě oemidenní, jež počíná dnem
28. ledna t. r. a končí dnem 4, února t. r.

Lednová zsíma ma postupu. Novýrok
oblásil se dosti tuhým mrazem; na obou řekách le
dová tříšť se rozmnožila a drahý den počalse zde a
sazovati jiš pevnýled. Stojaté vody pokrývaly se cele
ledem. A 3. ledna již se začal voziti led do podzemních
skrýší. Braelařům nastaly zlaté dny, jež jsou ještě ví
tanější pivovaru, cnkrářům a řezníkům. Na, letos sotva
bade o led nouze.

Vámočnídar. Vzdělávacía podpůrnýspolek
křesť. sociál. paní a dívek pro Hradec Králové a okolí

rozdal mezi chadé ové členky o vánočních srátcích97 K.

Elltmí vímek místníhoodboručeskoslovanské
obchodnické besedy v Hradci Král. bude se odbývati
v neděli dne 4. února ve dvoraně boteln „Bařtipán.“
Vatapné: pán 2 korany, rodina 3 koruny. — Případné
reklamace pozvánek přijímá kol. Bugo Baumgartner,
u fy Josef Michálek zde.

Povolemý predej. C. k. zemskéfinanční
řiditelství povolilo prodej ©tabákových zvláštností
p. Joe. Macákovi v Hradci Králové, Prodejná míst
nost melozá se proti hlavní trafice a prodej počne
10. ledna t. r.

Spořitelna Kralehradecká. Vměsíci
prosinci 1905 uloženo na vkladní kofšky K 160.029-38,
vybráno K 124.039-75, vklady koncem prosince 1906
K 11,708.590.89; na bypotéky půjčeno k 28.809-44,
splaceno K 39.936-88, na hypotékách koncem prosince
1905 K 9,847.840'61; cenných papírů v zásobě K
2,918.000-—.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Stav vkladů za měsíc prosinec 1905. Stav poukázek
pokladničních K 481.600-—, knížek vkladních K
3012.468 80 celkem K 2,443868 80. Suma, do které Ize
vydati prokásky a kníšky vkladní, stanovami neome
zena. — Na jistina akciovou zaplaceno K 3,000*000'—
Reservní a pojistné foady ca K 500.000—

Vácobecná úvěrní banka v Hradel
Králové docílila v roce právě minulém v kašuém
ohledu výsledka velmi příznivého. Na podlíly členské
bylo dosud K 33.960— hotové splaceno, tak še dnem
81. prosince 1908obnáší statutární záraka hotověspla

cených podílů členských K 101.850-—. Připočtou-li se
pak k tomu úpsané a dosud nesplacené podíly členské,
jakož i obnosy, které s docíleného čistého zisku příští
valnou hromadou příkázány badou fondům roserrním,
obnášeti bude záraka ústava přes K 110.000—. Čí
slice tyto nejlepším jeou svědectvím o velmí dobré
prosperitě společenstva tohoto, zvláště uváší-li se, že
výsledků těchto docíleno bylo běbem dracetiměsíční
činnosti. Během měsíce prosine> m. r. bylo vloženo
K 31.130-73, vybráno pak K 2 18634, tak še v. aply
nulém měsíci na vkladech K 3894449 přibylo.

Návštěva slovatného krajana. Vúterý
večer (2. t. m.) zavítal do Hradce Král. nejdůst.
p. Msgr. František Zapletal, Apoštolský Proto
uotář, kanovník Vyšehradský, býv. Prorektor pap.
České kolleje v Římě. Msgr. Zapletal vrací ue po
23letém pobytu svém ve věčném městě (z nichž
20 obětoval neúnavné práci na výchově kněžského
dorostu pro vlast naši) do našich milých Čech,
aby na staroslavném Vysebradě zaujal místo ka
novnické. Návrat Mugra Zapletala vyznamenán
byl nejvýš čestným úkolem Apoštolského Able
gdtství. Sv. Otec Pius X. udělil Msgru Zapletslovi
úkol, aby novéma uherskému kardinála Samassovi
odevzdal pusparový biret kardinálský. Bylo to
vysoké vyznamenání jak pro nejdůst. p. Megra
Zapletala, jehož zásluhy Sv. Otec ocenil a tak
i odměnil, pravě jako pro kolej Českou, o niž 86
Sv. Otec Pius X. neméné otcovaky stará a zaujímá
než zakladatel její Lev XIII. blahé paměti; bylo
to konečně vzácné vyznamenání pro vlast naši,
již Sv. Otec velice jest láskou naklonén. Neboť
dosud podobného poslání účastní byli skoro vý
hradoě Italové. — M-gr. Zapletal byl hostem Jeho
Bisk. Milosti, pootil návětěvou svou celou nejdůst,
kapitola, Hradec Králové pak opustil ve čtvrtek
(4. t. m. dopoledne) ubíraje se přímo do Prahy.
Z návratu nejdůst. p. Magra Zapletala potěší aw
jistě všichni odchovanci jeho; neboť byl jim všdy
láskyplným a Starostlivým otcem v daleké cizině.
Přejeme nejdůst. p. MsgruZapletalovi, aby cítil
se vždycky šťastným a spokojeným ve vlasti naší,
aby dlouho tu působil k blahu, roskvětu a po
vznesení sv. církve a drabé vlasti. — Ad multos
felices faustosgue annos.

Přátelé, řaďme se v povmý šík:
Pracujme vělebmil Právě vyšlo 1. číslo no
vého ročníku „Sv. Vojtécha“ z cenným obsahem.
Horlivě čtěme a dávejme jivým čísti. Sebeobrana
při záplavě prolhaných pamfletů socialistických
velice nutná. Již jest Čas, abychom konesně ze
sna povstali a dokázali i skutky, že 8i své víry
vážíme. „Sv. Vojtěch“ přispěl již značně k ově
domění nejširších vretev našeho národa. Starejme
se, aby apoštolát tohoto tisku prospíval nesmrtel
ným doším ještě více! Členství „3v. Bonfáce“
novyžadoje obětí kromobyčejných. Proto pracnjme
k zvelebení spolku toho rádi.

Čeroilovský vykladač bible. Tram—
bum za koranu, ale bez korany — zcela zadarmo —
toho napovídá taky dost; má-li chuť ns dpičkování
katolíka, deklamuje neúnavně, ač jest sám :aky po
katolicka křtěný! Vy jste řekl, že věříte jen Písma
ovatéma, že věříte jen v milosrdenství a Jásku Boží.
Kdyš už tedy tolk Písmo milajete, proč si ho trochu
líp nepřečtete? Tam se přece dočtete také něco o spra
vedlnosti Pána Boha s o trestech, jakými stíhal hřiš
níky. To byste přece měl věděti, že Kristus hrozil
hříšníkům věčnými tresty, že předpovědělzkázu Jeru
saléma pro jeho hříchy; dočetl byste se, jak byli
potrestání Kore, Datban a Abiron, jak trestal Bůh
celý národ židovský, kdykoli se tento národ obrátil
na cesta nepravosti, atd. Taky jste řekl, že našeho
velebného pána nechcete už ani slyšet, protoše při
kázaní — tedy při výkladu slova Bošího — pořád
„řejpe“. Aha, to snad ve vás probouzí podřimující
svědomí a to vás přivádí z rovnováhy. Takové „rej
pání“, totiž otevřené hlásání pravdy bez ohledu v pravo
v levo jest velice sdravé. My upřímní katolíci při ta
kovém „rejpání“ místo dětin:kébo bněva zpytujeme
svědomí a hledímeae po křesťaneka napraviti. Jamo
mu za jebo pokyny velice vděčni. Teď mi něco při
tom napadá. Neznáte jistého redaktora rejponě, který
uš změnil několikrát své „přesvědčení“ k vůli živo
bytí a který rejpe do katoliků nespravedlivě až příliš
často? Taky enad znáte trochu „Osvěta lidu“; a tedy
byste mohl věděti, jak při svém rejpání drze Iže. Ta
kové rejpání velebný pán neprovádí. A pematajte si,
že našeho velebného pána si vážíme a jeho čest chrá
niti budeme, neboť takového kněze kušdý vášiti si
musí, Litujeme vás, že si necháváte raditi od těch,
kteří se o katolících už tolik nalbali. — A ještě něco
o tom našem „obrázkování“, Co jest v tom neroz
umného, že ctíme Pannu Marii a jiné světce a světice
Boší? Jestliže ctíme Kriste, pročbychom neměli míti
dětinnou lásku k jeho Matce? Podívejte se: na matku
Husovu a Žičkova skládají liberálové celé básně, ač
o těchto matkách vědí pouze tolik, še vůbec na ovětě
byly. A my, kteří o Matce Boží tolik krásného z Píema
sv. víme, neměli bychom si jí váímati? Příteli, neměl
jste nikdy nikoho, koho jste miloval, jeboš památka
jost vám drahé ? Snad tedy přece konečně uznáte, žo
nezaslahojeme pokárání proto, že si vděčněa s láskou
vzpomínáme ne tu Pennu, kterou sám Kristus sa matka
si vyvolil a která jako matka Boší byla prostřednicí
spásy naší. A miuvite-li něco o našem farigejství,
obraťte honem zrak do tábora našich protivoíků Tam
najdete tolik farizejetví — avláště při oslavách Ha
sových a při výpadech proti katoliotvo, až nad tím
ušasnete. A čím vlastně jste vy, když mlavíte o bibli

kolik nedůsledně? Zatím dost; bude-li potřebí, příštěvice.

Borialistický konsnm v Pardubicích
a štvaní „Osvétylida“ proti katolickému
pacdagogiu chradimskému. „OsvětaLida“
scela brubým — svým vlastním — spůsobem nepadá

ustavičně paodagogiam obradimeké. Jednou štve oby
vatelatvo, svlášté obcholnictvo a živnostnictvo obra
dimské, še prý ústav kapaje všechny potřeby ve
velkém v cisině; podrahé vyhlašuje docela bnusným
způsobembojkotvšechněmabsolrentkém—ačitelkám
vycházejícím s tohoto paedagogia. Avšak táš „O. L.“
zavírá úmyelně očí před poměry v Pardabicíoh. Tam
uřídili si dělníci vlastní dům a v něm konsam děl
nický. A „O. L.“ úmyslně zamlčuje, jak tento závod
velice poškosuje zájmy pardabských obchodníků a
tivnostníků. Neboťsboží kapuje se do konsamu od
cizích firem, od firem židovských, německých a ma
darských. Toho nechť si povšimne obchodní gremiam,
divaostníci a obyrateletvo města Pardubicí Když so
jedná o šteť4ž dělnickým stávkám, tu dovolávají se
dělníci soublaeu a součinnosti městské rady A terro
risují obyvatelstvo, aby táblo sa radým praporem de
moastrovat pro vásvbecné a rovné blasovací práro,
žádají od města podporu a výpůjčku 20tisicovou,
činí nároky na rovnocennost občanskou — zatím všek
peníze odnášejí do cisiny a tak citelně skracují do
mácí obchod a průmysl. Páni na radoici a obecenstvo
nesmí pustiti se stetole toto jednání a musí kontro
lovati zdroje nákupů pro dělnický konsum. Zároveň
žádámo v zájmu podpory domácího obchodu a prů
msslu, aby nám byly zasílány zprávy ze všech měst,
kde jsou zřízeny podobné konsumy, odkud dodává se
do nich zboší. Vyzýváme také O. L., aby jak ve svých
řádcích, tak hlavně ústy svých stonpenců v městském
zastapiteletvu ozvala se energicky naproti tomu, aby
konsum v dělnickém domě byl nějakvu z četných jiá
filiálek německo-maďarsko-didovekých. — Chce-li pak
„O L“ bogkotovatchra lnoské paedagogiam 7elmi
křesťanskou a hamánaí radou (a bamanitou ohání sa
„0. L“ ustavičně), aby absolventkám byla důslelně
odmítána místa ačitel<ká, ať si „O. L.“ zůstane dů
slednou a nechť boykotuje také evaogslicko klerikální
učitelský ústav v Čáslavi. Učitelky z katolického pao
dagogia chrudimského dosazovány jsou jenom na školy
katolické, avůsk učitelé z orangslickéhu paedagogia
čáslavského jsou dosazování také na katolické školy.

Evangelické církovnletví v Pardu
bleích. Volby do městského zastupi
telstva pardubského. Vočtrrtek 28. prosince
konal se v Pardabicích evangelický pohřeb. Byl
s assistencí, neboť pana pastorovi ausistovali: pan
evang. učitel Dvořák a jeden pan inženýr. Dobře tak,
že páni s intelligence nestydí se hlásiti sek veřejným
úkonům náboženským. Co by však řekla U. L, kdyby
náš katolický učitel a náš katolický inženýr šli po
stranách kněze vedoucího průvod pohřební? To by
bylo: zpátečnictví ve vleka klerikalismu. „OsvětoLida“,
uděl důtka svým stoupencům pokrokovým za „kleri
kální“ projev! — Blíží se volby do městského zasta
piteletva pardabského. Strana pokroková sbrojí až po
suby, zatím co jiné atrany chovají se buďto nečinně
anebo dělají velmi málo. Je čas už nyní 00 tázat je
dootlivých straa po jejich programu pracovním na
prospěch města. Tak masíme se jiš nyní tázati na př.
strany pokrokové: co chcete v městě vykonat, co ho
dláte podniknouti ma prospěch jeho? Máte v těch
Pardubicích jiš pěkné osvětlení elektrické, máte záví
dění hodnoa diašba, máte zoačnou konalicaci, která se
stále doplňuje, výtečně řízenou nemocnici, chudobinec,
sirotčinec, vodovod zadaný, divadlo v dohledné době,
cbudinstrí vzorně vedené, policii zreformovanou, jatky,
tělocvična jišjiš sapočatou, nádraží rozestavěné, r-gu
laci Coradimky zajištěnou, o novou badova realky se
jedná, obchodní škola dírčí, a co jiných věcí máte,
pořízených v poslelních 6 letech velikým náklademi
To byla práce obrovská. Řekašte upřímně, co ještě
zbývá, co sami zamýšlíte provést v našem městá ?
Řekaste obyvatelstva pardubskému již nyní otevřeně,
co máte v programu. Čtenáři toboto lista jsou také
poplatníky pardabskými a rádi by věděli předem, nač
mají se těšiti, co by bylo ka prospěchu města. Radíme
také, aby ve všech městech usilovalo obyvatelstvo o
to, aby také strana pokroková otevřeněproblácila svůj
lokalaí program práce, staví Ji svoje kaodidáty do
místních sastnpitelstev, Není dobře kandidátní listiny

rostě nalepiti a rozboditi teprve den před volbami.
Žapotřebí je rozvahy a úvahy o jednotlivých kendi
dátech a o celém programa strany. Pardabice, neku
pujte zajíce v pytlil

L český spolek pre uvelebu vče
lařetví, zahradnictví a chovu hospod. svířectva
v Chradiwi za spolapůsobení hospodářského apolečen
stra pro okres VysokoMýtský koná v neděli dne 7.
ledna 1906 o 2. bod. odpolední v zasedací síni okres.
Esetupitelstra ve Vysokém Mýtě 186. valnou schůsi,
na níž „O ovoenictví“ promlaví pan F. Freidl, „0
zimním klidu včel“ p.A. Tbuma a „O drůbožnictví a
jeho důležitosti“ p. J.V. Rami.

Z Nechanie. V úterý dne 3. ledna zemřel
v Nechanicích pan Antonín Suk, c. k. officiál sonda
v Nechanicích, narozený r. 1858 v Pelhřimově. Byl
to muž vysoce hudebně vzdělaný, který své vzdělání
uplatňoval ve všech spolcích Nechanických a zvláště
ve obráma Páně. Čtrnácte lot při všech slavnostech
obrámových působil. Nebylo ani jednobo Hodu Božího,
aby byl po všech 14 roků nedirigoval hudbu a zpěv
ve chráua Páně. Na mafe toho pevného charakteru
nikdo se neodvášil, aby ho terrorisoval a vinil s kle
rikalismu, ač působil ve všech spolcích řídě zpěv a
hudbu a ve chrámu Páně též. Zemřel zaopatřen svá
tostmi umírajících. Pohřeb kon-l ee ve čtvrtek odpo
ledne ve 2 hod. na hřbitov Necbanický sa účastenství
všech spolků Nechaniczých, c. k, úfednictva a za ne
smírné účasti lidí z blízka i sdálí. Úmrtí jeho šelí
vdova s Sti ossaopatřenými dítkami a veškeré ob
čanstvo. — Maži obětavý a činovníka pilný 8 neo
hrožený, odpočívej v pokoji!

Do Bychnova m. Km. (OdpověďPodho
řanu a Posla z Podhoří) Milý Podhořane, vytýkáš,
že náš p. dopisovatel uvedl citát Renana, kterého prý
olrkev „tolikrát proklela“. Pamataj si tedy tolik:

právě preto věta Renanova, stavící se proti nevěrcům,jest velmi výzoamna, še Renan nebyl nijak přítelem
olrkve naší. Pokrokáři, kteří ve skutečnosti pohrdají
náboženstvím kašdým, měli by si dobře povšimnoati,
jak jejich práci odsusaje — nepřítel katolické církve.



kteří stáje a stále do církve katolické bijí frázemi o
Haeovi, Komenském a Cbelcickém? Kopat do stáva
jícího náboženství — to dovede jehce každý, kdo 60
sotva podepsatí doved ; ale hůře so staví na troskách
něco lepšího, velebnějšího. To ví dobře sám Masaryk,
h'erý už dost dlonbo proti katolictva abohé nepravd
píše; azaárá, še nějaké náboženství sio býti musí,
ale jaké by to moderní náboženství bylo, posudne

věděl. A de někdy pan kaplsa Norohradský vplétá
do křesťanskýchcvičení myšlenky sociální a politické?

Je-li toma tak, necbť ei Podbořan povšimne, jak so
cialisté místo rozrážného luštění sociálních otázek
sypou plao poban na katolictvo; nechť si povšimne,
jek socialističtí sociologové beze všebo hlubšího od
borného vzdělání dělají hned ze sebe — theology. A
dále: byl manifostační den za všeobecné hlasorací
právo v Rychnově. Mělo se do tohoto politického
projevu zbytečně zatahovat katolické náboženství ? Za
to, de se katolíci hoafoě sáčastnili oné manifostace,
dostali veřejný kopanec od mladíka. Takhle se mají
Jákati katolíci k borlivé součinnosti připráci národní?
Pokrokáři stále křičí, že kazatelna nemá býti místem
boje politického, ale rádi zapomínají na to, še také
nemá býti politické řečniště štváčským rejdištěm proti
katolíkům. A když uš tolik Komenského a Hasa ohvá
líte, prosíme vás: vložte důkladné atadentům ne srdce,
aby se konečně přidršeli náboženského přesvědčení
aspoň jednoho z těch dvou matů. A že by P. Novo
hradský agitoval „proti požadavků celého národa“, to

rohlašojeme jednoduše za nepravdu. Řekočte nám,
kdo así horlil proti volební opravě. — Jate to chla
gfcil Prohlašujete ho za „bojovného kaplana“, ale na
to nevzpomíváte již, co všecko zkusila odbočka vše
odborového sdrašení i s kaplanem od těch „svobodo
myslných“, když chtěla přelošiti epolkovou místnost
« „Labuti“. Několik násilnických pokrokátů spustilo
povyk, jeko by byl Rychnov přepaden od Tatarův,
ačkoli pokojní členové odbočky neablížili nikomu.
Z článka o rychnovekých pokrokářích v našem listě
ureřejněném bylo těžko co vyvrátiti. Proto si pomá
háte aspoň sprostáckou frází, že ty naše „rozamy“
mohly někdy „imponovati jen starým babám; človék
intelligentní sí nad takovými otřepanými frásemi
nanejvýš odplivne, anebo jich vůbec ani nečte.“
Tak, tek; vzorná kritike a hodněpohodlné! Dovolte,
takovou frazí by we dalo „porazit“ všecko. Že po
krokářští jíslivci důsledné odpírají vyslechnouti na
padenoa stranu katolickoa, že prolhané útoky na
eírkev čtoo s pochutí a před katolickou obranou sebe
věcnější jeinoduše plivají nebo jí vůbecnečtou, to aš
víme dávno. Podle tobo taky dopadají vědumosti zar
patilých našich protivatků o taboře našem. Tací lidé,
kteří pravda poznati vůbec nechtějí, uvěří jenadno
nejpošetilejším povídačkám o táboře našem. — Pří
padně si ještě dopovíme.

Vikariátní skupina rychnovská m.K.
sejde se v pondělí, dne 8. ledna t. r. o 11. hod.
dopoledne na faře ve Vamberka ke společné poradě
e tímto programem: 1. Zahájení echůte. 2, Jednatel
ská zpráva o poslední echůzi. J. „O důležitosti vi
kariátní knihovny pro koěžstvo se naší doby“ po
jedná : p. Jos. Pobl, farář v Liberko. 4. Volný roz
bovor o nedostatcích nynějšího katechismu. 6. Přjí
mání nových členů. 6. Volné návrhy. O věo ostatní

(jest uáležitě postaráno|
Divadelní ochotm. jednota „Tyl“

v Bychmově m. K. sohraje v sobotudne 6. ledna
1906 ve prospěch Ústř. Matice školské podrahé Jirá
akora hra: „Lucerna“. Začátek přesně v 7 hodin.
V meziaktí účinkuje hudební apolek Dalibor. Čen
míst obyčejné, dělnický lístek 20 hb.Předprodej letků
na číslovaná sedadla lask. obstará p. Josef Říba, ob

"chodník v Rychnově nad Kočšnou.
Neblahá stoletá památka připadáletos

dne 10. května v městé Dobrašce, Vdějinách města
toho věru nezapomenotelný den. V týž 10. květen
shořelo zde před sto lety 226 domů, chrám, jehož
svopy Be roslily, radnice, městská věž, dvě ško'y, pi
vovar a 52 stodol. Při děsném tom požáru sabynolo
i 19 lidských životů. Smotná a neblahá to stoletá
památka, leč připomínka na ni má v sobě i cos pc
vsbuzojícího, kdy* uvážíme, jak Dobroška jako ten
Fenix z popela ze sto let povznesla se v město kve
„toací a v jedno z předních v podboří Orlickém.

Nová košíkářská škola zřízenajest od
1. Jedna t. r. v Nekoři u Žamberka. Odborným uči
-telem jmenován p. J. Šmíd, absolvent košíkářské školy
v Žamberku.

Zlotřilest. V Provodové u Nov. Města n. M.
-před nedávnem nějakým ulotřiloem na několik kusů
-zosbit železný kříš jejš na svém pozemku před něko
Jika lety postavil tamější rolník -p. Jos. Uždil. Ne

„dlouho na to 22. prosince 1906 podobným spůsobem
zničen jiný krásný kříž právě postavený p. Jos. Vobor

-níkem, rovněš rolníkem v Provodově, který může býti
říkladem svou láskou k chud:oě, jakož i rodine

-Ušdilova. Sarovostí touto jest velice pobouřena mysl
katol. lidu v naší krajině. A mošno ahodnouti, jak
by se vedlo socialistovi af národnímu nebo radéma
a růsným pokrokářům, kdyby tak přišli do obce naší
štvát proti nábošenství našemu Báli se k nám dříve,
vtoš teď teprve mohoal

Z Horního Studence. Zdejší„Jednota
„katol. mašů a jinochů, vekříšena bude, jak doufáme,
-se spánku k nové činnosti. Zdejší velkostatek přešel
koupí s rokou didovských do katolických i nebude

ny proč by někteří pracovníci s ohledu na býva
ho p. barona a p. Němce upolkové činnosti se vadaovali. — Člen.

Z Hlinska. Že jeme v předposlednímčísle
„Obnovy“ tali do živého, tobo důkazem jest, de i so
ciálně-demokratický „Východočeský Obzor“ i národní
„Lidové Proudy“ jako šílení vrhli se na p. Oberreitra
m na celou stranu křesť, sociální v Hlinsku. Aby
bylo vše jasno, budiš konstatováno, de na schůzích
ve Studnicích a Hamrech nebylo „štváno“ proti učí

-teletvo, nýbrš, jsk kašdý nestranný svědek může do

a učitelským. Řsčaík řekl: „Kdyá jsou tí kněší ta
koví lenoši a při tom mají takový blahobyt, proč se
nebrnou stodující po gymnasiu do semináře? V Hra
dock diecési máme na př. skoro pro půldrabého mř
liona lidí jeden seminář, učitelských ústavů jest tem
jen pro mužské 5 a ejhle! Do prvého ročníku semi
náře nemobou sobnati 80 potřebných kandidátův,
ale do učitelekého ústava, kde mohou přijmouti do
prvého ročníku nejvýš 30—40 kaodidátův, hlásí se
jich až na 2001 To jest za naší doby, kde každý boz
velké zodpovědnosti, bez velké práce lehne chce býti
živ, více úeš charakteristické| Křest. sociála, továr
ního dělníka p. Oberreitra posílají národní i meziná
rodní do blásince. To píší zastanci dělného lida, kteří
dobře vědí, že p. Oberreitr přišel k úrazu při práci
v továrně jsko dělník, kde mu kleště spadly na hlavu.
Proto pobyl nějaký Čas v nemocnici a dneu je chvála
Bohu zdráv. Přijímáme zatím tuto poklona dělnických
listů s mlčením, ač, kdybychom chtěli býti zlomysl
nými, mohli bychom, jeko oni posílají p. Oberreitra
do blázince, stejným, ba větším právem poslatí paua
předsedo social. demokratů v Hlinska do boršíhoú
stavu. — . oto dvěma dělnickým stranám není žádný
prostředek dosti úpatným, jeo aby člověka jivého
smýšlení atloukli. „Ejble, ne jesnitaké ale národní
a demokratické beslo: „Účel posvěoaje prostředky.“
Baď vybrožují boykotem anebo vyštváním z prácel
Co jim na tom záleží, jestli-že otce dělnické rodiny
připraví o chléb? Ale ani na tom není dosti. Vyhro
ují ranami, stlačením. Pánové, nemylte se) Kde
místo argumentů (důkazů) vybrožuje se klacky a
smlácením,—takové stranydny jsou sečteny.Klacky
se oháněti a st učením vyhrožovali, to bývalo až do
posad privilegiem strany social. demokratické. Ale
ke cti aocial. demokratů v Hliosku budiž řečeno, že
v poslední době se už nad tato úroveň vzdělání po
někud povznesli, ale če dědicem těchto starých tradic,
de o palmu takovéhoto „vítězatví“ budou boj.vati
naši národnídělníci,—toho by ae nikdo přidnešním
šíření bumanity nenadál! Ale pozor pánové! Tento
kráte padli jste na „kubíka.“ Až se mu toho alibo
vaného novoročního nadělení dostane, sspoň nebude
v rospacích, na kterou firmu se má obrátiti, aby 86
jí nálešitě poděkoval! „Ať šije evobodomyslnost“, —
či ne: „Ať žije pěstní právo!“ Tak volá vzdělání i
jednání národních v Hlinska za nové óry,

Z Újezda u Choemě. Radostnébyly pro
farnost naši dny od 10 —18. prosince 1905, kdy ko
nala se a nás sv. missie — první to vůbec ve zdejší
farní osadě. Namáhavou a spasitelnou práci tu 8 apo
útolskoa horlivostí konafi voledůst. Otcové z kongro
gace Neojsv. Vykupitele se Svaté Hory u Příbramě,
P. Frant. Ševčík a P. Emanuel Kovář. Chrám Páně
býval zvláště při ranních a večerních kázáních do
posledního místa naplněn. Dny tyto zůstanou pro far
níky zdejší po celý šivot v srdcích zapeané. Dojemně
bylo epoledné sv. přijímání jednotlivých stavů zvláště
mužů. Dojemné byly missionární slavnosti: Odprošo
vání Pána Ježíše v Nejsv. Svátosti oltářní, které se
súčastníl dp. farář Skorenický Jan Haátek — slavnost
Mariánská, kterou svoji přítomností oslavil vdp. vika
riátní sekretář a děkanz Chocně Jan Crrk — potom
slavnostní průvod a posvěcení missionárního kříše.
K zvýšení slavnosti posvěcení sv. misaiooárního kříže
přispěli svojí přítomností dp. Alois Dokonal, farář
v Zámrsku a Jan Hnátek, farář ze Skorenic. 887 kajíc
níků přijalo sv. svátosti, počet to tím radostnější, že
to byli až na něco málo cizích osadníci farnosti zdejší.
Krásným příkladem předcházeli někteří pp. učitelé,
kteří přijali horlivě sv. ovátosti. V neděli odpoledne
dne 17. prosince vyzdvižen a ve slavném průvodu
mládenci nešen, u kostela postaven a pak posvěcen
krásný paanami okrášlený ar. miseionární kříž. Do
jemným okamžikem bylo zejména loučení se vdp. 00.

Ševčík v krásné řeči své poděkoval věřícím za hojné
účastenství jich po dobu sv. miseie, kdyš poděkoval míst
nímu faráři Ant. Šklíbovi, že ve své otcovské lásce a
péči o blaho osadníků sobě svěřených nešetřil práce
a ničeho, čehož bylo ka povznešení sv. miseie potřebí,
ctěným pp. starostům zdejších přifařených obcí a sboro
hasičskéma za uvítání při jich příjezdu a vzdání díků
jim za jejich apoštolskou práci s kdyš potom všem
těmto osadníkům dojemnými slovy šebnal dávaje jim
„9 Bobem“, tu nezůstalo snad ani jedno srdce nepo
hnaté a všichni volali: „Bůh vám to pp. mnohokrát
odplati“ Když potom místní farář na konec po slav
ném „Te Deum“ za práci tu spasitelnou pp. missio
nářům srdečné poděkoval jménem farní osady, ta při
cházoli ještě jednotlivci, aby děkovali s rozloučili ee
osobně. Zejména vidí se duchovní správce nucena po
vinné díky vzdáti p. řiditeli kůru, který ochotně řídil
spěvy při všech pobožnostech během celé sv. miesie,
dále zbožným manželkám a dívkám, které se posta
raly o ověašení chrámu Páně vnitř a které krásnými
kyticemi oltáře všecky ozdobily a oltář mariánský
přemnobými světly opatřily. Dále erdečný dík budiž
vysloven obci Plchůvky sa darování krásného mari
ánského obrazu do chrámu Páně na památku av.
mMissiea mládencům za krásnou lampa k sv. missio
nárníma kříži. Bůh žehnej, zachovej a hojně odplat
těm šlechetným vdp. O0. missionářům!

Z Golčova Jeníkova. Jskokaždéhoroka,
tak o právě minalých svátcích připravil zdejší majitel

anství p. Fiedler chudým dítkám radost vánoční na
dílkou. V sobotu před svátky poděleny byly chudé

školní dětí, Hochům i děvčatům dustalo se po 400
kenném obleku a k tomu vánočky, menším ještě ca
krovinky, ovoce a hračky. Na Hod Boží obdarovány
děti dělníků s velkostatka. Celkem těšilo se z nadílky
60 chlapců a 80 dívek. Podílení dálo se v zámeckém
pokoji při ouvětlenémstromečkua sa ochotnéhospěva
některých místních dam. — V pondělí 25. prosince a
na Nový rok pomocí pp. ačitelů zdejších pořádalo
šaotvo měšť škol v sále „a Slunce“ Košťálovu vánoční
spěrohra „U jesliček.“ Zpěvy byly nacričeny pěkně,
hlasy a jistota některých dětí až překvapovaly. Věru
wImi prospěje, kdyš se dítky častěji takto objeví před
veřejností; získají tím na ucelenosti, leckdys se takto
objevínadějná síla ve hře i vo spěvaa pak na účely
dobročinné takováto představení také přitábnoa. Oboe

oenstvo tentokráte jevilo velíký zájem. Čistý výmoe
věnován na sřízení knihovny pro místní dívěf školu
měšťanskou. — Na av. Štěpána přednášel ta v zase
dací síni městské radnice p. c k. okr. lékař dr. L.
Bloch z Úáslavě oboji proti taberkalose, Česové této
otázce se strany obecenstva měla býti věnována mno
hem větší pozornost. — Při stavbě silnice s Gulč, Je
níkova do Cbrtniče přišlo se v místech a t. zv. vo
jenského hřbitova na několik koster lidských. V mí
vtech těchto pochováno na sta vojínů, kteří r, 1809
sa válek francouzských ve vojenské nemocnici v Jení
kové, tebds tabákové továrně, podlehli poranění anebo
zemřeli tyfem.

Úmrtí zv Bystrém a Nov. Města n. M. zemřel
due 81. prosince 1906 ve stáří 93 let p Jan Erlebach,
měšťan Bělohradský — který povlední dnyavého divota
trávil se evou manželkoa na udpočinku u svého syna
vdp V Erlebacha, místního faráře—nodl uho po sorti
manželky své a matky p. farářovy, která zemřela
v témše roce. Pohřeb konal se 3. ledna na břbs:tově
v Bystrém.

Rozmanitosti.
K sové osnově pro vyučování ná

bošenství na školách obecných a měš
famekých. — Chtějice předejíti movhým nedo
myslům, upozorňujeme, že v poradní komisi, jež pra
covalao novéosnově,byli Čtyři skuteční ka
tecbetové, jeden docbovní správce, pouze
jeden professor bohosloví a jeden

jako předseda. Proti dřívější
praxi zaveden| malý katecbismuas mozi kniby
učebné na obcenou žádost duchovenstva. Při revisi
nástino nebylo možno vybověti všem zaslaným ná
vrhům; neb £ bylo téměř tolik různých náz rů, kolik
podáno písemných elaborátů. Dle poznímok, v uichě
bylo jednoty, byl i nástin pozměpěu a rozsah látky
předepsané značně omezen, Tak unapř. ve třetí
třídě předepsáu sice malý katechismas, ale jen
v částech vejdůležitějších; pročtvrtona
pátou třída pouze nčebnýtext bez uvězdiček
dle středního katecbisma, Chtěl-lí by kdo vyučovati
i ve třetí třídě bez malého katechisma, nikdo mu ue=
brání, zachová-li se rozsah předepsaného učiva, Žádá
li se, aby některé věci byly podávány dochem
PpOltáře“, jest to pokyn pouze pro katechetu tak,
še katecbiemusi to zůstaváknibou učet
n oa a jednota učení není nijak poškozena. 8tohoto
stanoviska anižovati cenu „Oltáře“ jest jistě nespra
vedlivo. Koihy očebné nejsvu někde přesně stanoveny
dle autora, poněvadž každý, kdo na Školách působí s
rozamně soudí, jest přesvědčen, jaké ubríže má ka 6
cbeta, má-li opatřiti nové korby očebné. Každá taková
směna z viňuje, že cbudé dítky po více let nemají
učebných knih vůbec, nemobouce si vypůjčiti z kni
bovny Školní. Z té příčiny kaldý souduý katecheta
oc otaě ozná praktickým i tento odstavec z nové
osnovy. Ostatně svědomitá práce dle osnovy
zjedná dalších zkušeností, jichž svým Časem zajisté
Debude nepověimnato.

K organisaci uufversitního stu
demtstva. Činnost apolku katolickýchakademiků,
jaký mám na myslí, jevila by se v první řadě vo
vlastním vzdělávání stadentstva samého. Někdo snad
namítne, še je to vlastně programem všech stodent
ských spolků všeobecně vzdělávacích. K tomu však
třeba podotknout, že stanovy to aice slibují, ve ska
tečnosti však valná část členstva, která s výborem

se vyhýbá všem otázkám, z nichž mobl by pro kato
lickoa víra vypíynouti nějaký proupéch. A přece upolek,
jdoucí vědeckou me hodou za vážuým cílem, tak je
dosti by neměl. „Zkoumejte všecko, a co dobrého, po
dršte“, má býti jeho heslem. Bohužel úžasná ig.o
rance, kterou přemnozí intelligenti dávají ve věcech
náboženských na jevo, jest smatným svědectv:m, jak
málo o těchto otázkách přemýšlejí a ovažají, nýbrě
naopak, jak slepě věříněkolika bberálním frásím, dost
často pramizernou logikou elepovaným. Katolický sta
deot, který chce prárem od sebe odmitnoati výtka
jednostranoosti, masf v těchto otázkách býti „doma“
a k tomu má mu spolek pomáhati. A které jsou to
asi předměty, jimá „čl by ve uvósnaze po všestranném
zdokonalení věnovati z našeho stanoviska zvláštní po
sornost? Prozatím uvedu tří: theologii, filosofii s vě
dami přírodními, historii. Theologu? Nemám při tomto
alově na mysli čtyrleté snad studium védy theolo
gické, nýbrž tolik rozhledu v otázkách nábožsnských,
kolik intelligent míti má, nechce li někdy 01 prostého
dělníka býti kompromitován. Nepřítel, chce I1 zdolati
svóbo odpůrce, musí zaáti všecky jeho slabosti i
přednosti, aby z této zualosti v čas táž. A tak i od
půrce katolické víry, mnsí přesně vědět, Čemu vlastně
církov katolická učí, co svým ovečkám k věření před
kládé. Jest ovšem jasno, še několik socialistických
brožur k tomu nestačí; zde třeba eáhnoati k vlast
ním jejím pramenůu, její vlastní slova citovati a vy
vraceti. Po této stránce tedy každý pokrokářský student
musí býti ozbrojen, tím více pak katolický student,
který chce do jisté míry býti apolgatoa | Pro začátek,
myslím, postačí vášně pročíst a prostudovat učebnice
nábošenství vyššího gymnasia. Církvi vytýká se Často
straulost dogmat. Naže, nechť vezme si du raky sex
tánskou dogmatiku a přemýšlí, která to dogmata
vlastně jsou. Podobně ať ačiní a morálkou, apvloge
tikou a církevními dějinami Tyto čtyři knížky, které
dříve snad s nechutí do raky brával, ať alespoň nyní
pročte s opravdovostí. Ostatní prameny k vzlělání
v tomto směra naskytnoo se samy. — O filosofii máme
dostatečně postaráno, ovšem s našeho stanoviska málo.
Jediná snad zásada: „Věda s věrou se nesnese“ stačí,
aby mnobého a priori jiš odvrátila od všelského sájmu
pro nestrannost, Jest věra litorati, de filosofie kfe
sfanská jest úplvě ignorována na fakolté fiveofické.
Dějiny filosofie středověké odbudou se letmo, naatí



niti důkladný obras vznešené budovy filosofie tbomi
stické nikdo se s opravdovostí a sevrubností nepo
kusí (spad s opatrnosti), novověké filosofii kfesfanské
vyvolané hlavně Lvem XIII. věnuje se rovně pozor
nost nepatrná. K tomu byl by spolek povolán, aby
literárními prameny i šivým elovem badil zájem pro
filosofii křesťanskou mesi atudentetvem aspoň z toho
důvodo, aby ji pozvali. Při tom máme skrovné
přání k fakaltě theologické. Na mí jest zřízena
stolice pro křesťanskou filosofii a fandamentálka.
Dobře-li se pamatuji, jsou filosofii věnovány týdně
dvě hodiny a poslouchá ji první ročník. Pokud to
stačí pro bohoslovce ti jako úvod do soukromého stu
dia), nechci rozhodovat. Avšsk když nemáme na filo
sofické fakultě stolici pro filosofii křesťanekou, snad
by mohla theologická fakolta vyjíti poněkud vatříc a
konati „ex privata industria“ přednášky z křesťanské
filosofie 1—2 hodiny týdně. Přístapoy by byly ovšem
theologům, sle též těm, kteří by i z jiných fakalt
přednášky ty chtěli poslouchati. Bylo by to tedy od
poledne, bodiny stanovily by se dle úmlavy. Látka
našla by se zajisté vhodná, i kdyby to byl pouhý
úvod do filosofie křesťanské, přehled všeho, co v Dej
novější době v tomto obora bylo vykonáno atd, Při
tnám se, že my bychom něco podobného rádi slyšeli.
— S filosohí úzce souvisí vědy přírodní, za dnešních
časů nastal v nich rosvoj veliký a nelze zapříti, že
můžeme z nich čerpati mnoho dokladů pro potvrzení
evých náboženských pravd, ale s drabé strany jsou
nebezpečny s mnoho zlého mohou způsobiti, vykláda
jí-li se povrchně a nesprávně, jestli-že se jich ten
deněně zneužívá a nejsou-li z naší etrany po zásluze
kontrollovány a na pravou míru uváděny. — Mají li
vědy přírodní co Činiti s naukami o Bobu, stvoření
světa atd., zkrátka e dobou, abychom řekli předhisto
rickou, jest to zese dějepis, učitel života, který stýká
se s náboženstvím v dobách historických. Kolik lží,
af vědomě nebo nevědomě proti nám z dijin se blásá,
ví každý z nás. Vzpomeňme jen osobnosti a učení
Husova, kterak našemu národa od“ nejrůznějších
„vědátorů“ se podává. Kdo pravda miluje, ne
spokojí se pouze s tvrzením jedné strany, nýbrž vy:
slechne i strana drahou, a tak ani v bistorii nesmí
akademik odvraceti avůj sluch od prací katolických.
V tomto směru našel by epolek vydatnou podpora
v „Historickém kroažka Vlasti“, který by zejisté
vyšel ochotně vetříc všem snahám jak akademiků
historiků za účelem odborného stadia, i akademiků
jiných oborů pro všeobecnou informaci a zdokonalení.
— Touto tichou vzdělávací prací připravil by ee na
cestu do praktického života značný počet akademiků
nejrůznějšího povolání, kteří jsouce náležitě vyzbro
jeni, nestyděli by se za svou víra, ba naopak stali
by se jejími obhájci Jediné vhodné slovo v pravý čas
pronesené mnobého pokrokáře umlčí a učiní nemož
ným. — A jakou povinnost měla by katolická veřej
nost k tomuto epolka? Podporovati jej morálně i
bmotně tak, aby všichni jeho členové dobré vůle měli
příležitost v naznačeném směru se vzdělávati, zvláště
aby měli po race vědeckou literatara, z níž by mobli
čerpati poučení. Kterak toho dalo by se snadno do
efliti, o tom promlavím krátce příště. —abd.

Zemská Jednota čes. katolického
dnchovenstva v král. Českém apozorňuje
P. T veškoren český kleras na „Růžencovou výrobna
v Praze [. (Konvikteká ulice). Spolek tento vydržuje
ústav, v němž fada zmrzačených dívek má své pří
střeší a zaopatření, které živí se výrobou růženců,
paramentů a kostelního prádla. Poněvadž spolek řídí
osvědčený odborník vedp. Dr. Podlaha a poněvadž
v něm obdržeti možno za velmi laciný peníz pěkně
vyrobené derotionalie, skvostně zbotovené paramenty
od nejnižších až k nojvyšším cenám, důkladně zpra
cované kostelní prádlo a poněvadž mé účel tak do
bročinný, doporučaje Zemeká Jednota tento pramen
nákapu všemu P. T. klera co nejeřeleji. Důstojné du
chovenstvo zaopatří si za laciný peníz dobrou věc a
bude tím ještě podporovati věc tolik záslužnou.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc prosinec 1905. Vloženo K 11297183, vybráno
K 11764266, zůstatek K 1,482 900'80. Půjčeno korua
78287-29, splaceno K 6623564, zůstatek K 1,485 99764
Počet účtů 2513, pokladní obrat K 78738085, zá
ruční fondy K 124666'49,

Již vyšlo! 1. číslo Časových Úvah nového
ročníku pod titulem: „Víra a věda.“ Píše Jan
Bělina. V nynější době, kdy nedoukové: nepřestá
vejí tvrditi, že víra pravé vědě odporuje, jest toto
dilko pro každého katolíka velepotřebným. Autor
věcně odráží námitky, které naši nepřatelé proti
bibli činí. -— Spisek obsahuje 32 stran. Ceaa
pooze 8 haléřů. Při bromaduých objednávkách
veliká sleva.

Tragicko-komická rozmluva. Stalo
se na blavním náměstí vH. ... „A co pak vám dal
váš muž „Ježíska?“ — „L darmo povídat; dal mi de
sítku a — druhý den ei ji ode mne vypůjčil.“ — Ina
není nad chytrost.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dn- 80. prosince 1905 1

bl pšenice K 12-80—18 40, 4itaK 9 20—11-10, ječm
ne K 950—10:30, prosa K0000—0 00, cikve K 1200
—1400, hrachu K 22-00—2400, ovsa K 6-20—6:90,
čočky h 48:00—6000, jahel k 25 00 —26:00, krap h
18-00—36 00, bramborů K 2:60—0:00, jetelového se
mene červeného K 100'00—11000, jetelového semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K 00:00 —00'00, máku
K 28 00—4000, lněného semoue K 16000—1800, 1
kg žitoých otrab K 11:00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 1100—0000, . kg úsle čerstvého K 224—0 00,
1 bg sádla vepřovéhoK 180-000, 1 kg tvarohu K
0-28—00 00, 1 vejce K 0 08—000, 1 kopa zelí K 400
—20 00, 1 kopa cerele K 00u—000, t kopa kapasty
K 200—4'00, 1 bl cibule K 6'00—8 00, 1 kopa drob.
seleniny K 0:80—1 40, 1 p,tel mrkve K 120—140,
1 kopa petržele K 0:00—0"00, 1 hl jablek K 00:00—
00 00, 1 hl brašek K 0 00—0 00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 30. prosince 1905 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšemí. hektol. 294, žita

250, ječmene 560, ovsa 348, 16, vikve 56,
brachu 3%, čočky 16, jabel 17, krap8š, jetel. semínk»
139, Iněn. semene 8, máku 8. — %.) Zeleniny:seli
20'kop, petršele 00 kop, kapusty 202 kop, cibul
80 hi, drobné zeleniny 222 kop, mrkve 22 pytiů
brambor 132 hl, oerele 00 kop. — 8) Ovoce: jablek

00 hl, hradek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů9 kusů, podevinčat 226 kusů, kůzlat O kaey.

(Zasléno.)

Velectčnému sákasnictou
knihtiskáren o Čechách!

Majitelé knihliskáren v. Čechách přijali ve
schůzi, konané v obchodní a živnostenské komoře
dne 17. prosince 1905, cenník, který ujednán byl
mezi pomocnictvem a principály celého Rakouska
na společných konferencích ve Vídní. Cenníkem
týmto má se živnost knihtiskařská řídili po dobu
8 roků. “- 0

Přijetí toholo cenníku, jímž z větší části
přáním našeho ictva vyhověno bylo, jakož i
stálé zvyšování -cen papíru nutí majitele. knih
tiskáren v Čechách ku všeobecnému,zvýšení cen za
tiskopisy počínaje 1. lednem 1906 o

IO procent.(O
- Uvádějíce tolo usmesení majitelů knihtiskáren

v Čechách — jež vyvoláno bylo uvedenými okol
nostmi —- našemu velectšnému zákaznickou ve vše
obecnou známost, trváme m

v úctě veškeré

HANUŠ FELLER v KARLOVÝCH VARECH,
předseda Zemské jednoty majitelů knihtiskáren

v Čechách.

ZDISLAV GRÉGR v PRAZE,
místopředseda Zem. jednoty majitelů knihtiskáren
v Čechách, starosta gremia knihtiskařů a písmolijců

v Praze.

H. GIERACH, E. GSHIHAY,
starosta gremia v Liberci. starosta gremia v Chebu.

A. PEŘINA,
starosta gremia v Hradci Králové.

M. POKORNY,
starosta gremia v Plzni.

J. PŘIBYUT,
starosta gremia v Českých Budějovicích.

Svým P. T. pp. objednatelům zdvořile ve
známost uvádí uctivě oddaná

BISKUPSKA KNIHTISKARNA
v Hradci Králové.

stavitel varhan a hurmonlí v Rychnově
nad Kněžnou

odporučuje se P. T. duchovenatvu, pstronátním
úřadům a soukromoíkňin

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhan a harmonií.

ORP- Ručím za nejsolidnějšípráce. "ji

«Kathrelnerova
Knelppova sladová káva

dle způsobu Kathreinerova připravená,
Hjemně chutná, podporuje zdraví a

jest levná, poskytuje tedy neoceni
tělné výhody pro každou domácnost!

Klaďme tedy přinákupu důraz
na jméno Kathreiner a žádejme
Jen původní balíčky s. ochran
nou známkou faráře Knejppa.

PPPŘANTĚ U2

IS J I J cbyní,zařízen.
lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmatí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradel Král.,

u Pražského mostu

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

Cihlářství.
Příroční kniha pro zařizování a zdokonalování „závodů
cihlářských, výrobu cihel, tašek, roor, obyčejných a m0

saikových dlaždic, drážkových tašek atd.
S 238 vyobrazeními —Cena 3 zl.

Starostům obcí!

Obceprávoa moc.
Ku potřebě obecní, členů úřadů samosprávných, hospo

dářských, lesnických a jiných
Sestavil Filip Knopt, c. k. okr. tajemník.

Druhé až na nejnovější dobu doplněné vy
dání. | Abecedně seřaděne — Kniha obsahuje
kde jaký zákon neb nařísení v obecním úřadování po

třebné a netřeba jiných pomůcekRačte žádati na ukázku.
Na 1000 str., cena 7 zl, váz. 8 sl.

„Národní Listy“ o díle píší Potřebám tisíců malých
obcí a starostům neprá-níkům doporučuje 8e praktická
rukovět Knopfova, k níž pozornost jejich obracíme Kašdý
zákon neb nařízení se srozumitelným výkladem snadno
lze ualésti. Kniha je nezbytným cem všem v životě
vetejném.

Nakladatel! I. L. KOBERv Praze,
Vedičkova ulice.

příležitostem ?

| ©"10090901VPT9TABT©



zbdží prvého
2 SPECIALITY:

2
V dokonalé úctě

Koupil jsem již vícekrát

-od Vaší firmy oástroje a

jen

byl jsem všdy úplně spo

kojen.

V Hradci Králové.

V. Jurkovič,
vicerektor Borromaea.

|

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se
k vyhotovení: všeho druhu věžníchhodin
se'zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena [evná, jakost výborná. ©

První výroba

véžních |hodin

' .2

i

námitek
— Cena 50 hál.

Přátelé lidu.

(Šaty.

Křiže a kalichy.

k rozkazu císaře Josefa IL
-níček. — Cena 80 h.

-nosti před Nejsv.Svátostf,k

.
WNOV Z
Pe>4pSA Te AEsZa... - tea .T

OCXí.

2000000000000

KAIIOCX

- Půjčuji za nejmírnější poplatky

Iradalní oblekyvšech druhů.
Upozořňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

oblekůhistorických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy,.č. 288.X

veřejnosti

doby. Napsal

Sbírka úvodních článků
týdenňíku Obnovy z péra

Katolickému lidu
na osadách smí

biskupa královéhradeckého

ako královský komisář r 1782

CUCJOU-O0U-JU

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spouaty prolbaných brožur napotapa naši.Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklsdnými, promyšlenými
úvabamí maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

až 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení, Nečekej nikdo
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodné potřebí

vptrvsle státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

Chrámové svíce

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před
měty pro místapout

nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové= zdobené,
(ceresinové) ' svíce pro, chrámové

velikonoční svíce lustry,

(pašk 8 krůpě svíce kostelní stepaškaly) 8 krůpě. GZ
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,
rápkemvelikonočním, svíce obětní "©

třínožky hladké, ve všech velikostech

-neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,svíčkykekř Ť—

jm Jakož i olkoré do oboru, ii . o spadající výrobky do
on mánístuhami poručujeveledůst.kruhům

duchovní jrětší i“
a případnýminápisy, “ Sint úárod: P

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané, Vzorkya cenníky adarma a franko.

Katolické veřejnosti
odporučujeme tyto spisy:

Husitství a protestant
SÉVÍ.--| Omiš

Oslava Husova. tea 8na.

Husitství a svoboda.
. : . 5 Geha8bal.

Husité jindy a nyní..
Ceské náboženství.
v Gens 16 hal.

Ceská konfesse. ma 24tal
- Podotýkáme,že tyto spisy jšou zpracování

na základě nejepolehlivějších pramenů v pravd
vědecky a če tudíž mají cegwtrvalou. Při: Irrd
madných objednávkách větší sleva! +

Objednávky vyřídí © .

administrace » Úrakl
v Hradel Králové.
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©MOSAIKY

WB“sklenné “i
pro fagady | dekoraci vnitřní, nejnovějšího,
vlastního způsobu,které nejen vzezře=

ním ale i ovou láci předčímosaiky
vlašské, hotoví

uměl ústav pro malbu na sklo

B. Škarda,
Brno.

Rospočty pro chrá
mové okna i mosaiky

bezplatně.

G an
SLAVIA“

vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou sazbu pojišťovací na

dožití s úmrtí

se zaručeným 4“, stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojíštěnec
ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, Ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p. neboť naproti
tomuzmenšuje se aádo nepatrného obnovupojistné. Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnosu, sedmým rokem o 249, atd.,
takže na př. při žoleté době pojišťovací obnášelo by po

jistné v„Porledním roce pouze 4'/, počátečního obnosu.Jako jiné sazby tak |i tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou . . ... K 31,865.380-80

Všechen zisk náleží čle
pům. Dosud vyplaceno
v celku dividendy . . K. 1,400.59681

Ve všech odborech bylo
dosud výplat . . . . K 82,737.15957

Podrobné vysvětlení a sazby sdarma zašle

Generální ředilelsívo banky Olavie
vPraze, na Havlíčkověnáměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

vBrně,voVídní,vLublani,voLvověavZáhřebě.
Adresa pre telegramy: Banka Slavia Praha.

AX:

*

Telefonč. 10. Telefonik „te Vídní
Účetpoštovníspořitelnyč. 864.988.

Všeobecná |
úvěrní banka

w Hradci Králové
(flislka ve VÍDNI VI, Getreidemarkt 18)

přijímá vklady na knížky od
. K 1.— počínaje.

Vklady sa obvyklých podmínek uložené. úrokuje10se- 4|:"|o -Wa
a vklady proti 90tidenní výpovědi uložené úrokuje
- . one- 50

"ode dne vložení do dne vybrání.
Daň důch.dkóvou platí banka se svého.

. Půjčky poskytuje úvěru
bodným osobám všech stavů za pod
mínek výbodných; velmi výhodné
splátky jsou přípustny.- Eskont směnek obchod=
ních za obvyklésaz*=

Zálohy na © uné papíry

S

HP

č rc

„»———————
Chemické

cidění a barvení šatů
plesových i jakýchkolivlátek

a skvosty. 00 nejdokonalejia levněprovádíve svémodber

© Přijímázakázkybursovnípro jechnybarev toa ef ústavuProdává veškeré cenn
apíry dledenníbokursunettobezjaké-| 7 umožněnomým patent. J A N M ACH,oliv provise.

Prodej losů na měsíční|! strojem v každé hodině 1aNábřežíw Hradol Králové důmp. Rosy
splátky za velmivýhodnýchpodmínek.

E>romessy ku všem tahům —
Úřaduje se: od 8 hod. ráno do 2 hod. odpol.

večerní.

W

J.F. LANGHANO,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinuů. .

a
X..
OE

(GC I1G0)
Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

KNIHY
hudebniny
a časopisy

RB“ českéi jinojasyčné<
má stále na skladě a může okamšité

dodati

Veledůstejné a antikvariát <

ans KALICKÁA
dan Staněk Kar8 6 > an Školníknihy.

p

BIGG0)

VA5

.KOJS Koako
aAzará

tabákové
speciality

v ozdobných krabicích

hodící se za dárky ke každým

svátkům a slavnostem

NÝno
PO

VRVVVY,

ME06VCJE

J čís. 19n,ro , . (E

. , Konviktaké ul., posíř spe- | (láká Poacl potřeby.— Zařisování kniho- =.

Prodej c, k. tabákových zvláštnosti Mehéme Jarnínabí dorolve| JÍ om — Volývýběr dopiovund- ČOS
sklad ve vlastní dílně rněně praco- ' (IB K anfiko knih j .vazých kostelních nádob a náčiní Koupě. anikoarních jednot

ke : mopstrepce. kalichy, elboria, eD livých $ c knihoven. — Výměna
py, svícny, kaditelnice, kropen-| (MN kk. —

ky, patenky,nádob| atd., vše
v přesném slohu církevním. Staré

. , předměty znovu opravuje v původní

Jednou ©důvěrou zkuste a pouto přirvdm 6 bg Intenci a jen ©oÁmíslaté a stříbří. Na po hotové
frauko dobírkouvšade. práce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko. | Eba slassní ručím.

: w Hradci Král., Velké nám.

elená, vlchut. K 1160, 1260, veškeré , Největší výroba a JŘ Soznamy knih a první sešity vycháze

KÁVA ký 815—, ' s sklad vPrase k volnémuahióšenní.Provedenísd nej- P Jicíchdálna ukáskaražená vljem. K 14—, 10- ednodudšíhodo nejstkvostnějšího. mkoste - | PD ,

Ú 16—. V Oenníky zdarma. je v placení.Víceuznání po ruce. 4 prosovanévý- " EP“ Denní prodej novin "aPochralné dopisy = celé říše. robby bescenné. Vše posílám již posvěcené.

K Usa A SZEVZEHZETFr.Jelínek,Slatiňanyč 82.Čechy.V" | NNO JŠ NONE:
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel s sodpovědnýredaktor Antonín Poohmen. —Tiskembisk. knihtiskárny v HradciKrál,


